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ÇARŞAMBA

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Faaliyetlerine
izin Verilen Derneklerin Organlarının Seçimlerinin Ertelenmesi
Hakkında Kanun
Kanun No. 2719

Kabul Tarihi :30/11/1982

MADDE 1. — Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları İle faaliyetlerine
izin verilen derneklerin her derecedeki organlarının seçimleri, Anayasanın 33 ve 135
inci maddelerinde belirlenen ilkeler doğrultusunda yeni kanuni düzenlemeler yapılın
caya kadar ertelenmiştir. Halen görevde bulunan organların görev, yetki ve sorum
lulukları devam eder.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
30/11/1982

8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanun No. 2720

Kabul Tarihi : 30/11/1982

MADDE 1.- 5435 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 41 inci maddesine
ekli ve 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunla değişik «Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosu» aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
Yasama

Resmi Gazete Kodu : 011282

Bölümü S a y f a :
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MADDE 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 24/12/1980 gün ve
2363 sayılı Kanunla eklenen Ek Üçüncü Maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
5434 sayılı T. C, Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağ
lanan, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ayrıca her
ay 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen Yakacak Tardımı tutarın
da Sosyal Yardım Zammı ödenir. Bu zamlar aylıklar İle birlikte ve peşin olarak öde
nir. Dul ve yetim sayısı birden fazla olan hallerde hu zammın tamamı dul ve yetimlere
eşit oranda bölüştürülür.
MADDE 8. — Bu Kanun 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
30/11/1982
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2628 Sayılı 1982 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin
Maliye Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Kanun No. 2721
Kabul Tarihi : 30/11/1982
MADDE 1. — 2628 sayılı 1982 Mail Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin Maliye Bakanlığı kısmında 114 (DEVLET MALLARINA İLİŞKİN HİZMET
LER) programının 01 (YÖNETİM UYGULAMA VE DENETİM HİZMETLERİ) ait
programının 3 Ödenek türü 001 (Kamulaştırma ve bina satın alımları) faaliyetinin
910 (Kamulaştırma ve bina satın alımları) harcama kalemine (5 000 000 000) beş mil
yar liralık ek ödenek verilmiştir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.
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YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı
Dışişleri ve Çalışma Bakanlıklarından :
Karar Sayısı : 28190

1 — Açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Hamburg Başkonsolosluğu nezdinde
Çalışma Ataşeliğine, Yurtdışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü Başuzmanı Orhan
Oğuz'un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi uyarınca
naklen atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Dışişleri ile Çalışma Bakanları yürütür.
24/11/1982
Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI
B. ULUSU

t. TÜRKMEN

Prof. Dr. T. ESENER

Başbakan

Dışişleri Bakam

Çalışma Bakanı

Yönetmelikler
Başbakanlık Çevre Müsteşarlığından:
Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı ile İlgili Atama, Nakil, Derece Yükseltilmesi ve
Kademe İlerlemesi Usullerine İlişkin Yönetmelik
Amaç ve Kapsam :

Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı'nda çalı
şan personelin atama ve nakilleri ile derece ve kademe ilerlemelerine İlişkin usulleri
düzenlemektir.
Dayanak :

Madde 2 — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2451 S a y ı l ı Bakanlıklar
ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 3. Maddesi bu yönetmeliğin
dayanağını teşkil eder.
Atama ve Nakiller :

Madde 3 — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 1-4 dereceli kadro
larda görevlendirilecekler Devlet Bakanının, 5-15 dereceli kadrolarda görevlendirile
cekler de Çevre Müsteşarının onayı ile atanırlar.
Madde 4 — Mevzuata uygun olarak çalıştırılacak sözleşmeli personelin hiz
met sözleşmesi Başbakan adına Devlet Bakanı tarafından imzalanır.
Derece Yükselmeleri

ve Kademe İlerlemeleri ;

Madde 5 — 1-4 derecelerde görevli personelin derece yükseltilmesi atamaya
yetkili amir olan Devlet Bakanının onayı ile, 5-15 derecede görevli personelin derece
yükselmesi Çevre Müsteşarının onayı ile yapılır.
Madde 6 — 1-15 dereceler arasında görevli personelin kademe ilerlemeleri
Çevre Müsteşarınca onaylanır.
Yürürlük :

Madde 7 — Bu yönetmelik yayım tarihinden İtibaren yürürlüğe girer.
Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı'ndan sorumlu Devlet Bakanı yürütür.
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Pülümür Belediyesinden:
Tunceli 111 Pülümür Belediyesi imar Yönetmeliği
BİRİNCİ BOLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1.01 — 678S sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulu
nan bu Yönetmelik Pülümür Belediyesi sınırları İçinde ve bu Belediyenin mücavir sahalarında uygulanır.
Madde 1.02 — Bu Yönetmelik, Resmi Gazete ile yayımını takip eden günden
itibaren yürürlüğe girer.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bundan önce yürürlükte bulunan Yö
netmelik ve ekleri hükümsüz sayılır.
Madde 1.03 — Bu Yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında aksine bir
açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.
Ancak, İmar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu
maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik bina
yapılacağım, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağını, binaların tertip
şeklini ve yüz alacakları cepheyi tesbit maksadıyla şematik olarak gösterildiğinden,
bunlara alt ifadeler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar.
Madde 1.04 — İmar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte de yer
almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli
takdire Belediye yetkilidir.
Şu kadar ki, tereddüt veya ihtilaf doğurması yüzünden İmar ve İskan Bakan
lığına intikal eden konularda ve müteakip benzer İşlerde adı geçen Bakanlığın müta
laasına uyulur.
Bunun dışında, Belediyenin hiç bir organı tarafından, bu Yönetmelik esasla
rına aykırı olarak, prensip kararları ve benzeri kararlar alınıp uygulanamaz.
Madde 1.05 — Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılar fen ve
sağlık şartlarına ve ilgili diğer tüzük yönetmelik hükümlerine de uymak zorundadır.
Madde 1.06 — Bu Yönetmeliğin, (Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik) hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.
Madde 1.07 — İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen yerlerde, halk ko
nutları standartlarının bütün hükümlerine uyulmak suretiyle yapılacak binalarda,
bu Yönetmeliğin adı geçen standartlara aykırı hükümleri uygulanmaz.
Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunun takdiri ve projelerinin onaylanması
yetkileri, İmar ve İskân Bakanlığına aittir. Bu yetkilerden tamamı veya bir kısmı
Belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar Belediye tarafından kullanılır.
Madde 1.08 — Projeleri İmar ve İskan, Bayındırlık veya Millî Savunma Bakanlıklarınca hazırlanacak veya onaylanacak yapılara ait projelerin belediyece in
celenmesi sırasında, bu Yönetmeliğin 3 üncü bölümünde belirtilen ölçü ve hüküm
lere bağlı kalınması mecburiyeti yoktur.
Ayrıca, umumi binalardan yalnız ayrık nizamda olanları ile sanayi bölgelerin
deki tesisler, bu Yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri hakkındaki kayıtlarına
ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan iş ölçülere tabi
değildir.
Ancak, bu maddenin, tatbikinde belediyece tereddüte düşülmesi halinde 1.04
üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır.
Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan yapılan
veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, imar planı ile kanun, tüzük ve yönetme
lik esaslarına uygun hale getirilmedikçe, bunların tamir, tadil ve İlâvelerine İzin ve
rilmez.
Y ü r ü t m e ve İdare Bölümü S a y f a :
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Ancak, bu gibi yapıların bulunduğu parsel İçinde plan ve mevzuata uygun
olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil ve ilâvelerinde veya yeniden ya
pılması mümkün olan yapılarda bu büküm uygulanmaz.
Madde 1.10 — Bu Yönetmelikte belediyeye bırakılmış olan takdir yetkileri,
belediyenin imar islerini 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 İzin verilebilir.
Madde 1.12 — (Geçici madde) — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden
önce ruhsatı alınıp yapılmasına başlanmış olan yapılara, ruhsatnamesindeki esaslara
uygun olarak devam edilebilir. Ruhsat süresi geçmiş olan yapılarda bu fıkra hükmü
uygulanmaz.
Yine bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, ruhsatname ve eklerine
aykırı olarak yapılan yapılar, gerek yapıldığı tarihte yürürlükte olan esaslara, ge
rekse bu Yönetmelik esaslarına göre incelenerek, hakkında lehte olan hüküm uygu
lanabilir.
İKİNCİ
BOLÜM
İKİNCİ
BÖLÜM
TARİFLER
TARİFLER
Madde 2.01 — Bu Yönetmelikte sözü geçen ve açıklaması faydalı görülen bazı
tabirler aşağıda tarif olunmuştur :
a) Ticaret Bölgesi,
Küçük San'atlar Bölgesi,
Sanayi Bölgesi,
Protokol Bölgesi,
Yüksek İnşaat Bölgesi,
gibi ifadelerle, imar planlarında bu maksatlara ayrıldıkları açıkça belirtilmiş olan
bölgeler kastedilmektedir.
b) Azami bina sahası : Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan sa
hadır.
c) Bina sahası : Aydınlık ve çıkmalar hariç olmak üzere, binanın arsa ze
mininde işgal ettiği sabadır.
d) İnşaat sahası : Bodrum ve çatı katlan dahil, istanı 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 çatı katları altında bulunan normal katların en üstte
olanıdır.
g) Saçak seviyesi : Binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.
h) Bina yüksekliği : Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar
olan mesafedir.
(% 33) meyilli çatı gabarisi dahilinde kalan, çatılar yüksekliği 1 metreyi geç
meyen korkuluklar, bacalar, merdiven fenerleri, asansör kuleleri, lüzumlu su depolan gibi elemanlar bina yüksekliğine dahil değildir.
I) Zemin kat : Binaların normal giriş katıdır.
J) Resmi bina : Devlet teşkilâtı nizamında yer alan ve Devletin yapmakla
vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere alt veya bu müesseselerce
sermayesinin yarısından fazlasına iştirak olunan teşekküllere alt olup, bir kamu
hizmeti için kullanılan binadır.
Yürütme
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k) Umumi bina : Resmi binalarla, köy, özel İdare veya belediyelere alt olan
ve bir kamu hizmeti İçin kullanılan binalar, İbadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor
tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri binalardır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA V E YAPTILARLA İLGİLİ HÜKÜMLER
PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ :
Madde 3.01 — İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde yapılacak İfrazlarda,
elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçülere; arazi meyili yol durumu, mevcut ya
pılar vesaire gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçü ve İhtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit olunur. Şu kadar ki, bu tesbit sırasında aşağıdaki şartlar İhlâl edilemez.
Parsel genişlikleri:
Z — İkamet ve ticaret bölgelerinde :
A) 1, 2, 3 veya 4 katlı inşaata müsait yerlerde :
a) Bitişik nizamda : (8) metreden,
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (6) metreden,
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (6) metreden.
B) Ö, 6 katlı İnşaata 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 İnşaata müsait yerlerde :
a) Bitişik nizamda : (9) metreden,
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (9) metreden,
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı -f (12) metreden.
D) Yüksek İnşaat bölgelerinde : (30) metreden.
XI — Yalnız tek katlı dükkan yanılacak ticaret bölgelerinde : (4) metreden,
m — Küçük San'atlar Bölgelerinde :
a) Bitişik nizamda : (4) metreden,
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (4) metreden,
e) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (4) metreden.
XV — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden az olamaz.
Bu ölçülerin tesbitinde, köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan
bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.
Parsel derinlikleri :
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde :
a) On bahçesiz nizamda : (10) metreden,
b) On bahçeli nizamda : On bahçe mesafesi + (10) metreden,
n — Yalnız tek katlı dükkan yapılacak ticaret bölgelerinde :
a) On bahçesiz nizamda : (4) metreden,
b) On bahçeli nizamda : On bahçe mesafesi + (4) metreden.
H I — Küçük san'atlar bölgelerinde : (10) metreden,
XV — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden, az olamaz.
Parsel sahaları :
I — İkamet ve ticaret bölgelerinde : Yüksek İnşaat bölgesi olarak tesbit
edilen yerlerde (2000) m* den,
XI — Sanayi bölgelerinde : (2000) m den, az olamaz.
BAHÇE MESAFELERİ :
Madde 3.02 — İskan sahalarında yapılacak binaların :
On bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri genel olarak (6)
metredir.
2
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Bu binaların bitişik olmayan her cephesinde, komşu sınırlarından İtibaren:
Çelik, kagir ve benzeri yapılarda en az (5) metre.
Diğerlerinde İse en az (5) metre mesafe bırakılması şarttır.
Teşekkül etmiş durumu bu madde hükmüne uymayan yerlerde, ön ve yan
bahçe mesafelerini, mevcut İstikametler esas alınarak tayin ve tesbite, belediye yet
kilidir
TEVHİT VE İFRAZLARDA İSTİSNALAR :
Madde 3.03 — a) Çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi mak
sadıyla yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, bu hizmet ve tesisler için lü
zumlu parçaların ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar, bu yönetmelikteki
İfraz şartlarına tabi değildir.
b) Teni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartıyla, mevcut parsellerde daha
müsait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıracak durumlar hasıl etmek
maksadıyla yapılacak hudut tashihi mahiyetindeki ifraz ve tevhid muamelelerinde
de bu yönetmelikteki sözü geçen asgari ifraz şartları aranmayabilir.
c) Birden fazla sokağa yüzü bulunup ta, diğer bütün şartlar tahakkuk ettiği
halde, sadece sokak yüzleri bu yönetmelikteki asgari cephe genişliği şartlarına uy
madığından parçalara bölünemeyen parsellerden köşe başına tesadüf etmeyenlerinin,
belediyece ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanılarak başka bir hal tarzı bulun
madığı takdirde, bina yapılması mümkün olan parçaların ayrılmasını sağlamak
üzere cephe genişlikleri azaltılmamak kaydıyla İfrazına izin verilebilir.
YENİ İHDAS EDİLECEK PARSELLERİN YOLA CEPHESİ
MECBURİYETİ :

BULUNMASI

Madde 3.04 — İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edilemez.
UMUMİ HİZMETE AYRILAN Y E R L E R :
Madde 3.05 — İmar planlarında, iskan hudutları içinde bulunup da, umumi
hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler İçin gereken kısmı ay
rıldıktan sonra, geriye kalan parçaları imar planına ve bu yönetmelik esaslarına
göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, İmar planı ve yönetmelik esaslarına
göre müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumi
hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parça plan ve yönetmelik hüküm
lerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, kamulaştırılıncaya kadar sa
hipleri tarafından olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.
Bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil bulunmayanlarda; yükseklikleri tabii
zeminden (3.50) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi geçmemek,
mümkün mertebe sökülerek başka yere nakli kabil malzemeden ve buna müsait bir
sistemde inşa edilmek şartıyla ve yine imkan nisbetinde mevcut ve müstakbel yol
güzergahlarına tesadüf ettirilmemek suretiyle, imar Kanununun 11 ncl maddesin
deki şekil ve esaslar dairesinde muvakkat yapı yapılmasına İzin verilir. Bu yapının,
İmar planına göre bulunduğu bölgenin özelliklerini ve belediyenin imar İşlerini yü
rütmekle görevli dairesinin teklifi de gözönüne alınarak, hangi maksat İçin yapılıp
kullanılabileceği Belediye Encümenince tayin ve tesbit olunur. Mal sahibi bu mak
sadın dışına çıkamaz.
Ayrıca, bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlarında program müd
deti sonunda, programa dahil olmayanlarında ise, kanunen muteber müracaat tarihinden itibaren 5 yıllık müddetin geçmesi halinde, bu yer belediyece kamulaştırılmadığı veya imar planında gerekli değişiklik yapılarak başka bir İmkan sağlanamadığı takdirde, yine bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bu hallerde verilecek
ruhsatın daimi olması gerekir.
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KAPANAN YOL VE ÇIKMAZ SOKAKLAR:
Madde 3.06 — İmar planına göre kapanan yol veya çıkmaz sokaklar üzerinde
veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller lfraz edi
lemezler. Bu gibi yerler, imar Kanununun ilgili hükümleri uygulanmadığı ve yapı
yapılmasına müsait bir durum elde edilmediği takdirde, bu hükümler uygulanıncaya
veya kamulaştırılıncaya kadar sahiplerinde olduğu gibi kullanılmaya devam olunur.
Bu gibi arsalardan 4 yıllık programa dahil olmayan ve bu yönetmelik hüküm
ve ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulunanlarında, yükseklikleri tabii zeminden (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 ol
ması veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi yüzünden, İmar plânlarına veya
yetkili mercilerce hazırlanmış veya onanmış raporlara göre yapı yapılması yasak
edilen sahalar ifraz edilemez ve bu gibi yerlerde arazinin takviyesine matuf tesis
lerden başka yapı yapılamaz.
İSKAN HUDUTLARI DIŞINDAKİ YERLER :
Madde 3.08 — İskan hudutları dışında kalan yerlerde bulunan arsalarda, sıhhi
re estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathının (% 5) İnden fazla yer işgal
etmemek, inşaat sahaları toplamı (250) metrekareyi ve saçak seviyelerinin tabii ze
minden yüksekliği (6.50) metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına (5) metreden
fazla yaklaşmamak şartıyla, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri
veya ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemilât bina
ları yapılmasına izin verilebilir.
Ancak, bu izin keyfiyeti, arsa sahibine iskân hudutları içerisindeki arsa sahip
lerinin diğer haklarım 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 tadi
line izin verilmez.
Bu gibi arsalar, İmar Kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait
hale getirilinceye veya bu mümkün olmadığı takdirde kamulaştırılıncaya kadar, sa
hiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam olunur.
Ancak, iki tarafında imar plân ve mevzuatına aykırı olmamak şartıyla yapıl
mış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafından plana göre tesbit edil
miş bir yol bulunan arsalarda, plân ve yönetmediğin diğer şartlarına aykırı olmamak
kaydıyla, bu yönetmelikteki parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere uyulmaksızın
yapı yapılmasına izin verilebilir.
Ayrıca, durumu yukarıdaki fıkra hükmüne uymadığı halde, ölçüleri bu yönet
melikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, üzerinde civarın karakterine ve
bölgenin şartlarına göre yapılacak binanın gerektirdiği ölçüler sağlanabilen arsalarda,
panel büyüklükleri ile İlgili hükümlere bağlı kalmaksızın yapı yapılmasına da izin
verilebilir.
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Madde 3.10 — Genel olarak, herhangi bir arsa, imar planı 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 8e
sahası (2000) metrekareden az olmayan parseller üzerine, konut kredisi veren ku
ruluşlarca veya kooperatiflerce, tasdikli mevzii imar plânlarına uygun olarak yap
tırılacak toplu konutlar, bu madde hükmüne tabi değildir.
Madde 3.11 — Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, yönetmelik hükümlerine
dayanılarak tayin edilen azami bina sahasını aşmamak ve asgari bahçe mesafelerini muhafaza etmek şartıyla yapı yerini belediye tesbite yetkilidir.
Madde 3.12 — Ayrık yapı nizamına tabi olan veya ikili blok yapılması gereken
yerlerde, daha uygun çözüm yollan bulmak maksadıyla, birkaç dar parseli birlikte
mütalâa ederek o yer için tesbit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten 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, parsel derinliğince yapı izni
vermeğe.
Belediye yetkilidir.
Ayrıca :
a) İki tarafında imar planına göre olduğu gibi muhafazası mümkün bina bu
lunan parsellerde yapılacak binaların derinliği, komşu binaların derinlikleriyle ahenk
teşkil edecek şekilde tesbit olunur.
b) Köşe başına rastlayan parsellerde bina derinliğinin tesbiti, parselin üzerinde bulunduğu yolların imar nizamı gözönüne alınarak yapılır.
c) Köse başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa ön bahçe mesa
feleri çıktıktan sonraki ortalama derinliği (30) metreden azolan parsellerde, bu de
rinliğe kadar yapı yapılabilir.
d) İmar plânında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki yapı adalarında
yapılacak binaların, gece gündüz ikamete ayrılmayıp sadece İşyeri olarak kullanılan
zemin katları ile aynı maksatla kullanılan birinci katları müşterek mütalâa edilerek, bunların yüksekliği (4) metreyi aşmayan kısımları varsa bodrumları ile bir
likte arsa derinliğince yapılabilir.
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Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii se
minden İtibaren (6.60) metreyi geçmesi halinde, bu miktarı asan Kısman, arka komşu
sınırından en as (3) metre geriden başlatılması lazımdır.
BİNA YÜKSEKLİKLERİ:
Madde 3.14 — a) İmar planı ve raporlarında kat adetleri veya Una yüksek
likleri belirtilmemiş veya bölge kat nizamı tayin edilmemiş yerlerde, bina yük
seklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, aşağıda gösterilen miktarları asma
mak üzere tesbit olunur.
İmar planına göre; genişliği:
(6.00) m'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekliği (6.60) m'den, kat adedi bod
rum haris (2) den fazla,
(6.00) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (6.60) m'den, kat adedi bod
rum hariç (2) den fazla,
(9.50) m. ve daha geniş yolarda: Bina yuksekigi (6.50) m'den, kat adedi bod
rum hariç. (2) den fazla,
(12.00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6.60) m'den, kat adedi
bodrum hariç (2) den fazla,
(14.50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği (6.60) m'den fazla,
(19.60) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (6.60) m'den fazla ola
maz.
(imar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbir
lerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tesbitinde bu esaslar gözönünde
bulundurulur.)
b) İmar planına göre İskan 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, tayin edilmiş ise imar planı veya raporunda
veya bölge kat nizamı planında, aksi halde bu yönetmelikte gösterilen yüksekliği
veya kat adedini haiz olmaları lazımdır.
Ancak, temel ve statik hesapları ile, bahçe mesafeleri, merdiven, ışıklık ve
saire gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile ilgili elemanları, plan veya yönetmelikte
gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplamak, lüzumu halinde asansör yeri bırakılmak ve proje mes'uliyeti ile fenni mes'uliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak
şartıyla, noksan katlı inşaat yapılabilir. Belediyece uygun görülen hallerde 3 ve daha
az katlı bina yapılması gereken yerlerde İnşa olunacak noksan katlı binalarda ise
bu şartlar aranmayabilir.
Ayrıca, bina yapılması mümkün olan ve 6785 sayılı Kanunun 48 ncl madde
sinin uygulanması bahis konusu olmayan parsellerde sahibinin isteği ve Belediye Encümeni kararıyla, uygun görülecek muvakkat bir zaman İçin, yüksekliği (3.60) met
reyi geçmeyen bina veya tesislere de izin verilebilir.
d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arazi genişleme ve daralmalarda,
ön bahçe, yeşil saha, röfüj, meydan, demiryolu, su kenarı gibi unsurlar yol geniş
liğine dahil edilmez.
e) Bu yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir Abideyi veya muhafazası gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, belediyece
lüzumu kadar azaltılabilir.
f) Bu maddede tesbit edilen yükseklik her kata 3 metre tekabül edeceğine
göredir. Su basmandan sonra ilk 3 metre yükseklik için (1) kat, artan her S metre
içinde birer kat itibar olunur.
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BİNALARA KOT VERİLMESİ:
Madde 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun kırmızı ko
tuna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hizasındaki tretuvar üst
seviyesinden kot verilir.
Henüz tretuvarı ikmal olunmamış veya kırmızı kotu tesbit edilmemiş olan
yollarda, bu tesbit isinin kısa bir zamanda yapılmasının mümkün bulunmaman halinde, belediyece yakın bir takribiyetle kot verilmesi de mümkündür.
Yola olan mesafesi (10) metreyi aşan bu bahçeli binalar, genellikle bina ön
cephesi ortasındaki tabii zeminden kot alırlar. Ancak, fazla meyilli olan veya yol
kenarında set teşkil eden arsalarda yapılacak binalara civarın karakterine göre
kot verilir.
İkili blok teşkil eden binaların her ikisine de aynı kot verilebilir.
Kösebasında rastlayan parsellerde yapılacak binalar, daha fazla yükseklik
alabileceği sokağın şartlarına tabidir. Ancak, bu yükseklik diğer sokakta (20) metreden fazla devam edemez. Keza 3.13 üncü maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak
binalarda, daha fazla yükseklik alabileceği sokağın şartlarına tabi olmakla beraber,
en az (3) metre evvel diğer sokak şartlarına uydurulacaktır. Şu kadar ki, bina de
rinliğinin (20) metreden fazla olmaması halinde bu fıkradaki (3) metrelik mesafe
şartı da aranmayabilir.
İki tarafındaki parsellerde, imar planına göre muhafaza edilen ve fakat yük
seklikleri bu yönetmelikte belirtilenden daha fazla olarak teşekkül etmiş binalar bulunan bir parselde, yapılacak binanın yüksekliği, komşu binalarla ahenk teşkil edecek
şekilde arttırılabilir. Ancak, bu artış iki taraftaki komşu bina yükseklikleri ortalamasını geçemez.
Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina yüksek
liğinin, iki tarafındaki komşu parseller için tesbit edilmiş olan yüksekliklerden farklı
olması halinde, bunlarla ahenk teşkil edecek şekilde arttırılması veya azaltılması
mümkündür. Ancak, bu ayarlama iki taraftaki komşu bina yükseklikleri ortalama
sını tecavüz edemez.
Madde 3.16 — Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri; binaların kot aldığı
yol cephesince bu kota esas olan tretuvar üst seviyesinden aşağı düşürülemez ve
(+ 0.50) metreden de fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar üzerinde yapılacak binalarda uygulanacak şekli takdire, gereken yerlerde kademeler yaptırmağa belediye
yetkilidir.
Arazi meylinden faydalanmak maksadıyla veya mimari icaplar sebebiyle, bir
binalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, tesbit edilen bina yüksekliğini 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) metreyi,
Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kagir binalarda: Bir bodrum ve iki normal
kat, yani (6.50) metreyi aşamaz.
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz.
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b) Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hımış ve yarım
kagir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının her yerinden (0.60/
metre yüksekliğe kadar ve an az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılması
şartıyla bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür.
c) Umumi binalar çelik, betonarme, kagir veya benzeri olabilir.
Ancak, mimari karakteri veya kullanma şart ve şekilleri itibariyle özellik
arzeden yapılar bu hükme tabi değildir.
d) Her türlü binaların temel ve bodrum kat duvarları kagir olacaktır.
SAÇAKLAR:
Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak saçakların
(1.20) metreyi geçmemek üzere genişliği belediyece tâyin olunur.
Madde 3.19 — Yapılarda ayrıca çekme ve çatı katı yapılamaz.
Bu konuda 28/9/1978 gün ve 16418 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ek madde
hükümlerine uyulacaktır.
ÇIKMALAR :
Madde 3.20 — Binalarda, azami bina sahası dışında :
Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak,
Genişliği (1.2Û) metreyi aşmamak,
Yol cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cephelerde tabii zeminden
çıkma altına kadar olan en yakın şakuli mesafe (3) metreden aşağı düşmemek.
Arka komşu hududuna açık çıkmalarda (2) metreden, kapanlarda (3) met
reden fazla yaklaşmamak şartıyla çıkma yapılabilir.
Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli binaların bitişik olmayan cephelerinde ya
pılacak çıkmalar, yan ve arka komşu hudutlarına, açık çıkmalarda (2) metreden,
kapalılarda (3) metreden fazla yaklaşmamak şartıyla cephe uzunluğunca devam
edebilir.
Bitişik yapı nizamına tabi binaların ön ve arka cephelerinde yapılacak çık
malar, yan komşu hududuna, açık çıkmalarda (1.50) metreye, kapalılarda (2) met
reye kadar yaklaştırılabilir.
Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, iki taraftaki ilgililerin muvafakati
halinde ve belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkmaların yan komşu hududuna
kadar yaklaştırılmalarına da izin verileceği gibi,
Komşu parselde imar planına göre aynen muhafazası gereken ve arka cephe
hattı, çıkma yapılacak binanınkinden ileride olan bir bina bulunması halinde, çık
manın bu hattı aşmamak üzere bu tarafta komşu hududuna kadar devam ettirilmesi
de mümkündür.
Parsel Sınırı Dışındaki Çıkmalar:
Ön bahçesi bulunmayan yada yeterli olmayan teşekkül etmiş, bölgelerde; yol,
meydan, yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde, parsel sının dı
şında, eski yönetmelik maddeleri uyarınca imar durumuna ve ruhsatı alınmış onardı
projesine uygun olarak çıkmalı bina yapılmış ise, yeni yapılacak binalarda aynı ko
şullarda çıkma yapılabilir. Ancak, yapılacak çıkmaların kapak kısmı cephe boyunca
yapılabilecek çıkmaların 2/3 ünü geçemeyeceği gibi açık veya kapalı çıkma konusu
parselden en az 2.00 metre uzaklıkta olacaktır. Komşu parselde daha önce parsel
sınırına kadar çıkma yapılmış ise, 2.00 metre uzaklık koşulu aranmaz.
Çıkma izni verilmesine esas olacak teşekkül etmiş bölge koşulu her yapı adası
için aranır. Bir yapı adasının bir kenarında bu maddede belirtilen şekilde çıkmalı
bina varsa, adanın sadece o kenarı çıkmalı teşekkül etmiş sayılır.
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Birden çok yol, meydan, yeşil alan ve benzerine cephesi olan parsellerde çıkma
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 İzni verilir.
Geçici Madde — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatı alınarak
yapımına başlanmış parsel sınırı dışına çıkmalı binalar onanlı projesine uygun olarak
tamamlanır.
Zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa yapilsin (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
karekterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş saçakları çıkma addedilemez.
IŞIKLIKLAR :
Madde 3.21 — Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası İle yatak
odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde
ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer odalarla mutfakların ışıklıktan, yıkanma yeri ve W. C. lerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmaları da müm
kündür.
Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyen binalarda dar
kenarı (1) metreden ve sahası (3) metrekareden, diğerlerinde ise dar kenarı (1.50)
metreden ve sahası (4.50) metrekareden az olamaz.
Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları ışıklık
lar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı '(1.60) metreden ve sahası
(4.50) metrekareden, diğerlerinde İse dar kenarı (2) metreden, sahası (6) metre
kareden az olamaz.
Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 0.46 X0.45 metrekaredir.
Asgari ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok dört piyes
faydalanabilir. Bu piyeslerin adetlerinin artması halinde, dörtten fazla her bir piyes
için ışıklık veya hava bacası ölçüsü, aynı nisbette arttırılır.
Ancak, yukarıda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekmeyen veya
lüzumlu ışık ve havayı bu yönetmelikte tarif edilen şekilde esasen alması mümkün
olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava bacasına pencere açılması, bu ışık
lık veya hava bacası ölçülerinin arttırılmasını gerektirmez.
Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde buluna
caktır. Komşu bina veya parsellerin ışıklık veya hava bacasından faydalanmak su
retiyle, bu elemanların yapılmaması veya ölçülerinin azaltılması caiz değildir.
Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başlatılabilir.
Binaların bitişik olması gereken komşu tarafından boydan boya ışıklık yapılması halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüş meydana getirmemek üzere,
sokak cephesinde bina yüksekliğince en az bir piyese yer verilmesi ve belediyece mah
zur görülmeyen hallerde bu kısmın aynı şekilde duvarla kapatılması mecburidir.
EVLERDE BULUNMASI GEREKEN PİYESLER VE ÖLÇÜLERİ:
Madde 3.22 — a) Her müstakil evde veya dairede; en az :
1 oda
1 yatak odası veya nişi
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mutfak veya yemek pişirme yeri
banyo veya yıkanma yeri
WC bulunacaktır.
veya daha az odak ev veya dairelerde yıkanma yeri ile W. C. bir arada ola

bilir.
b) Bunlardan;
En az 1 oda
2.80 X 4.00 m.
Yatak ve çalışma odaları
2J.0 X 2.80 m.
Mutfak veya yemek pişirme yerleri
1.60 X 2.00 m.
Banyo veya yıkanma yerleri
1.20 X 2.00 m.
W. C.
1.00 X 1.20 m.
Antre, ofis, koridor, yatak holü vs. iç geçitler
1.00 X 1.20 m.
Birden fazla daire ile ilgili genel geçitler
1.10 X 1.20 ta.
ölçüsünden daha küçük yapılamaz.
Bu yerlerin, normal şekillerde yapılamaması halinde, İçerisine en az bu ölçü
lerde bir dikdörtgen sığdırılabilecek mesahayı haiz bulunmaları lazımdır.
İÇ YÜKSEKLİKLER :
Madde 3.23 — Genel olarak, iskan edilen katların, taban döşeme kaplaması
üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği (3) metreden az olamaz.
Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, W. C , kiler, ofis, antre, koridor, ya
tak holü, merdiven altı, her türlü İç ve dış geçitler, asma katlar, İskan edilmeyen
çatı ve bodrum katları İle müştemilat binalarında bu yükseklik {2J20) 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 tayın
olunur.
Otel, pansiyon, ifhanı, büro, mağaza, dükkan ve benzeri işyerlerinin ve içe
risinde İnsan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iç yükseklikleri de (3)
metreden az olamaz.
Düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun
süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan
temiz açıklığı (3.50) metreden az olamaz.
PENCERELER:
Madde 3.24 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanılacak piyes
alanının: Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve birinden her halde (1.25)
metrekareden, diğer piyeslerde onda birinden ve her halde (0,42) metrekareden az
olamaz. Camlı balkon kapılarının (0.80) metreden yukarıdaki kısımları pencere boşluğu sayılır.
KAPILAR :
Madde 3.25 — Genel olarak kapı yükseklikleri (2) metreden, kapı genişlikleri
İse; bu yönetmelikte sözü geçen umumi binaların, otel, pansiyon, İşbanı, çarşı ve ben
zerleriyle, daire adedi 4'ten fazla olan apartmanların ana giriş kapılarının (1.40) met
reden, mutfak, kiler, yıkanma yeri, WC ve benzeri yerlerin kapılarında (0.70) met
reden az olamaz.
Asansör, garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzeden yerlerin
kapılarında bu madde hükümleri aranmaz.
Sayfa:: 12
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Madde 3.26 — Binaların bitişik komşu tarafına, İlgili komşu parsel sahibinin
muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve alt olduğu piyes kapı veya pencere
açılmasa dahi esasen gerekli direkt ışık ve havayı alacak elemanlara sahip bulun
madıkça, pencere ve kapı açılamaz.
MERDİVENLER :
Madde 3.27 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel, işhanı, büro,
pasaj, çarşı ve benzerlerinin, birden fazla dairesi olan ev apartmanların merdivenleri
ahşap olamaz.
Merdiven ve sahanlık genişlikleri:
Yukarıda belirtilen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler dahil dörtten
fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (1.20) metreden, diğer binalarda (1) metreden
az olamaz.
Bu genişliklerin :
Tek aileye mahsus evlerde (1) metreye, çatı ve bodrum merdivenler ile servis
merdivenlerinde (0.70) metreye kadar indirilmesi mümkündür.
Merdiven basamaklarının ölçüleri:
a = Basamak yüksekliğini göstermek ve (0.19) metreden fazla olmamak,
b = Basamak genişliğini göstermek üzere : 2a + b = 60 ila 63 formülüne göre
hesaplanır.
Balasmanlı merdivenlerde, merkezden (0.15) metre mesafede asgari basamak
genişliği (0.10) metre olacak, bu genişlik basamak ortasında nizami ölçüden aşağıya
düşmeyecektir.
İmar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muhafazası mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde, mevcut yapılacak İşlemi tayine, belediye yet
kilidir.
ASANSÖRLER :
Madde 3.28 — Yüksekliği (15.50) metreyi geçen veya beşten fazla katı bu
lunan binalarda, zemin kattan itibaren (çatı kutı hariç) son kata kadar, dar kenarı
(1) metreden ve sahası (1.50) metrekarelere göre asansör tesisi mecburidir. Bu bina
lardan sadece apartmanlarda, bu fıkra hükmüne göre yer ayrılmakla beraber, asan
sör tesisi mecburiyeti bir kat daha fazlası halinde uygulanır.
İmar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre, muhafazası
mümkün olan binalara kat ilavesi halinde, ilave kat ile birlikte kat adedi altıyı ve
bina yüksekliği (18.50) metreyi geçmediği takdirde, asansör aranmayabilir veya
asansör yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir. Kat adedi dörtten az olan mevcut bina
lara bu fıkra hükmü uygulanmaz.
Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizami şekil ve ölçülerde mer
diven yapılması şartını ortadan kaldırmaz. Asansör yapılması gereken binalardan
belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya dışta, yangına mukavim bir malzemeden,
en az (0.70) metre genişliğinde yangın merdiveni yapılması şarttır.
KORKULUKLAR:
Madde 3.29 — Her türlü binada :
Balkon ve teras etrafında, 5 ten fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde,
kotu (0.90) metreden az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en
az (0.90) metre yüksekliğe kadar, fenni icaplara uygun olarak korkuluk yapılması
mecburidir.
BACALAR:
Madde 3.30 — Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan binaların herbir
dairesinde, mutfak veya banyo dışında kalan en az (1) piyeste, otel, işhanı ve ben
zeri binaların ise her katında en az (1) baca yapılması mecburidir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :13
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Normal bacaların iç genişlikleri en az (0.14x0.14) metre olmak usere, her
katın bacası müstakil olacak, İki ve daha fazla baca birbirine bağlanmayacaktır.
Bar ateş mihrakına ayrı bir baca yapılacaktır. Şönt baca yapılması halinde bu
kayıt aranmaz.
PORTİKLER:

Madde 3.31 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik yük
sekliği (3.50) metre, derinliği ise (4) metredir.
Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevkiin özellikleri dolayısıyla bu miktarlar
belediyece değiştirilebilir.
PASAJLAR :
Madde 3.32 — Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların:
a) Taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açıklığının (3.60)
metreden,
Genişliği (30) metreden kısa pasajlarda (3), daha uzunlarında (4) metreden
az olmaması,
b) Her biri (1.40) metreden dar olmayan en az 2 giriş çıkış kapısı ile yeteri
kadar havalandırma bacası veya tertibatını haiz bulunması,
c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasında 3.27 nci maddedeki
şartlara uygun merdiveni olması,
d) Bir kısmı veya diğer katları başka maksatlar için kullanılan binalar içeriatede 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 SIHHİ TESİSLER :
Madde 3.33 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel ve benzerlerinde ihtiyaca göre en az (15) tonluk su deposu bulunacaktır.
Ayrıca, işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve benzerlerinde
en çok (26) kişiye, sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise en çok (50) kişiye, en
az (l) kadın ve (1) erkek için olmak üzere lüzumu kadar W. C , plauvar ve lavabo
yapılması gereklidir.
BODRUMLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR :
Madde 3.34 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binaların bodrum kısımları,
esas bloka tabi değildir.
Tabii zeminin veya bahçe seviyesinin altında kalmak şartıyla lüzumlu görülen
hallerde bahçenin tamamında bodrum yapılmasına, belediyece izin verilebilir.
Madde 3.35 — Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli
yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinden bodrum girişi yapı
lamaz.
KAPICI DAİRELERİ :
Madde 3.36 — 6785 sayılı Tasaya, 1605 sayılı Yasa ile eklenen 2 nci madde ge
reğince kapıcı dairesi ayrılacak binalarla bu dairelerin ölçü ve nitelikleri aşağıda
gösterilmiştir.
A — Kapıcı dairesi ayrılacak binalar:
1) Konut, işyeri ve büro olarak kullanılacak binalardır, (resmi daireler hariç).
Bu binalardan:
a. Kaloriferli olanlarında konut binalarının 8 daireden, işyeri ve büro bina
larının 3000 m? (brüt) den,
b. Kalorifersiz olanlarında, konut binalarının 12 daireden işyeri ve büro bina
larının 4000 mi (brüt) den, fazla olanlarında kapıcı dairesi ayrılması zorunludur.
S a y f a Sayfa
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2) Konut binalarının daire sayısı 20 den, işyeri ve büro binalarının 6000 m3
(brüt) den fazla olanlarında, kapıcı dairesine ilaveten esas giriş kapısı yanında 4 met
rekareden küçük olmayan kapalı bir kapıcı bölmesi ayrılacaktır.
3) Konut binalarının daire sayısı 50 den, işyeri ve büro binalarının 15000 m3
(brüt) den fazla olanlarında kapıcı dairesinden başka, aynı ölçü ve nitelikte Ur de
kaloriferci dairesi ayrılacaktır.
B — Kapıcı dairelerinin ölçü ve nitelikleri :
1. Kapıcı dairelerinin taban döşemesi üst seviyesinin hiçbir yeri tabii semine
0.50 m. den fazla gömülü olmayacaktır.
2. Kapıcı daireleri doğrudan ışık ve hava alabilecek 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 3.37 — Binaların müştemilat kısımları, mümkün ise esas binanın bod
rumunda, aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müştemilât binalarında tertiplenebilir.
Dört tarafı yol ile çevrili istisnaî parseller dışında, esas binaların yol tarafındaki cephe hatlarını tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz.
Bu gibi istisnai parsellerde müştemilât binalarının yapılacağı yeri tayine belediye yetkilidir.
Müştemilât binalarının -.
a) Dar kenarı (4) metreden, en yüksek noktasının tabii zeminden yüksekliği
(2.50) metreden fazla olamaz.
b) Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlarına, aksi halde esas
binaya mesafeleri 3.02 nci maddede belirtilen miktarlardan az olamaz.
c) Yapı cinsleri ahşap veya yarım ahşap olamaz.
d) Parsel durumu müsait olduğu takdirde, esas binanın inşasından önce de
yapılması mümkündür.
e) Kapıcı dairesi, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çamaşırhane ve
benzeri hizmetler için kullanılması gerekir.
PARATONERLER :
Madde 3.38 — İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle sivri ve yüksek
bina ve tesislere paratoner konması mecburidir.
BAHÇE DUVARLARI:
Madde 3.39 — Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafındaki cephe
hatlarının önünde (1) metreyi, gerisinde ise (1.50) metreyi geçemez. Ayrıca Üzer
lerine yüksekliği (1) metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.
Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekil takdire belediye yetkilidir.
Okul, hastane, cezaevi, ibadet yeri, elçilik, seferethane, açık hava sineması ve
benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe ve çevre duvarları bu madde hükmüne tabi değildir.
ŞANTİYE BİNALARI:
Madde 3.40 — Lüzum ve İhtiyaca göre belirli bir süre İçin yapılıp yıkılması
gereken şantiye binaları, bu yönetmelikte belirtilen ölçülere tabi değildir.
şantiye binalarının, bulunduğu parsel içinde yapılması gereken esas bina veya
müştemilât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırılması gerekmez, lüzumlu formalitelerin tamamlanması suretiyle muhafaza edilmeleri mümkündür. Aksi
halde, esas binaya kullanma izni verilebilmesi için şantiye binasının yıktırılmış olması şarttır.
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DİĞER BASİT TESİSLER :
Madde 8.41 — Bahçelerde yapılması İstenen pergole ve basit ser gibi baza tesislerin İnsaasına ve parsel hudutlarım asmayan genişliği (l) 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 niza
mına tabi yerlerde, fenni ve sıhhi mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleri azalt
maya veya birkaç komşuya ait fosseptikleri bir arada veya bitiştirerek yaptırmağa,
belediye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BOLÜM
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 İskan Bakanlığınca kabul veya tesbit edilen çizim ve tanzim
standartlarına uygun olması,
b) Ehliyetli elemanlara tanzim ettirilmiş olması,
c) Projenin başına :
Arsanın:
— Yeri.
— Tapu kaydı,
— Pafta, ada, parsel numaraları,
— Miktarı,
— İhtiva ettiği yapılar.
Yapılacak yapının:
— Cinsi.
— Kat adedi,
— Bina ve inşaat sahaları,
— Hangi maksatla kullanılacağı,
— Tahmini metrekare bedeli,
— Tahmini bedeli,
Yapı sahibi ile,
Projeleri tanzim eden.
Yapının fenni mes'uliyetini alacak olan,
Sürveyans hizmetini görecek olan elemanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça
belirten bir bilgi tablosunu İhtiva etmesi,
Sayfa :Sayfa
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d) Bunlardan:
Gerek mimari projelerin, gerekse diğerlerinin (3) takım halinde düzenlenip,
jsulüne göre dosyalanması lazımdır.
Madde 4.03 — Resmi bina inşaat, ilave ve esaslı tadillerinde, 4.01 nci maddede
sözü geçen belgelerden:
a) Mimari proje yerine, 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje ibraz edilebilir.
b) Milli Savunma, Bayındırlık ve İmar ve Iskan Bakanlığının, bu konudaki
bütün sorumluluğu kendileri yüklendiklerine dair Resmî yazısı ibraz edildiği takdirde,
projeleri adı geçen Bakanlıklarca düzenlenen veya onaylanan binaların, statik ve te
sisat plan, proje, resim ve hesaplarının ve 4.02 nci maddede belirtilen bilgi tablosunun
Belediyeye ibrazına lüzum yoktur.
Madde 4.04 — Belediyece, 4'03 üncü maddede sözü geçenler dışında kalan ya
pılardan, büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayısıyla uygun görülenlerinin mimari projeleri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje olarak istenebilir.
Madde 4.05 — Tapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadillerde,
sonradan değişiklik yapılması istendiğinde :
a) Tapılacak değişiklik binanın bütününde ise; yukarıda 4.01 ve 4.03 üncü
maddelerde sözü geçen mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir.
Bu değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını gerektir
diği takdirde, 4.01 inci maddenin (b) fıkrasıyla, 4.03 üncü maddenin (b) fıkrası ge
reğince istenen belgelerin gerekenlerinin de değiştirilmesi lâzımdır.
b) Yapılacak değişiklik, belirli bir veya birkaç kata inhisar ediyorsa Belediyeye sadece değiştirilmesi istenen katların planları ibraz olunur.
Gerekirse, yukarıdaki (a) fıkrasında belirtildiği şekilde statik hesaplarının de
ğişik şekli de istenebilir.
c) Bir katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektirdiği takdirde,
sadece bu kısmın tâdil planının belediyeye İbrazı ile iktifa olunabilir.
d) Proje üzerinde basit tashihler yapılması mümkün olan hallerde, ayrıca tadilât projesi istenmez ve bu düzeltmeler bütün nüshalarda aynı şekilde yapılarak,
belediyece mühürlenip imzalanır.
e) Bu maddede sözü geçen tadilât projelerinin (3) takım olması lazımdır.
Madde 4.08 — Ruhsata tabi olan basit tadil ve tamirlerde plan, proje, resim
ve hesap İstenmez
Madde 4.07 — 6785 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sözü geçenler dışında :
Bu yönetmelikteki hükümlere aykırı olmamak ve taşıyıcı unsurları değiştir
memek şartıyla :
Pencerelerin tabanlarının İndirilmesi ve kapıya tahvili, pencere ve kapı yerle
rinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, bahçe tanzimleri, korkuluk, paratoner, pergole
ve benzerleriyle küçük ve basit kümesler yapılması.
Gerek bunların, gerekse bölme duvarı, bahçe duvarı, duvar kaplaması, baca,
saçak ve benzeri elemanların tamirleri ruhsata tabi değildir.
Ek Madde — 7/5/1976 Gün ve 15580 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve
bilâhere 21/5/1977 gün ve 15943 ve 23/12/1977 gün ve 16148 sayılı Resmi Gazete
lerde yayınlanan şekliyle bazı maddeleri değiştirilen otopark yönetmeliği hükümle
rine uyulacaktır.
Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17
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9/11/1982 tarih ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğe ektir.
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Sıra Teşvik BflloMi
Ne.
No. «u

V«ri. Müracaat Sahibi

Toplam
Yatırım
U-

1000

I^İ.O-O

ISTANHiLJt.A.fc. a d ı n a
REŞAT KİTAPÇI
"andoıan f a y d a n ı i o / 7
AH KABA

K.t.I.

17o. OuO

30.8OO

Sabit
Yatırım
1000 Tl.

Oo.li
Gara«l
1000 S
8

w)
Ttm KapMifcd* Urtt«c«g<
Mal v* Hİ2nwt<«r

u ü * ü o o adet tnejve
^lan tattyaou
Ivu nut ı s e t l
tV^
fc.ıı./devre

İstihdam

İhracat
1000 S

-

Uretvrıa
Geçma Yılı

Tanınan Taıvlftter

1^04

I.l.
b.H.
'.I.t.

2o

İ984

1.1.
'.F.î.
G.M,

5-

1983

40

1
t

i

1

1
4.İ0.82

I-URla*
(Hayvancılık)
l^O.UOO
17

BhZURUM-i. BAKİ K G İ
Kazım Kerebekir Cad.
No. l / J
IBZI'miH

K.lt.I.

>

10H79
4.İ0.82

HiaiRnu-MtaAt OîBrcıi
İ s t a s y o n l a n ı ö t Beyi i
Tesisleri
AKKARA

K.î.î.

06.000

46.0UO

10480
t.10.82

ADANA-IALÇDI İMUIALI
A t a t ü r k Cad. « o . 88
Ceyoan/ADAHA

K.T.I.

69.000

^0.000

5

10484
4.10.82

TBTİRDAO-aAmŞ A . Ş .
1. Cedde "o. 47
Çorlu/TEKİRDAO

I.T.l.

90.000

6O.O0O

e

İS'1'ANBOL.ALIIN İAVÜK
10406
4.10.1932 TARİH IŞL. A.Ş.
Akeayali Sok. Ma. 7
4. Levent/İSTINRIL

teval

118.000

110.000

.

TEKtRDAd-T/MİROÖLU GIDA
SAM. ve TİC. A . Ş .
Sülün Sok. No.^4
Levent/İSl'ANHTL

I.t.I.

80.000

76.00Û

167

116

200 B.B./devre
3.O0O K.B./devre
bayven b e s i c i l i ğ i

}D

1983

J,00 B . B . / d e v r »
H. b e s i c i l i ğ i

10

1983

600 B.B./devre
at. b e s i c i l i ğ i

10

1983

I9.OGO.OOO a/y
yumurta y ö n l ü c i v c i v
üretişi

140 b « * a ü t i n e ğ i
besiciliği

i

1

1983

F.?.İ.

'
20

K.İ.

G.M.

1983

f

M
")
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<
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4.10.62
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YaffrımiR

1000

TüaOOO

10492
4.10.82

¿01 OUlOAI-tJiSiM OOSiN
Orta 8 o k . Mo< 22
I.IratUei/ZOtlüÖlDAI

r.r.r.

4.İ0.82

tS-i-ÂSmi^HUltTi £TD. ŞTÎ.
Çelebi Sok. No. 13/1
B«>lkta«/1STİ*BTJL

t.r.r.

lu*^9
6. İL..82

10503
7.10.82

SuaDuriyet B u l . 136/4

Kıcjıman K e b . No. 11

Toplanı
Yatırım
TL.

Nev'i

r.ı.ı.

1504000

250.000

Sabit
Yatırım
TL.

1000

DÖVİZ

Geredl
1000 s

-

So.üou ,

Tem Kapaeiterfe Üreteceği
Mel v« Hizmetler

İstihdam

oou B,fc,/d.evr»
H. b e e i c i u j i

10

120.000

lo.ıjüü.uuj e/y
onıaurte 8 r e t l a i

30

225.000

I40.O0O a / / daauzlık
anec j e t l t l r i c i l l £ i
21.00u.ooo o / y l l
d a a ı t l ı k yuaurfce
ilretlal

40

İhracat
1000 S

Üretime

Geçme Yılı

£

-
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-
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7.900

1994

v

ı.ı.ı.

50.000

35-000

40

tS

n

1984

r.I.
r.r.t.

-

1904

x.î.
F.F.Î.

İ D i K i - I i H OZGtîNJL
Oıel Cad. aideyetoglu
iş&snv » o . 2
İDAMA

fil.T.

210.000

130.000

-

2.000 B.s./devre
a. b e s i c i l i ğ i

1}

10505
ll.Ul.82

IOCAILİJI. îaut A l i C i *
i l b a y Buruk Cad. 24/16
GOLCDE

l.l.t.

55.000

40.000

-

200 B.B./devre
A. b e a l c i l i g i

5

-

1984

14

İ05İ0
11.10.82

r.r.r.

50.000

35.000

300 B.B./a vre
M. b e e i c i i i g i

30

-

1983

M

*

-

e

I.I.I.

75.000

46.000

-

5po B.B./devre
ü. beeiciiigi

12

-

1984

N

16

10528
15.10.62

TOCiT-İLt OZKBf
Cumtftırlyet Cad. No. 3
Turüal-IOKiI

ı.Y.r.

50.000

20.000

-

200 B.B./devre
H. b e s i c i l i ğ i
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-
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t»

I

¿7

İLİ İM
16.10.82

iDi*i-WRrrrü( Ç J S L U
Özler Cad. lüçOkeeat
i ş b e n ı No. 66/2
ADİNİ

m
«D
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l A U e V

IOCAILİ-CIVAT DJNİZ
Dar Sok. No. 11/1
H«eka/12MÎ9

I
<
0
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27.k0.82

THrJBa»a-I.A.6. « d u a
HDBUI'i KUHTOOUJ
Muatafa Eeaal Fa#a Cad.
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ikeeray/ÎSTiKİBDl

r.r.jr.
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45.000
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-
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GO

e

250 B.B./devre
B.B. beyvas b e s i c i l i ğ i

5

-
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10477
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OiZtiVTaV.lSkUÎL
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GAZIANT»
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6.25O
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r.r.î.
V.K.H.l.
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"

2
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i

—

e

7
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5

KUTABIA-T.K.I.
k>.l. ¿04

10491
4. l u . 8 2

BIUtCtt-CABtB TDİİC
t a r o b o r C a d . 24/4
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I.I.I.

1049a
4.10.82

> S K l Ş B i t 8 . 1 S M E t SABtM
A m t C a d . tto. 10/}
ANKARA

I.I.I.

10509
11.10.82

B O B S A . I U U IISRktra S A H .
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Ş e a s e t t i n G i t o e l t e y Cad.
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Sreetöf/İSUtıBOt,

K.I.I.
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Sın Teşvik Bekjea)
No.
No. K İ

J
r-
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OSMAN KARABTJLDT
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C u a b u r i y e t C a d . M o . 17

I.Ï.T.

25O.OCO

240.000
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25.000 t/y p r o m i t
cevber i a t l b r a o ı
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1.250

1984
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l
1

0

44.000

40.000
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20.000 t / y k ö a O r
iatlbraoı
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•

1984

I.t.
O.a.
F.Ï.Î.

h

I

K.I.I.

10553
26.10.82

ISTjUBOJVlmAABÜL «RMSS
SİM. İ . Ş .
k * c ı k Totıeelcl Man.
Baflar 3k.
*ar t e l / l 3IA» BOL

tevei

83.000

MAMSA-SA-Ç3 t>Ş. TÜH.
TİC. ve 8Ü). A . Ş .

I.X.X.

280.000

660İOOO

1.234

Tara Kapaaitade Üreteceği
Mal ve Hizmetler

letfhdam

İhracat
1000 s

Üredme
Geçme Yılı
-

1
210.000 t / ; kum üretimi
kum i a t i b r e c ı öğütme
ve arındırma t e e i a i

15.000

60

Tanınan TeavHdfr

1984

I.î.

G.M.
T.T.Î.
7.R.H.I.
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2.500
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15.000 e/y B.baf
75-000 a/y K . B .
kealm, et ve mamulleri
üretimi

40

10.000

1984

at

1 —1

15

2

110.000 m /y levbe
mermer üretimi

1• - 1

73.000

X a

III-IMİ ıLAI l ü ı d n - tekli
10476
4.10.82

ICaJVA-AKPINAB BOT VS
Mi», a d ı n ı NİHAT AtPjDUtl
M e l c e » Cad.
Y.e*il Meram S l t e a l
« a . 86
KOVIA

I.I.I.

88.000

83.000

24b

1.100 V 7 peynir
190 t/y t t r e y e g ı
240 t / y laktoz
g a a t ö r i a e »Ut, ailt
mamulleri ve paynirsuyundan lektoa üretimi

30

3

10519
13.10.62

TOKAT.OZBI KOLL. ŞTİ.
letesyon Cad. »01 65

K.r.ı.

275.000

195.000

160

6.000 t/y Buğday i s l e 
me
un üretimi

60

I.K.Y.

150.000

135.000

256

9.000 t / y aüt işleme

50

21^0.82

AMKAHA^UtiMB GUMÜOR
Bankalar Cad. No. 7
Be^azan/ANKABi

Zlle/TCtil

1 1 1 » İMALAT
10506
11.10.82

2

1053&
19.10.82

10560
27.10.82

ı.l.
G.M.
T.T.Î.
V.R.d.t.

I5.OOO
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»
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T.T.Î.
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Toplam
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1000 TL.
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Yatıra»
ne» TI.
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1000 *
7.500

uratmae
Geçma Yılı

1983

Taam» Taevtlder

t.l.
G.«e

y.t.ı.

m

T.R.B.I.

"

î

Yeri. Mili emel Sahibi

. j4

« m TatvHı Seleni
No. eu
No.

Tl

"^Ül

YOrÜtme ve idare BÖİÛmü Sayfa t M

|

(D

g^yf»

III-İMALA* (F-Laatj kt*!e3t i t t

İİI-ÜlAl>AT ( i l a y a )

0

ı

Oı

1

-

2

M\

3

*

4

2.J30

t . K . 77
HIKbA
XOCAELl-EOKUllA TARIK
Î İ . A 0 U U 1 A.Ş.
Kecanke? Ced.
Bayraktar İlhanı
Topbene/ISTANBUL

1052J
15.10.82

İ8TANB0İ»JC.A.Ş. adına
ArtOT »AVİTA*
MUeelleB Sok. H i l a l « a k
îşbenı
Saentepa/İBTANBUL

10530
10.10.82

KOCAJLÎ-lriSAN ÖZüONÜL
Yekecık Yolu No. 101
Kortel/ISTANBÜL

10519
25.10.82

DBNİZLİ-EGB1SAN BtAII
ve HAKtNA 8AN. ve TİC.
A.Ş.
Ankara Yolu üseri
Akban Köyü Mevkii
DENİZLİ

tantoaıleına

K.r.ı.

29i.OUO

219.000

344.900

K.I.I.

263.000

250.000

191.000

2U4.600

175

27o

70

213.000

11.¿50

1. dd^ i p l i k
i u ? o t/y
t. tekutüre i p l i k
4032 t/y
üretimi

l'>d3

Y.I.
G.U.

r.ı.ı.
v.a.a.ı.

^•kloruı* 2 . 5 0 O t / y
K.T.klbrür 4 . 0 0 t/y
Kloroform 100 t/y
liretni

36

31.>»7 t/y İlaç
bsoıaadde&i üretiel

24

5.oOO t / y aenayi yapı
üretimi

36

4 1 0 t/y r e n k l e n d i r l o i
akait

90

1984

13

1*84

1933

ı.l.
G.T.

T.T.Î.

V.R.H. 1.

I.l.
G.M.

T.T.Î.

1964

ı.l.
G.T.

T.T.Î.
1.1.

G.T.
Y.l.î.

36OO t / y . f r i t Üretimi
III-IMAL AT lTa<ıt -• reçları

1

f-l

10512
12.10.82

tSIANBrrU.SZNBAN DENİZ
TİC. KOLU Ş T J .
lımişçi daaen Sok.
..elek Han Katı 3
Keıak&y/ÎSTANBüt

K.r.r.

^

1051b
1>.10.82

ISTANBaL-K.A.ş. adine
XBî*N TORLA!
Kemeraltı Cad. Kan er Bal
No. 85/?^
Karakoy/ÎSTAH SJL

K.I.I.

2

281.000

1.126.000

27S.0OO

1.120.000

••50

2.000

) 1.4uo
U ) L>X K.Y. g e a l a i
luhaaaı

7.2^.0 D .1 1.1.
mçaaeı

gemiei

I.l.
G.M.

r.f.l.

28

-

1984

1 Aralık 1882 — Bayı; 17886

lfv

5

10506
11.10.62

V',"y.5oo

RESMİ GAZETE

M

(

a

ÜÖC.5U)

»IRSA-SÎIAŞ SE.Tt 1'AfaR.

' "

v

1
3.

s

K«TJİ
<•. 10.82

4

1054221.1U.82

Toplafn
Yatırım
TL.

1000

Sabit
Yatırım
TL.

Döviz
Gereği
1000 S

1000

tevsi

2OÜ.000

200.000

360

K.I.I.

593.000

591.000

1.100

TSRSAMJSÎ LU). Çil.
Xıd«alr Cd. i r d e » ilan
Keradeniı I r e g l l s l
ZONGULDAK
ISÎAHBrjL-aASa* GUSÛAIJ
I r t e a i r Cd. J«o. 229/B
Sragll/^OMoniOAI

III-lltALAI

Tam Kapasitede Üreteceği
Mal ve Hizmetler

kararanı

İhracat
1000 *

(hatana
Geçme Yılı

26.000 OVC tersase
inşaası (tevsi)

70

1993

5.200'D'VT I . l . genial
inşaaeı

19

1984

(liadasi Jsya)

Ttmtnan Teşvikler

w

CD

96.000

264
18İ.1J0

1.289,000 s / y mutfak
asyası üretiai

1.500

1.300 t/J Z3Mf»I» t e ç i
flretlal

BUHSA-C001DMOZ KETAL
TORsi V AK İN A ENDÜSTRİ
VI ?İC. A . 6 .
r.K. 1 %
BURSA

77*000

70.000

215

tevsi
j 7İ3-POO j 67J.0OO 1 724

26.10.82

1STAMSTIL-Î 3IAH " B L f H S aadeıtvlzes/au
ISM 3AÜ. A . S .
BayJkder» Cad. Besytaa
şîîû/lka»fBTO

CD

17.2ao.000 s/y
oondea fîretlal
r Sanayi)
1 370 Ad/y orea, kalıp
aysret ve özel a a a ç l ı
) B a k i n e üretişi

1

W}

14

r,.«.
F.F.Î.

1- 1 "

1984

J

I.Í.
C.Í.
r.r.l.

I I I - İ M A L 56.000
A T (T-Şeremlk)
145
56.000

¿355 V y jioraalaa
eo£re ve sutfak s«ysaı

7

2500

1983

r.t.
F.F.Î.

v.a.s.t.

Sayfa; 28

tí

1

G.«.
F.Í.Í.
T.8.B.Î.

CD

g

&

r.t.

er-4

10564
2a.10.82

1983

_ ?

!
s
o

1

7.500

RESMİ GAZETE

5I5.OOO

III-İKAİ.,1 (S-Mekir.

<

î.r.I.

>

K.X.I.

I.l.
6. I V

*

l«IAN«Jl*«C2ACI A. OM AL
10513
12.10.S2 ZOKLKB
i a d i Jkurlcr Sok. 62
TatlB/lBIAKlOI.

1983

•

Yürütme ve İtere BölOmö S«rtı: 33

1

2.500

Y.R.H.t.

535.000

I[II-ÎKALAT (Nsel. B i l . cica i on t . Opt. De».)
<

44

*

10540
21.10.S2

İStWKI~KA&a08AV
ranllau
ZIMPARA TAŞI B A * . A.Ş.
l'ttasl Cad. Kutu Bas
» a . 203-204
Kareköy/ISTASBTJL

124.000

•

lSTAHBrjkJOliTAP IEJTVAK eategrasSŞİALAM SAM. KOLL. 8 * 3 . yan
11.10.a2 N«k^a90£lu Ban l a t . 1
a»mo»«7l3TA»aTJL

IO5O7

•

2

*^*

r

1

1 Aralık 1982 — Sayı: 17888

1051«
lj.10.a2

Yaimmııt
Mavi

2

3

Veri. Müracaat SehlBI

Tl

fan

Sıra Teşvik Belgesi
No. s u
No.

s

I-

YOrOtme ve Idar« BölOmtt Sayfa : 3t4

«i

Ho.

1

Teevtk Bakjeel
No. su
10474
ı.K.82

t

i

Yari, Müracaat Sahibi

Yatırımın
Nevi

ANKARA-lt.l.ş. a d ı n a
..ÎI'ASI 0",I '
Kelebek Sot. I g , 8/3
ı ' o l e t İl-ANKARA

F.Y.Y.

Toplam
Yatırım
TU

1000

230.000

Sehrt
Yabnaı
TL.

1000

227.000

(niaştırae)
Döviz
Gereği
1000 S
725

(1)
Tam »ıpaımııtı Üreteceği
Mal ve Hizmetler

10 çekici, 5 f r l g o r i f i
treyler

İstihdam
20

1000

s

2.500

Üretime
Geçma Yılı
1983

Tamaan Teşvikler
Ï.Î.
G.M.

Sayfa : 26

V-HÎZaTaTTLSH

y

v.s.a.l.

ISIAhBDL-NAXSAT ULUSL.
TİC. «e KAK. A . 5 .
b.M.K. B u l . o l / U
ANKARA

K.I.I.

2b9.O0O

26O.000

900

6.000 t/y f r i g o r i f i k
t r e y l e r , 10 t ı r

20

2.500

1983

5

104t)9
4.10.82

ÎİMÎR-AYdAM NAKLİYAT
ORÜAN GORUCUOOLD
Secetibey B u l . 6/C
İZMİR

K.Y.Y.

197.0vX>

194.000

550

10 t ı r

20

2.500

1983

»

AI«KA£A-mCATl YÜRİİAKALAN
4. Ca4. No. 142/1
ANÎABA

K.I.Y.

550.00?

344.000

1.000

12.000 t / y 20 t ı r

40

5.000

1983

H

10*93
4.10.82

5

ANKARA-KXMAL ATLI
Cinsab Cad. Ne. 101
ANKARA

K.I.I.

361.000

355.000

1.100

20 « e k i c i

20

5.000

1983

M

10495
4.10.82

e

10500
7.10.82

ANKARA-ILHAN ÇERİN
Basenler Sok. 2/4
ANKARA

K.Y.I.

270.500

2o6.00

750

9.000 t / y

30

3.750

1983

7

10501
7.10.82

KOCAZLİ-YARIMCA BBIatDl»sı
ïariaoa-KOCAXLl

K.I.I.

75.OO0

74.000

260

3.OOO.OOO k i v i / y ı l
yolcu taşıma
6 edat u l a « ı a v e e ı t a e ı
itbali

12

S

10511
11.10.82

İSTANBUL-İMAR GKMİ İ Ş L .
V I TİC. A . Ş .
M e c l i a i Mebuasc C a « .
32), Orya rJan I a t ı ?
Selıpasarı/İSTAHBLTL

K.Y.I.

370.000

6.362 DtT kuru yak
g eaial i t b a l i

26

367.000

1.250

15 ç e k i o l

5.000

1983

G.M.
T.F.l.

1983

I.l.
G.M.

r.î.t.
V.B.H.l.

9

10520
13.10.82

I9TAKBDL-0IIR A . Ş .
Reci laset Pasa Sok.
No. 3&/4 .
GUaOsauyn-lSTABBnL

K.I.I.

536.000

5)1.000

1.700

5662 DİT kura y o k
gealei İ t b a l i

25

5.000

1983

10

10521
13.10.82

G.ANTIP-K.A.ş. anine
BBKÎR OKAN
Belediye Cad. No. 12
G.ANTXP

K.I.I.

464.000

458.000

I.450

12.000 t/y 20 t ı r

40

5.000

1983

İt

1 Aralık 1982 -> Sayı: 17886

10487
4.10.82

RESMİ GAZETE

2

Moml

I
3h

11

10522
15.10.82

Toplam

Yatmanın
Nav'I

Yari, Müracaat Sahibi

w

Yatırım
TL

1000

1
K.I.I.

ÎMllIBOI-ieUÇ Ü I Ü 8 L A I .
İRİSİ BIK. <r« « 0 . 1 . 8 .
• e o l l e i lebuean Cad.

Döviz
Garajı
1000 s

Sabit
Yatıran
TL.

100O

Tam Kapasitede Üreteceği
Mal vo Hizmetler

İhracat
1000 t

latlhdaro

Üretime

j

•

173.000

170.000

Tanınan Teşvikler

Geçme Yılı

500

6 . 0 0 0 t/;

10

20

tu

2.500

- M

198}

FIMISÎI/ÎD^MBOI.

257.000

882

1

6.000 t/y 10 t ı r

20

2.5CÛ

1
1983

I.J.
tt.î.

TA.t.
V.a.n.I.
K.I.T.

193.000

195.000

>50

6.000 t / y 10 t ı r

20

2.500

1983

.^OrU-TIB-taJ. . 4.8.
Kurksuar S o k . ) ı o . 5/3
IBKeîl

».I.l.

138.500

185.500

530

6.000 t/y 10 t ı r

20

2.500

1983

K.I.I.

196.000

193.0OO

550

6 . 0 0 0 t/y

tır

20

2.500

1983

K.I.I.

197.000

194.000

550

6.000 t / y 1 0 t ı r

20

2.500

1983

K.I.I.

194.000

191.000

550

6 . 0 0 0 t/y

20

2.500

1983

tattaVSiafaV İ . Ş .
Talafcseaa B o l , Bo. 9 / B
İleenoek-İZUİB

K.I.I.

260.500

257.500

868

6 . 0 0 0 t/f 10 . . r i g .

20

2.500

1983

M

A1«İ*A-0ZKAJ,IKYI

TJBJ8L.
Ya K C . İ . Ş .

K.I.I.

272.000

269.000

900

6.000 t/y

20

2.500

1982

•*

IJLIDI-

K.I.I.

87.000

86.000

300

2.500.000 k i ş i / y ı l
yoleu taşıma
5 adat u l a ş ı a v a s ı t a a ı
i t beli

10

I.I.I.

500.000

470.000

400.000 t / y yükleaebcçeltaa
liman laeeaeı

122

10527
15.10.82

14

15

16

17

10529

18.10.82

»TVŞÎdtH-DIKVÎŞ Ş A H I »
Bı aday f e z a n Be. 1 3
nrvşi&ia
'zmR-KitRFaÇ «.E.
10552
18.10.82 TaletpriBe B u l . No. 9 / B
laıîB
TrUBZOV-IBAkS ÎATld TJLSt
16533
k i l . v* I Î C . İ . Ş .
ıa.10.82
Beb.lt t . Karaafleaoglu
Cad. So. 53/C
10531

18.10.82

,

10

10

tır

n

t»

RESMİ GAZETE

13

33

T»

n

w

TBABZOB
18

20

10537
20.10.82
10538

20.10.82

10541

21.10.82

BIK.

OİKŞSUal^tSSBTJh

YTflî

l a r t B - l . t M a l I İ8L. va BİZ]
SİN. ve SİC. İ . Ş .
75
| U a j a (Bearut Limanı)

P.K.

10

F.

tu

1983

1984

G.M.
T.T.Î.

I.î.

t

Sayfa : 27

33

21

10535
18.10.82

38 3S

19

33

»

lSaXnDTC*-H.*ZİUlt TÖSÜ
1-. Çakaak Cad. Moder

33

î

260.000

33

5

K.T.I.

33

|

,

3»

î

32

VMtaıa v« IdeT* BöltaıO Sayfa:

s
m

15.1J.32

Ktk3İK-aEV-T». MD. ş t f
t P t ı Ged. '•oj 3 8

'

1

r

12

1 Aralık 1982 — Sayı: 17888

Teorik
No.

ITT"-

No.

I

S/r»

ıCOO TL.

Dovta
Gereği
1000 s

Sabit

Yalının
TL

1000

Taır Kapasitede Üreteceği
Mal ve Hizmetler

1000 %

900

105-16
25-10.82

larANBirL.AYAi.oOLr; D Z .
VI T İ C . A.Ş.
Kersauetefapa#a Sok.
San. San No. 6 0 K a t . 1
Kerakby/İSTANBOL

K.Y.Y.

37o.OOO

370.000

1.100

K.I.Y.

K.I.I.

309.OOO

305.400

1.020

7200 t / y 12 ç e k i o l
va f r g . t r e y l e r

24

3.000

1983

K.I.Y.

544.000

538.000

1.800

12.000 t / y 20 ç e k i c i
ve trg. trey.

40

5.000

1963

3{g

ANKAHA-STSON ST V I
10555
26.10.198 > TABIM SAL UB. T İ C . İ T B .
VI ULS. TA. A.Ş.
Abo.et Mitbat Efendi Cd.
No. 32/10
Çankaya/ANKARA

1.336.000

4.500

1.370.000

S

21.000 DİT tanker
İtbali

5.000

1983

10.000

1983

Î3

1

v.R.a.ı.
G.M.
».».1.
V.R.H.t.

l

m

3iS

&

«t

iS

1-

c>
iE
>

K.I.Y.

162.000

160.000

500

6.000 t / y İ O ç e k i o l
ve trey.

28

1056J
26.10.62

İSTANBOL-OLUBCTI 0T0Ü0Tİ1
Sak. ve T İ C . A . Ş .
Ç ı r o ı o ı Mevki, Fabrlkala
Yolu Yol S.
Merter/l8TANBOL

K.Y.Y.

180.000

177.000

500

6.000 t / y 10 çekiol
ve t r y .

ru

38

33

HATAY-B8Z3N PAZ. A.Ş.
Atatürk B u l . No. 75
Iskenderuu/BATAI

OJ

10561
28.10.62

20

20

2.500

1983

2.500

1983

*t

•t

s
r
«

i

V-dlZMB LZR

Sd

-ı

3»

nı

10524
15.10.32

40

I.l.
G.M,
t.T.t.

1963

1

12.000 t / y 20 «ekici
ve t r e y l e r y e t .

27

10502
7.10.82

2.500

?
r.
0

1 Atalık 1982 — Sayı: 17886

o?

26

20

1

RESMİ GAZETE

3i0

İSTANBUU.A.Ş.
adına
MİN r 11111
Karatas Setttetü,
Itglatgı^Apt. No. 19

10552
25.10.82

6.000 t / y 10 ç e k i o l ve
f r i g . t r y . yet.

D

I

263.000

10550
25.10.82

Tasan TeerlUar
1 •

266.000

25

2

Üretime
Geçme Yılı

K.I.I.

Si

1

İstihdam

ihracat

^

t8TANBTTL-K.l.Ş. adına
İLHAN KARAVEJOKLO
Tersane Cad. Arapkayyua
Sok. No. 25
Ka rakoy/l STAN BDL

24

Nov'ı

Toplam
Yatırım

Sayfa : 28

I

23

Veri, Mıireceet Sahibi

YaonnMi

lOTAMBJL-I.A.Ş. . d ı n a
GZCA» UCA
Su ad 1ya ratae Kadın Bk.
••..12
ItTAVHIL

10547
25.10.62

v

09

I

r

jSft

s
e
i
i

r

3

.1

ÖT

^3»

~
La»

s

s

İ2

•—
YOrihma va İdare BSlOmO Sayfa : 26

*<

Sın Teşvik Belgesi
No.
No. su

ANKARA-SÜTUBLI TOHİZM
TİC. FAZ. İÇLSTjacİLtK
A.Ş.
Ismir Cad. ¡ , 7 / 7
Kısılay/ANKARA

K.I.Y.

ABKArU-K.imAUUZR KIRANI!
Çankırı Cad. N o . 14
ANKARA

K.Y.Y.

383.3«9

(TDRİ ao

372.369

0L)
244

250 y a t a k l ı o t e l
turletik otel y a t ı r ı n ı

90

-

1984

I.î.
G.M.

v.ı.

t

l
1
¥

324.000

¿14.000

172

4 5 4 yvtakiı turistik
otel

245

—

1984

n

alatnıB

10496
4.10.82

1

KaWA-GCs3BB A . Ş .
••sbar Babanı: Sek.
Clban İ ş b a ş ı
zoru
MTtat-OKtÂ
ANADOLU B i t .

vtütvaı

Yatırımın
Havi
K.ı.ı.

107.500

K.I.I.

100.000

(D

Döviz
Gorodl
1000 «

87.50o

50.000

19Mt/y bakliyat
işlese
50

IBBICAAT V I

Y I T . A.Ş.
Büyükdsrs Cad. 66/12
Becldlyekoy/lMABBCL
G . 1 » » - T K S İ » 1.9.
Atatürk B u l . Bo. İS
Blalp/G.AaTt»

Tam Kapasitede Üreteceği
Mal ve Hlzmotlar

56.000.000 Ad/y
yumurta taanlf ve
ambalajlama

latlhdam
20

İhracat
1000 »
2.500

Üretkne
Geçme Yılı
1984

Tannan Teşvikler

I.l.

F. P . I .
7.R.H.Î.

40

5.000

1984

1.1.
G. B .

*.r.î.

V.B.b.l.
K.I.I.

90.000
f-BlZaTBSLZK
292.000

4

(D-Difar l e r i )
202.000

625

16.000 t / 7 aerolaek
ambalajlama

50

7.5OO

1<TS4

•t

19»S

I.î.
G.t.
F.F.Î.

I.l.

<U
80.000 Ad/y Kuran'1
Karla
20 Bilyon p u l / y
12 Bilyon kar tpoatal/y
basım sanayi y a t ı r ı n ı

•k 10

İI.İBRA ÇATA DONUK a ş v i K L BB

i

GlZİABTB -SrjD3 SÜBÎ
105*6
25.10.82 DİBİ 8AB* A.Ş.
Atatürk B u l . B e . 39/2
GAZıAHTEP

4

İZBIB-J.A.Ş. adına
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:
DOvte Kurları Bülteni
Sayı: 1982/226
1 ARALIK 1982 TARİHİNDE UYGULANACAKTIR,
n SAYILI LİSTE (TL. OLARAK)
Dövizin Cinsi
1 ABD doları
1 Avustralya dolan
1 Avusturya silini
1 Batı Alman markı
1 Belçika frangı
1 Danimarka kronu
1 Fransız frangı
1 Hollanda florini
1 İsveç kronu
1 İsviçre frangı
100 İtalyan lireti
100 Japon yeni
1 Kanada dolan
1 Kuveyt dinarı
1 Norveç kronu
1 Sterlin
1 Suudi Ara'Diatan riyali

Döviz Alıg

Döviz Satış

183,16
174,78
10,46
73,60
3,75
20,90
26,99
66,73
24,68
86,64
12,71
72,61
147,40
627,22
26,84
296,24
53,26

186,81
178,28
10,66
74,97
3,83
21,32
26,51
68,06
25.07
87,35
12,96
74,06
150,36
639,76
26,36
301,14
94,33

Efektif Alıg
183,15
166,04
10,45
73,80
3,56
20,90
25,99
66.73
24,58
85,64
12,07
68,98
140,03
595,36
24,56
295,24
60,60

ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD Dolan

1 Avustralya dolan
1 Kuveyt dinarı
1 Sterlin

17,5263 Avusturya silini
2,4918 Batı Alman markı
48,8400 Belçika frangı
8,7631 Danimarka kronu
7,0469 Fransız frangı
2,7446 Hollanda florini
7,4511 İsveç kronu
2,1386 İsviçre frangı
1440,99
italyan lireti
262,23
Japon yeni
1,2425 Kanada dolan
7,0878 Norveç kronu
3,4387 Suudi Arabistan riyali
0,96429 ABD dolan
3,4246
1,6120

1 Gram 24 Ayar Külçe Altın
Alış Fiyatı : 2.520,— TL.
Satıg Fiyatı: 2.580,— TL.
YOrOtme ve Idar* BSIOmO Sayfa: Ü8

Efektif Satıg
188.64
180,02
10,76
76,71
3,86
21,53
26,77
68,73
25,32
88,21
13,09
74,79
151,82
646,04
26,62
304,10
54,86

T.C.
Resmî Gazete
Kurulu* Tarihi; (T Teşrinievvel 1336) • T Ekim

c

1 Aralık 1982

İ L Â N

ÇARŞAMBA

Sayı: 17885

D

B Ö L Ü M Ü

Yargı ilânları
16 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir :
1 — KONUSU:
'Satışın konusu Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 8/3/1982 günlü ilamı
İle tasfiyesine karar verilen Kervan Menkul Kıymetler Finansman ve Yatırım A. Ş. or
taklarından Hayrettin Hayta'ya alt 34 VD 450 Plakalı binek otosunun satış, işlemi.
2 — SATILACAK MALIN CttNSÎ EVSAFI VE KIYMETİ :
34 VD 450 Plakalı 1974 Model 450 SE tipi balköpüğü renginde 116032-12-019619
şase ve 117983-12-010448 motor numaralı Mercedes marka bir adet sltepne, 1 adet tlriko, 1 adet bijon anahtarı, 1 adet radyolu teyp mevcut durumdadır. Otomobilin bilir
kişilerce yapılan kıymet takdiri 3.000.000,— TL. dır.
3 — SATIŞA KATILMA ŞARTLARI :
a) Satış peşin para ile yapılacaktır. Satışın yapıldığı gün ve saatte satış /bedeli
tahsil olacaktır.
b) Satışın yapıldığı (günü takiben 7 gün İçinde satış bedelinin % 15'lnden aşağı
olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonradan tek
lifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10 günde bir defaya mahsus olmak üzere açık
artırma İle yapılacak. Satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır.
c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin
olarak nakit veya limit dahilinde teminat mektubu yahut devlet tahvili şeklinde Kuru
lumuza yatırmadıkça artırma talepleri kabul edilmez.
d) Batışa katılacak kişilerin satış tarihlerinden bir gün Öncesine kadar kıymet
bedelinin % 10 tutarındaki parayı teminat olarak satışın başlamasından önce İcra ka
sasına teminat olarak yatırması ve buna ait belgeyi Satış Komisyonuna ibraz etmesi
gerekir.
e) Genel Katma Bütçe İle Döner Sermayeli Kuruluşlar, Kitler ve Sermayesinin
% ÖO'sinden fazlası Devlet'e ait olan Kuruluşlar yukardakl fıkra hükmü dışında sa
tışa teminat aranmaksızın İştirak edebilirler.
f) Tasfiye Kurullarında görevU personel ile İcra Dairelerinde görevli personel
eşleri ile anası, babası, kayınpederi, kardeş ve çocukları İhaleye «giremezler.
4 — PAZARLIKLA SATIŞ GÜNÜ, SAATİ VE YERÎ :
34 VD 450 Plakalı 1974 Model Mercedes marka vasıtanın satışı 20/12/1982 günü
saat 14.00'de İzmir Trafik Oto Garajında yapılacaktır. 1. Günü arabanın kıymet bede
linin % 75'ine istekli çıkan olmazsa araba 2. batış günü olan 21/12/1982 günü aynı
saatte satışı yapılacaktır.
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5 — ŞARTNAMEYİ KABUL :
Satışa İştirak edenler bu İhale şartnamesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
Satışla İlgili olarak ek bilgi almak İsteyenler Ankara 16 No. lu Tasfiye Kurulu Baş
kanlığından ve İzmir 1. İcra Memurluğundan bilgi alalbilirler. Satış Komisyonu Satış
konusu olan arafbayı satıp, satmamakta etkilidir.
Hân olunur.
eAnkara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 6 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından :
MENKUL MAL SATIŞ İLANI
Kurulumuzca tasfiye işlemi yürütülen Banker S1MTAŞ (t. Fatih ÇAĞATAY) 'a
ait büro eşyası ile konfeksiyon makina ve malzemeleri aşağıda belirtilen tarihlerde
ve saatte peşin para ile açık artırma suretiyle satılacaktır.
Muhammen bedel üzerinden
15 nakit teminat satış günü tahsil edilecektir.
Satış yeri : Ankara - Hoşdere Caddesi No, 201/11 Defne Apartmanı Bodrum
Kat
Söz konusu eşyalar hakkında bilgi almak isteyenler ile eşyaları görmek iste
yenlerin satış tarihinden bir hafta önce Tasfiye Kuruluna başvurmaları gereklidir.
1. Sataş Günü : 22/12/1982, 2. Satış Günü : 23/12/1982, Satış Yeri ve Saati :
Saat: 14.00, Hoşdere Caddesi No : 20/11, Defne Apartmanı, Bodrum Kat, ANKARA.
MENKUL MAL SATIŞ İLANI
Kurulumuzca tasfiye İşlemi yürütülen Banker Hidayet BAGCI'nın Ankara,
Atatürk Bulvarı Batı Han Kat : 2, No : 202 adresinde bulunan büro eşyaları belirti
len adreste ve aşağıdaki tarihlerde peşin para ite ve açık artırma suretiyle satıla
caktır.
Muhammen bedel üzerinden % 15 nakit teminat aynı gün satış anında Tasfiye
Kurulumuzca tahsil edilecektir.
Eşyalar ve şartname hakkında bilgi almak isteyenler Tasfiye Kuruluna baş
vurabilirler.
1. Satış Günü : 16/12/1882, 2. Satış Günü : 17/12/1982, Satış Yeri ve Saati :
Saati : 10.00, Atatürk Buhran Batı Han Kat: 2, No: 202.
OTOMOBİL SATIŞ İLANI
Tasfiye işlemi Kurulumuzca yürütülen Banker BANTAŞ (Selahattin DİKER)'e
ait 06 A P 867 plakalı MERCURY marka, 1974 model, Comet tipinde, san renkli, ben
zini! 85 HP gücünde, altı silindirli, dört kapılı, düz şanzumanlı, İki dingilli .döşeme,
lastik ve kaportası iyi durumda olan otomobil aşağıda belirtilen tarih ve saatte Gazi
Mustafa Kemal Bulvarı No : 6 Kat: 3'deki 6 No. lu Tasfiye Kurulunda peşin para ile
ve açık artırma suretiyle satılacaktır.
Muhammen bedelin % 15 tutarında nakit teminat satış günü Tasfiye Kurulun
ca tahsil edilecektir ve teminat yatırmayanlar satışa İştirak edemeyeceklerdir.
Söz konusu oto Ankara Beledlyesl'ne ait Sıhhiye Otoparkında olup bulunduğu
yerde görülebilir.
Oto ve şartname hakkında geniş bilgi almak isteyenler Tasfiye Kuruluna mü
racaat- edebilirler.
Otomobil için tespit edilen değer 1.000.000,— TL, dır.
Plaka No : 06 A P 867, MERCURY, Comet Tipi, 1. Satış Günü : 16/12/1982, 2.
Satış Günü : 17/12/1982, Yeri ve Saati: 14.00, 6 No. lu Tas. Kurul.
OTOMOBİL SATIŞ İLANI
Tasfiye işlemi Kurulumuzca yürütülen Banker Simtaş (t. Fatih ÇAĞATAY)'a
ait 1969 model 16 AC 280 plakalı SE - Spor Mercedes marka hususi oto aşağıdaki ta-
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Tiklerde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 6, Kat : 3 deki 6 No. lu Tasfiye Kuru
lunda peşin para ile ve açık artırma suretiyle satılacaktır.
Satış günü muhammen bedel üzerinden % 15 teminat (nakdi) Kurulca tahsil
edilecektir. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.
16 AC 280 plakalı Mercedes Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Onur Işhanl
Onur Oto Kapalı Garajında olup, bulunduğu yerde görülebilir.
Kaporta ve şasi itibariyle temiz ve bakımlı, lastikleri yeni olan, aksesuarları
bulunan araca bilirkişilerce 1.500.000,— TL. değer tespit edilmiştir.
Plaka No : 16 AC 280 SE - Spor Mercedes, 1. Satış Günü : 20/12/1982, 2. Satış
Günü : 21/12/1982, Satış Saati ve Yeri : 14.00 - 6 No. lu Kurul.
Delice Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/231
Davacı Mülkiye Yurtoğlu, tarafından davalı Yaşar Turtoğlu aleyhine açmış ol
duğu Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasında :
Davalı Yaşar Yurtoğlu'nun adresi meçhul olduğundan dava dilekçesi 13/10/1982
tarihinde Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edilmiş olup bu kerre duruşmanın atılı bulun
duğu 22/11/1982 günü saat 9 da duruşmada hazır bulunmadığından duruşmanın atılı
bulunduğu 17/1/1983 günü saat 9 da Delice Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda hazır
bulunması, hazır bulunmadığı takdirde bundan böyle davanın gıyabınızda yürütüleceği
fliyab kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
17699
Polatlı 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden :
E. No : 1981/121
K. No : 1981/453
Davacı Sahibe İçim vekili Av. Ahmet Kurt tarafından davalı Kazım İçim
aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasında : Davalı Kazım
tmiç'in Esentepe Man. Yeşil Meydan Cad. Karapınar Sk. No : 12-Eskişehir adresine
Resmi Gazete ile Tebligat ve gıyabın yapıldığı buna rağmen duruşmaya gelmediği,
Mahkememizden gıyabında verilen 4/11/1981 tarihli ilam gereğince Eskişehir ili
Mahmudiye ilçesi Yenimahalle cilt 002-04, sahife 23, kütük 284 de nüfusa kayıtlı
tarafların Şiddetli Geçimsizlik sebebiyle Boşanmalarına, Davacı için aylık 3000 lira
ve küçük çocukları Halûk ve Suat için aylık 3000,— Lira tedbir nafakasının dava
lıdan alınıp davacı tarafa verilmesine, Davalının medeni yasanın 142. maddesi gere
ğince 1 sene müddetle evlenmekten Men'lne, küçük çocukları Haluk ve Suat'ın ve
layetinin davacı anneye verilmesine karar verildiğinden, işbu ilamın Resmî Gazete
ile ilan edilerek tebliğine karar verildiğinden, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren
bir ay zarfında işbu karar davalı tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşe
ceği ve nüfusa bu şekilde tescilinin yapılacağı ilanen tebliğ olunur.
17293
Banaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 1968/44
K. No : 1969/299
Banaz İslam Mah. den davacı Emine Şahin tarafından davalı Hasan Şanin
aleyhine açılan şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanma davasının açık yargılaması
sonunda 18/12/1968 tarihinde boşanmalarına, davalının bir yıl evlenmekten memnuiyetine karar verilmiştir.
İşbu karar yayımından itibaren otuz gün içinde yasal yollara başvurmasına
aksi takdirde kesinleşeceği davalıya ilânen tebliğ olunur.
1Î290
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Balıkesir Asliye Birinci Hukuk Hakimliğinden :
1982/112
Davacı Meliha Keskin tarafından davalı Murat Keskin aleyhine acılan Ayrılık
davasının yargılamasında;
Davalı Murat Keskin, Balıkesir Bağlar Sokağı Taşlık mevkii üçüncü Soluğan
Ulusoy Sokak blla numarada mukim iken halen adresi meçhul bulunduğundan kendi
sine Hanen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Davalının duruşmanın bırakıldığı
17 Aralık 1982 Cuma günü saat 10.10 da Mahkememizde hazır bulunması veya bir
vekil göndermesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
17291
Kocaeli Asliye 3. Hukuk Hakimliğinden :
1982/169
Davacı Leyla Gülsen Wiedemann vekili Av. Rezzan Çetin tarafından davalı
Hans Wiedemann aleyhine açılan boşanma davasında :
Davalı adına evvelce Hanen davetiye tebliğ edildiği halde duruşmada hazır
bulunmadığından, adına Hanen gıyap karan tebliğine karar verilmiş olmakla, adı
geçen davalının 15/12/1982 günü saat 9 daki duruşmada bizzat veya kendisini temsilen bir vekili Mahkememizde hazır bulundurması gelmediği takdirde davaya gıya
bında devam edilip karar verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilanen
tebliğ olunur.
17296
Ankara İcra İflas Memurluğundan :
1982/10
Müflis Tem Ticaret Yapı ve Sıhhi Tesisat Malzemesi Ltd. Ştl. hakkında ya
pılan tasfiyede, iflas idaresi tarafından tanzim olunan sıra cetveli Dairemize tevdi
edilmiştir.
İkinci alacaklılar toplantısı 22/12/1982 günü saat 14.00 de Memurluğumuzda
yapılacaktır. Alacaklıların toplantıda hazır bulunmaları veya yetkili vekil gönderme
leri tebliğ ve İlan olunur.
17282
1978/2
Müflis Altınel Kardeşler Yapı Ltd. Şti. hakkında yapılan tasfiyede iflas ida
resince tanzim olunan sıra cetveli daireye tevdi edilmiştir.
İkinci alacaklılar toplantısı 23/12/1982 günü saat 14.00 de Memurluğumuzda
yapılacaktır. İşbu toplantıda hazır bulunmanız veya yetkili vekU göndermeniz hu
susu tebliğ ve İlan olunur.
17283
Sivas 1. Sulh Hukuk Hakimliğinden :
1980/569-1982/751
Davacılar vekili Av. Ali Söylemezoğlu tarafından davalılar Kamil Işın ve müş
terekleri aleyhine Mahkememizde açılan izale-i Şuyu davasının yapılan Yargılaması
sonunda .
Taraflar arasında hisseli bulunan Sivas üçlerbey Mah., Pafta 30, Ada 650,
Parsel 16, 17, 22, Pafta 31, Ada 650, Parsel 2, 3, 23 de kayıtlı bulunan 6 adet taşın
mazın ortaklığının satış sureti ile giderilmesine karar verilmiş olup adresleri meçhul
olan ve bugüne kadar kendilerine tebligat yapılamayan davalılar Şerife oğlu Osman,
Şerife kızı Şakire, Şerife kızı Emine ve Hacı AH Kuzu'ya İşbu karar sureti tebUğ
yerine geçeril olmak kaydıyle ilanen tebliğ olunur.
17286
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Soma Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1980/404
Davacılar Ahmet İkiz, Cemile Savcı, Ayten Bilge, Gültekin İkiz ve Alev Rua
vekilleri Av. Kamuran Akdemir tarafından davalı Şakir oğlu Musa aleyhine Soma
Kurtuluş Mahallesi 59 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın kadastro tesbitinin iptali için
açılan davasının yapılan oturumunda verilen ara karan uyarınca :
Davalının adresi meçhul olduğundan kendisine Resmi Gazete ile ilânen teb
ligat yapılmış ve duruşmaya gelmediğinden adına gıyap kararı çıkarılmasına ve
tebliğine karar verilmiş bulunduğundan duruşmanın bırakıldığı 15/12/1982 günü
saat 9.40 da duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelme
diği takdirde davanın gıyabında yapılıp bitirüeceği hususu tebliği olunur
17368 /1-1
Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1982/893
Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Işık Başar tarafından davalı Selahattin
Akay aleyhine açılan alacak davası sırasında :
Davalı Selahattin Akay'ın adresi tesbit edilip kendisine davetiye tebliği müm
kün olmadığından tebligatın ilânen yapılmasına duruşmanın 20/12/1982 günü saat
10.30'a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan H.U.M.K. nun 509. ve 510. madde
leri gereğince İbraz ve ikame etmek istediği delillerle birlikte duruşmaya gelmediği
takdirde ayrıca gıyap kararı tebliğ edilmeksizin duruşmanın gıyabında sonuçlandı
rılacağına dair karar verileceği davetiye tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
17399 / 1-1
Gaziantep 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Zakire Bayram vekili Av. Cumali Yüksel tarafırdan davalı Yılmaz
Bayram aleyhine açmış olduğu boşanma davasının yapılan duruşmasında :
Davalının adresi meçhul bulunduğundan ve zabıtaca tebligata sarih adresi tes
bit edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânen tebligat yaptırılmasına karar verilmiş
olmakla, davalı Yılmaz Bayram'm yerini bilen, nerede olduğunu adresinin tesbit
edilememiştir. Halen Giresun İli Tirebolu İlçesi Köseler Köyü C : 051-12, S : 53,
K: 111 de nüfusa kayıtlı olup, halen Giresun İli Tirebolu İlçesi Köseler Köyünde
oturduğu ve adresinin de tesbit edilemediği bulunduğunda duruşmanın atılı bulun
duğu 23/12/1982 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması aksi takdirde Mah
kemeye gelmediği takdirde iş bu ilân gıyap kararı yerine kaim olunacağı ilân olunur.
17385 /1-1
Uzunköprü Asliye Hukuk Hakimliğinden :
982/181
Uzunköprü Kırcasalih köyü Okullar Mah. den Ayşe Aşçı tarafından açılan
gaiplik davasında :
Davacı, Uzunköprünün Kırcasalih köyü 93 hanesinde nüfusa kayıtlı Ahmet ve
Emine'den olma 1317 doğumlu babası Rasim Tuna'mn gaipliğine karar verilmesini
İstemiştir.
Adı geçen hayatta İse mahkemeye bildirilmesi veya bu şahsın hayatta oldu
ğuna dair bilgisi olanların M. K. nun 32/2 maddesi uyarınca 3 ay içerisinde Mahke
memize bilgi vermeleri ilan olunur.
17289
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Kayseri Tapulama Müdürlüğünden :

İlçesi
Merkez

Köyü
Süleymanh

»
»
»

>

»

>

»

>

»

»

»

Karar
Parsel
Tarih ve Nosu
No.
923
102
357
1186
1337
1345
2246

>

»

»

>

»
»

»
>

743
2393

»

>

1790

»

»

2426

>

Kepez

984

>

>

805

>
>
>
>

Sakaltutan
»

1458
842

>

1415
2124
196

>

208

»

1009

Bünyan

Sultanhanı

109

Merkez
»

Çatakdere
Oymaağaç

243
582

Komisyon Kararımızın
Tebliğ Edilemediği Şahıslar

29.4.1981/366 Mustafa oğlu, ölü Hacı Şahin mi
rasçıları,
4.5.1981/149 Mehmet oğlu, Abdullah Sarıdemir,
5.5.1981/210 Mehmet kızı, Emine Dalmaz,
21.4.1981/437 Ali oğlu, ölü Hüseyin Belik miras
çıları,
13.5.1981/473 Selahattin Ozütok, Kadir oğlu,
29.4.1981/475 Salih oğlu, Süleyman Korkmaz,
Mehmet Kahveci v
5.5.1981/685 Osman oğlu,
Mehmet Şemsettin Kahveci, Sadık oğ.
13.5.1981/504 Nabi oğlu Mustafa Yıldırım
5.5.1981/341 Hüseyin oğlu ölü İsmail Hasoğlu mi
rasçıları
21.4.1981/815 Hasan kızı Ayşe Aslan
29.4.1981/719 NaJbi evlatları ismail, Eyüp, Cemi
le ve Akkız Koç
5.5.1981/576 Ahmet evlatları İbrahim, Halit ve
Zeltha Dalmaz
11.5.1981/723 Hamza, Ömer, Fatma, Mustafa, Sare, Setoiha, Bekir Kaptan
Hamza evlatları ölü İsmail ve İb
15.4.1982/52
rahim Doğan mirasçıları
Feyzullah oğlu Olü Ahmet Türkmen
15.4.1982/46
mirasçıları
8.6.1982/457 Ali oğlu ölü Fazlı Keklik mirasçıları
9.6.1982/517 Ali oğlu ölü Fazlı Keklik mirasçıları
7.6.1982/351 Hasan Hüseyin oğlu ölü Mehmet
Işık mirasçıları
7.6.1982/355 Hasan Hüseyin oğlu ölü Mehmet
Işık mirasçıları
9.6.1982/420 Hasan Hüseyin oğlu ölü Mehmet
Işık mirasçıları
14.9.1982/717 Abdurrahman oğlu ölü Seyit Ahmet
Akça mirasçıları
Yusuf Odabaşı Zeynel oğlu
15.4.1981/14
30.4.1979/72
Hanım Kahraman : Mustafa kızı miraşçıları

SüleymanU Köyünde kain 148, 2062, 2073 ve 2076 No, lu parsellerde ölü İs
mail eşi Fatma Taşdemir aleyhine verilen komisyon kararlarımız ve ayrıca yine Sü
leymanh Köyünde kain 514, 746. 1322, 1387, 1502, 1579 ve 1625 No. lu parsellere verilen
komisyon kararlarımız Kadir kızı Emine Dülkar'a ve yine Süleymanh Köyünde kain
819, 1073, 1328, 1438, 1797, 1938 ve 2018 No. lu parseller hakkında verilen 11/5/1981
tarih ve 365 sayılı Komisyon kararımız ibrahim oğlu ölü Mustafa Çakır ve Mehmet oğlu
ölü Mustafa Çakır ve A l i oğlu ölü Mustafa Çakır mirasçılarına ve yukarda İlçesi,
Köyü, parsel numarası, karar tarih ve numarası ve tebliğ edilemeyen şahıslara bu
güne kadar tebliğe çalışılmış ise de açık adresleri bilinemediğinden kararlarımız tebliğ
edilememiştir, bu şahıslardan sağ olanların ve ölü olanların mirasçılarının bu İlânın
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yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili Tapulama Mahkemelerine komisyon
kararımız aleyhine dava açmadıklarında yukarda adı geçen Komisyon kararlarımızın
kesinleşerek tashihleri gibi tapu kütüğüne tescillerinin yapılacağına dair işbu İlan
tebliğ yerine kaim olmak üzere 766 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince ilân olunur.

17434 / 1-1
Mucur Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1980/404
Davacı Bağdat Şahin mirasçıları Elmas Şahin ve arkadaşları tarafından davalı
Asmakaradam Köyünden Sait Şahin aleyhine açılmış bulunan tapu İptali, tescil dava
sının yapılan yargılaması sonunda :
Davah Sait Şahin'e bütün aramalara rağmen adına tebligat yapılamamış, bu ne
denle dava dilekçesi ve duruşma günü ilânen tebliğ edilmiş bu kes adına llânen gıyap
kararı tebliğine karar verilmiş olup, Mucur Asliye Hukuk Mahkemesinde geçen
1980/404 sayılı 28/12/1982 günü saat 9.00 da duruşması olan mahkemeye adı geçen
davalı gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde davanın gıya
bında yürütüleceği hususu ilânen gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.

17426 /1-1
Bayburt Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1977/297
Davacı Bayburt Ozansu Köyünden Nuri Akyıldız vekili Avukat Zeki Çolak
tarafından davalılar aynı köyden Fevzi Akyıldız ve arkadaşları aleyhine açmış ol
duğu tapu iptali ve tescil davasının Mahkememizde yapılan açık duruşması sı
rasında :
Davalılardan Nahide Akagündüz'ün mirasçısı Hanife Akagündüz'Un
bütün
aramalara rağmen adresleri tespit edilip adına davetiye tebliğ edilemediğinden Resmi
Gazete ile adına ilânen tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya gelmediğinden
gıyap yerine kaim olmak üzere adına tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Duruşmanın bırakıldığı 7/12/1982 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunması
veya bir vekil marifeti ile kendisini temsil ettirmesi gıyap kararı yerine kaim olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
17354 / 1-1

•

Konya Asliye 1. Hukuk Hakimliğinden :
19S2. 563
Davacı Konya Belediyesine izafetle Başkanlığı vekili Avukat Gülen Tezan Av.
Serpil Parlak tarafından davalılar Fatma (Hatice) Topbaş ve 12 arkadaşı aleyhine
açılan T. İptali davasının yapün açık yargılaması sırsında;
Davalılara Fatma (Hatice) Topbaş, İsmail Koyuncu, Havva Şenyer, Mustafa
Koyuncu, İsmet Gökmen, Meliha Gökmen, Miyase Sarıçam ve Fehime Denürkol'un da
va dilekçesinde belirtilen adreslerine davetiye çıkartılmış olup, davetiyelerde yazık ne
denlerden dolayı tebliğslz geri çevrilmiş bunun üzerine zabıtaca yapılan tahkikattada
davalıların adresleri tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete'de llânen tebligat yapılma
sına karar verilmiştir :
Davalıların duruşma günü bulunan 8/2/1983 günü saat 9.45 de Asliye 1, Hukuk
Mahkemesine gelmeleri, gelmedikleri takdirde kendilerini bir vekille temsil ettirmesi,
aksi halde duruşmaya gelmedikleri ve temsil ettirmedikleri takdirde ilânen gıyap ka
rarı çıkartılacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
ıwnn
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İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No. lu Askeri Mahkemesinden:
E. No : 1981/274
K. No : 1982/187
Malatya ili Akçadağ ilçesi, Dövencik Man. ((Köyü) Hane 28/31 de nüfusa
kayıtlı İzmir Gürçeşme 3617 Sok. No. 7 de oturur Hacı Ali oğlu Sultan'dan dogma 1960
doğumlu İbrahim Karatepe hakkında Mahkememizce verilen 12/8/1982 tarihli ve
1981/274 esas 1982/187 karar sayılı gerekçeli hükmü ile T.C.K. nun 146/3. maddesine
aykırılık suçundan verilen 5 yıl süre ile ağır hapis cezası, Ömür boyu kamu hizmet
lerinden yasaklanmasına ve bir sene sekiz ay süre ile Malatya İli Akçadağ ilçesinde
ikametie genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına dair gıyabi karar ile İs
tanbul ili Kartal ilçesi Maltepe Bağlarbaşı Man. Hane 297 de nüfusa kayıtlı Hasan
oğla Saray'dan doğma 1957 doğumlu İsmet Tosun Hakkında verilen Mahkememizin
aynı tarih ve sayılı gerekçeli hükmü İle T.C.K. nun 168/2. maddesi uyarınca verilen
beş yıl »üre ile ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına ve bir yıl sekiz ay süre ile
İstanbul il merkezinde ikametle genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmasına,
ayrıta beg yıl güre ile kamu hizmetlerinden yasaklanmasına dair verilen gıyabi karar
sanıklara tebliğ edilememiş ve iş bu ilanın İlân tarihinden itibaren 15 gün içersinde
kesinleşeği ve hüküm hülasası yerine kaim olma;.t üzere sanıkların bu hükmü 15 gün
İçerisinde temyiz edebileceği ilânen tebliğ olunur.
17728 /1-1
Kayseri 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1980/938
Davacı Hava Çanakçımaksutoğlu vekili Avukat Ali Gengeç tarafından dava
lılar ülfet Çağlıatalay ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu izaleyi şüyuu davasının
yapılan muhakemesinde :
Davalılardan Durmuş Bellk'in adresi meçhul kaldığından ilânen tebliğine karar
verilmiş duruşma 16/12/1982 günü saat 9.00'a bırakılmıştır. Adı geçenin mezkûr gün
ve saatte mahkemeye gelmediği, kendisini bir vekille temsil ettirmediği, delillerini ve
vesikalarını ibraz etmdeiği takdirde davaya gıyabında bakılacağı lüzumu tebliğ olunur.

17406 /1-1
Pazar Sulh Kukuk Hâkimliğinden :
1982/127
Davalı : Ahmet Aksu, Kirazlık Mahallesi/Pazar
Davacı Pazar Ortayol Köyünden Firdes Aksu vekili Av. Kazim Erten tara
fından Ahmet Aksu aleyhine Mahkememize açılan aylık 15.000 Lira nafaka dava
sının yapılan açık yargılamasında :
Davalının tüm aramalara rağmen adresi tesbit edllemeylp davetiye tebliği
mümkün olmadığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, davalı
nın duruşma günü olan 20/12/1982 tarihinde Mahkememizde hazır bulanması, aksi
halde yargılamanın gıyabında yapılacağı ilânen tebliğ olunur.
17404 /1-1
Denizli 2. AsUye Hukuk Hâkimliğinden :
1982/202
Davacı Yaşar Yellidağ vekili tarafından davalı Saniye Kara aleyhine açılan
tapu iptal ve tescil davasında :
Denizli Tavas TUkili Köyünde oturan davalı Saniye Kara adına çıkartılan da
vetiyenin geri döndüğü, soruşturma İle adresi tesbit edilememiş olmakla davalının
duruşmanın bırakıldığı 15/12/1982 günü saat 9.00 da duruşmada bizzat kendisi veya
bir vekille temsil ettirmesi için iş bu dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir da
vetiye tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur.
17389 /1-1
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Dinar Tapulama Hakimliğinden :
Davacı Dinar Çapalı Köyünden Mustafa Karaca tarafından davalılar aynı köy
den Kelam Karaca, Mehmet Ali Aydemir ve Yaşar Karaca aleyhine açılan Dinar
Çapalı Köyünde kain 3782 ve 4006 parsel sayılı taşınmazların tapulama tesbitine
itiraz davasının yapılan duruşması sırasında:
Davalılardan Mehmet A l i Aydemir adına çıkarılan davetiye bila tebliğ İade
edilmiş olup, yaptırılan adres tahkikinde de belirtilen adreste bulunmadığı ve adresinin
bilinmediği anlaşıldığından adı geçen davalıya Resmi Gazete ile tebligat yapılmasına
karar verilmiş olduğundan adı geçen davalı Mehmet Ali Aydemir'in duruşma günü olan
21/12/1982 günü saat 10.25 de Dinar Tapulama Mahkemesi duruşma salonunda hazır
bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda duruş
maya devam olunacağı meşruhata davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
17425 /1-1
Kocaeli 1. İş Mahkemesi Hâkimliğinden :
1982/80
Davacı S. S. Kurumu Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Sedat özdere
ve İbrahim Aydın aleyhine ikame olunan 33.885,75 TL. alacak davasının açık du
ruşması sonunda :
Hâkimliğimizden İttihaz olunan 3/11/1982 tarih 1982/80 - 208 sayılı kararı ile
davanın kabulü 33.885,75 TL. mn ve 10.755,— TL. mahkeme masrafı ile 3 385,— TL.
ücreti vekaletin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ve
rilmesine karar verilmiş, dava gıyabında görülen ibrahim Aydın tarafından 8 gün
İçinde temyiz olunmadığı takdirde hakkındaki kararın kesinleşeceği Hanen tebliğ
olunur.
17341 /1-1

«

Bucak İcra Memurluğundan :
Dosya No: 1982/1034
Bir borçtan dolayı, mahcuz, aşağıda cins ve kıymetleri yazılı menkul mallar
Bucak Hükümet Binası önünde satılacaktır.
Birinci artırmanın 20/12/19822 günü saat 10.45 -11.00 de yapılacağı, mezkûr
günde kıymetlerinin
75'ine istekli bulunmazsa 21/12/1982 günü aynı yer ve saatte
İkinci artırma ile en çok fiat verene satılacağı ve belediye resimlerinin alıcıya ait
olacağı ilân olunur.
Cinsi : 1 Adet, 33 DT 340 pilakalı 1975 model Murat marka kırmızı renkli
124 tipi 84239 şasi 2372602 motor nolu faal taksi, Kıymeti : 250.000,— TL.
17342 / 1-1
Nazilli'2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1982/22
Davacılar Sabrl Oğul vs. tarafından davalı Neşet Oğul aleyhine açılan taz
minat davası nedeniyle;
Davalının C. Savcılığınca yaptırılan tahkikatta adresi tesbit edilmediğinden
Ahmet Oğul'un davalı tarafından öldürülmesi nedeniyle davacılar tarafından 550.000,—
TL. tazminat talep ettikleri yolunda dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar veril
diğinden davalının duruşma günü olan 27/12/1982 günü saat 10.00 da bizzat veya
bir vekille kendisini temsil ettirmesi, davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
17390
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Samsun 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/793
Davacı Burhan Karakaş vekili Av. Alpay Sungurtekin tarafından davalı Ayşe
Genç aleyhine açılan senet iptali davasının yapılan duruşmasında:
Davacı Burhan Karakaş davalıya 300.000,— TL. hatır bonosu vermiş, davalı
bonoyu Vakıflar Bankası Samsun Merkez Şubesine ibraz etmiş ve davalının alacaklı
olarak göründüğü bonoya vade tarihi sonradan konulduğu ve tanzim tarihi ie ol
madığım, davacı Burhan Karakaş davalı Ayşe Genc'e borcu olmadığını, davalının
kendisine kredi sağlamak için bonoyu anlaşmaya aykırı olarak doldurarak tahsil
ettiğini davalıya yapılan sözlü başvurular sonuçsuz kaldığından tanzim tarihi bu
lunmaması nedeniyle senedin iptalini dava etmiştir ve davalının İkametgahı meçhul
kaldığından davetiye ve dava arzuhalinin ilânen tebliğine karar verildiğinden davalı
Ayşe Genc'in 6/12/1982 günü saat 9.05 de de hazır bulunması veya kendisini bil
vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap kararı çıkartılacağı ilânen tebliğ olunur.
17395 /1-1
Ankara 5. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/610
Davacı : Mutuelle Assurance Des Maif
Vekili : Av. Erhan Ayral
Davalılar : 1 — Ahmet Yazgaç, 2 — Mesut Yazgaç
Dava : Alacak 284.126,— TL.
Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine açılan alacak davasının yapılan
duruşmasında verilen karar gereğince :
Davalılar Ahmet Yazgaç ve Mesut Yazgaç adlarına Shell Benzin İstasyonu
Balgat/Ankara adresine gönderilen dava dilekçesi ile duruşma gününü bildirir da
vetiyenin bila tebliğ iade edildiği dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir dave
tiyenin ilânen tebliğ edilmiş bulunduğundan bu kerre davalı adına gıyap kararının
ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Karar gereğince davalılar Ahmet Yazgaç ve Mesut Yazgaç'ın mahke
memizde görülmekte bulunan alacak davasının duruşma günü olan 21/12/1982 günü
saat 9.30 da hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri et
tirmedikleri takdirde hakkınızda H.U.M.K. nun 405. maddesi tatbik edilerek duruş
maya gıyabınızda devam edileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ oulnur.
17397/1-1

•

Fethiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1982/199
Davacı Süleyman Sütçü vekili Avukat Mehmet Ersil, davalılar Ömer Sütçü
vekili Avukat Ahmet Zeybek ve Ümmahan Yılmaz ile 10 arkadaşı aleyhine açılan
izale! şüyuu davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında :
Davalılardan Fethiye Yayla Patlangıç Köyünden Kazim Sütçü araştırmalara
rağmen bulunamadığından dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Fethiye Patlangıç Köyü tapunun cilt 4/1. sahife 33 de kayıtlı taşınmazın Sütçü
oğlu Mehmet'in ölümü ile oğlu Süleyman Sütçü'ye kaldığım ve veraset İlamında be
lirtilen diğer mirasçılara kaldığı,
Açılan bu davada davalı bulunduğunuzdan duruşma günü olan 23/12/1982 ta
rihinde duruşmaya gelerek davaya karşı diyeceklerinizi bildirmeniz veya kendinizi bir
vekil ile temsil ettirmeniz, aksi halde duruşmaların gıyabınızda yapılacağı dava di
lekçesinin tebliği ilân olunur.
17413 /1-1
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Yozgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1980/256
Davacılar İbrahim Yılmaz, Hamide Ünal, Mustafa Türkmen, Yusuf Çelikkaya,
İbrahim Çelikkaya, Ahmet Güner, Erdoğan Çelikkaya ve Eyyüp Çelikkaya vekilleri
Av. Hayrullah Başer tarafından davalılar Hazine, Belediye ve dahili davalılar Leyla
Göktaş, Esme Çelikay, Fatime Çelikay. Meliha Çelikay, Mustafa Reha Çelikay ve
Münür Kemal Çelikay aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yar
gılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca :
Dhili davalılar Yozgat Taşköprü Mahallesi Dedikcamii Sokak Can Apt. Kat
3/1 de mukim oldukları bildirilen ancak açık adresleri tesbit edilemeyen Leyla Göktaş, Esma Çelikay, Fatime Çelikay, Meliha Çelikay, Mustafa Reha Çelikay ve Münir
Kemal ÇeUkay'ın duruşmanın atılı bulunduğu 15/12/1982 günü hazır bulunmaları
veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gelmedikleri ve vekilde göndermedik
leri takdirde haklarında gıyap karan çıkarılacağından davetiye yerine kaim olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
17373 /1-1

•

Mersin 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1981/17
Davacı İsmail Etiler tarafından davalılar Suphi özlen ve Muharrem Yıldırım
aleyhine açılmış olan cebri tescil davasının yapılan duruşmasında :
Davalı Muharrem Yıldınm'm gösterileni adresjne tebligat çıkanlmış tanın
madığından bahisle tebligatlar iade edilmiş zabıtaca yapılan tahkikattada adresi
tespit edilemediğinden ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla, davalı Mu
harrem Yıldmm'ın duruşmanın talik edildiği 8/12/1982 günü saat 9.00 da mahke
mede hazır bulunması veya bir vekil tarafından temsil edilmesi davetiye yerine
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
17379/1-1
Eskişehir 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1982/82
Davacı Başak Sigorta vekili Av. Metin Tetik tarafından davalı Selim Yener
aleyhine açılan alacak davası sebebiyle :
Adresi tesbit edilemeyen davalı Kadri Eser'in duruşma günü olan 23/12/1982
günü saat 9.00 da Eskişehir Asliye 1. Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu Kadri Eser'e gıyap ka
ran yerine geçmek üzere İlânen tebliğ olunur.
17383 / 1-1
Çarıkın Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1979/658
Davacı Yahya Temize! tarafından davalılar, Sadık, Emine, Hüseyin, Mehmet
ve Abdullah Hoçanlı aleyhlerine açılmış bulunan ecrimisil davasının yapılan duruşma
sında :
Davalılardan Ahmet oğlu. Sadık Hoçanlı'nın, gösterilen adresine tebligat yapı
lamadığı, zabıta marifetiyle yaptırılan adres tahkikinde adresinin meçhul bulunduğu,
kendisine ilânen davetiye tebliğ edildiği, gösterilen duruşma gününde mahkemede hazır
bulunmadığından bu kerre adına ilânen gıyap tebliğ edilmesine mahkemece karar ve
rilmiş olmakla :
Karar gereğince davalı Sadık Hoçanlı'nın duruşma günü olan 23/12/1982 günü
mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde du
ruşma günü mahkemeye gelmediği takdirde kendisimde bir vekille temsil ettirmediği
takdirde mahkcn.ei.in gıyabında devam edeceği, gıyap tebliği yerine kain olmak üzere
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1 Aralık 1982 — Sayı • 17886

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Etlbank Antalya Elektrometallurji Sanayii İşletmesi Müessesesi Müdürlüğün
den :
€-£ % toleranslı 26.O0O ton rog ve konsantre kromik nakliye edilecektir»
1 — .j. % 20 toleranslı 26.000 ton roş ve konsantre kromitin iskenderun ve Göcek'ten deniz veya kara yoluyla Müessesemizin stok sahasına kadar nakli işi kapalı
zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Geçici teminat L500.000 TL. dir.
3 — İhale için teklif verme süresi 16/12/1982 Perşembe günü saat 12.00 ye ka
dardır.
4 — ihaleye iştirak etmek İsteyenlerin böyle bir nakliye İşini bir defada başarı
ile sonuçlandırmış olduklarına dair belge vermeleri gerekmektedir.
5 — ihaleye iştirak için ihale dosyası alınması ve şartnamede yazılı hükümlere
göre hazırlanacak teklif mektubunun 3. maddede yazılı süre sonuna kadar Müessese
mizde bulundurmaları şarttır.
6 — ihale dosyası 2.000 TL. (tkibln) ücretle Müessesemizden alınabilir.
7 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir,
17713 / 2-2
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kiralık Sanayi Tesisi Veya Depo Yapmaya Müsait Bina ve Arsa
Kurumumuza ait İstanbul Bakırköy - Safraköy Kapanarya yolu altında asvalt
yola cepheli 22098 M2. yüzölçümlü halen 905 M*, fabrika binası ile 451 M*, anbar bi
nası (Onrıma Muhtaç) 28 M , bekçi ve müracaat binası olan telefonlu etrafı tel ör
güyle çevrili Sanayii Tesisi veya depo yapmaya müsait elektrik ve suyu bulunan saha
mevcut tesisleri ile birlikte 5 yıl süreyle kiraya vprilecektir.
İlgilenecekler aşağıdaki adreslere şahsen veya yazılı olarak müracaat ederek
gerekli bilgi ve şartnameyi alabileceklerdir.
Teklifler engeç 21 Aralık 1982 Salı günü saat 16.00 ya kadar M. K. E. Kurumu
Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şubesi Müdürlüğüne kapalı zarf usulü ile
verilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. İlân olunur.
Müracaat Adresleri:
M.K. E. Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat ve Tesisat Dairesi Başkanlığı
Tel : 13 41 91 ANKARA
M. K. E. Kurumu İstanbul Şube Müdürlüğü inönü Caddesi No : 88 Tel: 45 68 35
Taksim - İSTANBUL.
17321 / 2-2
2

Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Satınalma Komisyon Başkanlığından:
1. 42 kalem Muhtelif, Kılavuz ve pafta takımları, 1601 sayılı yasaya göre sa
tın alınacaktır.
2. Şartnameler KîBM. Satınalma Komisyonundan alınabilir.
3. Tahmini bedeli 1.527.000,— TL. sı olup, kat'i teminatı 91/620,— TL. dır.
4. Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler Ue faaliyet
belgesi, kat'i teminat makbuzu veya limit dahili banka kat'i teminat mektubu en geç
16 Aralık 1982 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Komisyon Sekreterliğine teslim edi

lecektir.
6. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17324 / 2-2
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Anadolu üniversitesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından :
1 — Üniversitemiz gereksinimi olan aşağıda cinsi, (miktarı, tahmini bedelleri
ve geçici güven akçeleri yazılı Tıfbbi Cihazlar «Yüksek öğretim Kurumları ve bunlara
bağlı Kuruluş ve Birimler Tarafından yapılacak Bilimsel, Teknik İnceleme ve Araştır
ma ile Yayımların Gerektireceği her türlü giderler üe Üniversitelerin inşaat Makina
ve Teçhizatı tle Bakım ve Onarım İşlerine ait İhale ve Satınalmalarda Uygulanacak
Yönetmeliğin «4. maddesinin (a) fıkrası uyarınca teklif isteme usulüne göre eksilt
meye konulmuştur.
2 — Satınabnaya ait şartnameler Ihergün çalışma saatleri içinde Anadolu üni
versitesi Rektörlüğü Yunusemre Cad. No : 16 Kat: 4'te «Ayniyat ve Levazım Müdür
lüğünde» görülebileceği gibi isteklilere ücretsiz olarakta verilebilir.
3 — Taliplerin teknik şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mek
tuplarım iç zarfla,
4 — a) Aşağıda miktarı belirtilen Rektörlük adına düzenlenecek (Limit içi
banka) muakkat teminat mektubu veya üniversitemiz Muhasebe Müdürlüğü ve ıBütçe
Dairesi Başkanlığına yatırılacak nakit muakkat teminat mektubunu,
b) 1982 yılına ait Ticaret Odası kayıt belgesini 2, zarfın içerisinde 6/12/1982
tarih Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar yukarıda adı geçen Müdürlüğe vermeleri ve
ya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri.
5 — Talipler aşağıda belirtilen cihazlardan dilediğine teklif vermekte serbes*
olup, teklif edilen her cihaz için ayrı teklif (mektubu verilecek ve teklif mektubunun
üzerine teklif edilen cihazın adı yazılacaktır.
6 — Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamame»
serbesttir.
7 — Verilen teklifler hiçbir zaman geri alınmaz.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Cihazın Cinsi
1 — Hematoloji Sistem Kan
Hücre Sayacı
2 — CRYO ünit
3 — FUNDUS Kamera Cihazı
Retinofot
4 — KÜRE Périmètre

Miktarı
Adet

Tahmini
Bedeli
TL.

Geçici
Güven
Akçesi
TL

3.600.000
2.360.000

108.000
70.800

3.600.000
1.520.000

108.000
45.600

İhalenin
Şekli

Teklif İsteme

»

»

»

»

»
»
17220/2-2

Temsan - Türkiye Elektromekanik Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
İthal Yolu İle Silindirik Bükme Tezgahı Satınahnacaktır
1 — Kuruluşumuzun Diyarbakır Küçük Su Türbin - Generatör fabrikasının İh
tiyacı olan, 60 mm. kalınlığa kadar çelik saç malzemeyi soğuk olarak bükebilecek,
bir adet silindirik bükme tezgahı satınahnacaktır.
2 — Şartnameler, Kubilay Sokak No : 45 Maltepe - ANKARA adresindeki Ti
caret Daire Başkanlığından 500,— TL. karşılığında temin edilebilir.
3 — İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif
mektuplarım en geç 27/12/1982 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen
adresteki Evrak Müdürlüğünde bulundurmaları rica olunur.
4 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
17322 / 2-2
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Kahramanmaraş Valiliğinden:
(Tapı.İğleri Genel Müdürlüğünün) :
1 — Kahramanmaraş - Merkez Serintepe Emniyet Hizmet binası (Lojmanlı)
inşaatı isi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince Kapalı zarf usulü ile sari mu
kaveleli olarak ihale edilecektir.
2 — İşin keşif bedeli 52.000.000,— TL. dir.
S — ihale 14/12/1982 Salı günü saat 16.00 da II Bayındırlık Müdürlüğünde
toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve İhale ile ilgili dosyalar mesai saatleri dahilinde
Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek iğin İsteklilerin.
a) 1.560.000,— TL. lik geçici teminatlarım,
b) Geçerli 1982 yılı Ticaret ve Sanayi odası belgesini (Şirketlerde ilân tari
hinden sonraki bir tarihte olması gerekir.
c) Müracaat dilekçeleri İle birlikte, verecekleri eksiltme şartnamesinde belir
tilen usulüne ve Yapı, Tesis Onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırtanmif olan yapı araçları bildirisi (Sahibi olduğunu bildirir belge veya kiraladığına
dair Noter mukavelesi) Teknik persolen bildirisi (Bağlantı durumunu gösterir noter
teahhütnamesl) sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum beyannamesi,
taahhüt bildirisi ile en az işin keşif bedeli kadar (B) Grubu müteahhitlik karnesinin
aslım ibraz ile Bayındırlık Müdürlüğüden alacakları yeterlik belgesini, teklif mek
tupları ile birlikte zarfa koymaları gerekir.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 14/12/1882 salı günü saat 15.00 e
kadar Bayındırlık Müdürlüğü ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.
7 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 9/12/1982 perşembe günü
mesai bitimine kadardır.
8 — Bayındırlık işleri genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bil
giler ihale dosyasında mevcuttur.
Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Keyfiyet ilan olunur.
17323 / 2-2

•

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından :
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesl'nin ihtiyacı olan ve aşağıda mahiyeti
tffellrtilen 1 gruptan ibaret malzeme kapalı zarf usulü ile satınahnacaktır.
Grubu ; 1, Malzemenin Cinsi: Diş üniti, Adet: 3, Geçici Teminat :Teklif edi
len bedelin % 3'tt, İhalenin Tarih ve Saati : 14/12/1982, 14.30.
1 — ihale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hacettepe üniversitesi Ayniyat
Levazım MUdUrlüğü'nde yapılacaktır.
2 — İhaleye İştirak edeceklerin 1982 yılı Ticaret Odası kayıt belgesil le te
minatı havi teklif zarflarım son müracaat tarihi olan 14/12/1982 günü saat 14.00'e
kadar Satnialma (Bütçe ve Plan) Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.
8 — İhale İle ilgili malzemeye alt keşif listesi İle idarî ve teknik şartnameler
Hacettepe üniversitesi Satınalma (Bütçe ve Plan) Mudürlüğü'nden bedelsiz olarak
temin edilir.
* — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edil
mez.
5 — üniversitemiz yukarıda belirtilen İhaleyi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun 56. maddesinin (e) ve 2563 sayılı Kanunla değişik (f) fıkraları ile 65. mad
desi gereğince yapmakta olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta
Mitoeattlr.
16909/2-2
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TCtDD işletmesi Özel Manevra Yol Lokomotifi (Komisyonu Başkanlığından:
20 Aralık 1982 günü eksiltmesi yapılacağı daha önce İlan edilmiş bulunan, İlk
etapta İS adet komple, 5 adet PKD, geri kalan 30 adet CKD olmak üzere 50 adet, 10
yılda toplam 150 adet üzerinden satın alınacak yol manevra, lokomotiflerine alt son
teklif verme günü, görülen gerek üzerine 10 Şubat 1983 Perşembe günü saat 15.00'e
ertelenmiştir.
ilgililere duyurulur.
17330 / 2-1
Artvin Devlet Orman Lif Levha Fabrikası Müdürlüğünden:

1 — Satın Alınacak Mal. Cinsi
SY 30 F J rulman + Yatak Komp
le
b) 1" Tek sıra zincir (160 Metre)
c) 5/8 Tek sıra zincir (12 Metre)
d) Vagon Yatağı (İç ve Dış)
e) Çelik tekerlekli vagon dingili
(Komple)

Miktarı

Muh. Bed.
Lira Kr.

Geç. Tem.
Lira Kr.

1200 Adet

2.520.000,—

89.350,—

665.000,—
462.000,—

30.350,—
22.230,—

1.400.000,—

55.750,—

a)

172 Metre
280 Adet
140 Adet

2 — Yukarıda cins, miktar, muhammen bedel ve geçici teminatı gösterilen beş
kalem Malzeme Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliğinin 23. mad
desi uyarınca kapalı zarf ile muhammen bedeli üzerinden eksiltme suretiyle mubayaa
olunacaktır
3 — Bu işe ait ihale 16/12/1982 günü saat 14.00 de U f Levha Fabrikası Mü
dürlüğünde toplanacak Salın Alma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.
4 — ihaleye ait Dosya Ankara'da Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlü
ğünde istanbul ve izmir'de Devlet Orman Bölge Baş Müdürlüklerinde ve Fabrikamız
da görülebilir.
5 — Mubayaa olunacak malzemeler için fiyat vermek istiyenlerin şartname
hükümlerine göre hazırhyacakiarı kapalı zarfla teklif mektupları, yukarıda belirti
len gün ve saate kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
6 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından Komisyon ihaleyi yapıp yap
mamakta serbesttir.
7 — İhale öncesi yapılan gazete v.s. kanuni İlan masrafları İstekli müteahhi
de ait olup, postadaki vaki gecikmeler nazara almmıyacakUr.
17174 / 2-1

«

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz ihtiyacı için 400 adet muhtelif atölye malzemesi ve ölçü alet
leri satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname;
TEK .Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bayındır Sok. No : 3 Yenişehir - ANKARA
adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. (Kurumu
muz ile ilk kez iş ilişkisi olanlar, dilekçeye çalışmakta olduğu bankalar referanslar,
oda sicil kayıt sureti ve kataloglar eklenecektir.)
S — Teklifler 8/12/1982 günü, saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adresteki
Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
17724 /1-1
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
TAŞIYICI TEKER İMAL ETTİRİLECEKTİR
1 — Kurumumuz, Soma - B Termik Santralının kömür alma sisteminde bulu
nan tanburhı kırıcılarında kullanılmak üzere 20 adet taşıyıcı teker imal ettirilecektir.
2 — Bu işe ait şartname;
TEK Satınalma Dairesi Başkanlığı, Bayındır Sok. No : 3/1 Yenişehir - ANKARA
adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden düekçe karşılığında temin edilebüir. (Kurumu
muzla daha önce iş münasebeti olmayan firmalar Ticaret veya Sanayi Odası sicil ka
yıt sureti, çalıştıkları bankalar, konu ile ilgili referanslarını ve varsa tanıtıcı katalog
vs. vereceklerdir.)
3 — Son teklif verme tarihi 29/12/1982 günü saat 14.00'e kadar olup, gelen tek
lifler aynı gün saat 15.00'de yukarıda kayıtlı adreste alenen açılacaktır.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
17723 / 1-1

TODD İşletmesi Merkez, Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :
13 Aralık 1982 tarihinde eksiltmesi yapılacak olan 2460 adet 12" luk, 875 adet
14" luk olmak üzere toplam 3335 adet komple triblivalfe ait,
1 —• Teknik şartname değiştiğinden, şartname alan firmaların yeni teknik şart
nameyi almak üzere TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesine müracaat
etmeleri gerekmektedir.
2 — Bu işle ilgili olarak teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte teklif edi
len bedelin % 1,5 nisbetlnde kontrg&rantili geçici teminat mektubu vereceklerdir.
3 — Malzemeye ait garanti teminatı % 5 olarak değiştirilmiştir.
4 — Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı toplam 3335 adet komple trîblivalfin eksiltme günü 28 Aralık 1932 Salı gününe ertelenmiştir.
İlgililere duyurulur.
17725 / 1-1

•
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden :
2 KALEM DÜZ BİNA CAMI SATIN ALINACAKTIR
1 — Müessesemiz İhtiyacı olan 2 kalem Düz Bina Camı, sözleşıne örneği ve ek
siltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alı
nacaktır.
2 — Eksiltmesi 16/12/1982 tarih Perşembe günü saat 14.00 de Müessesemiz
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2.5'udur.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını
eksiltmenin, yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu İşle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.
7 — E L . M. S. eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden isi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir.
17023 /1-1

Bayındırlık Bakanlığı Tapı İsleri Genel MüdurlUgü I. Belge Müdürlüğünden :
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14/12/1962 17/12/1982
Salı
Cuma
Saat 15.00
14/12/1982 17/12/1982
Salı
Cuma
Saat 10.30
M/12/1982 21/12/1982
Perşembe Salı
Saat 16.00
16/12/1982 21/12/1982
Perşembe Salı
Saat 15.30
17/12/1982 22/12/1982
Cuma
Çara.
Saat 19.00
17/12/1982 22/12/1982
Cuma
Çare.
Saat 16.30
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1 — Maliye Memur Lojmanı (300 Daire) İst. Kartal Orhantepe
285.000.000
8.550.000
Cevizler Mahallesi 84 Dairelik Memur Lojmanı 1. Grup.
(Gelecek Yıllara Sari)
2 — Maliye Memur Lojmanı (300 Daire) İst Kartal Orhantepe
23«.000.000
7.080.000
Cevizler Mahallesi 70 Dairelik Memur Lojmanı 2. Grup.
(Gelecek Yıllara Sari)
3 — İstanbul (1000) Dairelik Polis Lojmanları tns
(L Grup
300.000.000
9.O0O.O00
Ayazags Polis Loj. 90 Daire)
(Gelecek Yıllara Sari)
i — istanbul (1000) Dairelik Polis Lojmanları tns. (2. Grup
S00000.000
9.000.000
Ayazags Polis Loj. 90 Daire)
Gelecek Yulara Sari)
b — İstanbul (1000) Dairelik Polis Lojmanları tns. (3. Grup
300.000.000
9.000.000
Ayazagaca Polis. Loj. 90 Daire)
(Gelecek Yıllara Sari)
« — İstanbul (1000) Dairelik Polis Lojmanları tns. (4. Grup
300.000.000
9.000.000
Ayasaga Polis Loj. 92 Daire)
(Gelecek Yıllara Sari)
Not:
1 — Maliye Memurları Lojmanları için yer görme belgesi tat. Defterdarlığından alınacakta*.
2 — Polis Lojmanları İçin yer görme belgesi İst. Emniyet Mikhlrlüg^inden alınamktrr.
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,

1 -— Aşağıda İsimleri ve kesif bedelleri, geçi d teminatları, karne grupları, İhaleye esas Kanım numaralan, yeterlik belgesi almak
İçin son müracaat tarihleri, ihale gün ve saatleri belirtilen İsler kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu talerin eksiltmeleri Dikilitaş Emirhan Caddesi No: 17 Beşiktaş'ta Tapı isleri L Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda adlan karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
8 — Eksiltme şartnamesi ve Bakanlar Kurulu Kararı İle Bayındırlık İsleri Genel Şartnamesine eklenen ek maAdeslndekl çalışma
autları Ue diğer evrak meşkur Müdürlükte görülebilir.
t — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin,
A - Karcılarında geçici teminatı.
B - 1982 yılına alt ticaret veya sanayi odası belgesini,
C - Müracaat dilekçeleri Ue birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne güre hazırlanmış olan)
— Tapı araçları bildirisi,
— Teknik personel bildirisi,
— Taahhüt bildirisi,
— Sermaye ve Kredi olanaklarını bildirir mail durum MMİrbd ve Banka Referans mektubu,
—• Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları isimleri karşısında gösterilen gruptan enaz kesif beden kadar ujln eksiltmesine
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz ederek Tapı isleri I. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesrai teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
S — İstekliler teklif mektuplarını İhale saatlerinden bir saat evvel İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir .
t •— Telgrafla müracaat ve postadaki vaki geclkıneler kabul edilmek.
Keyfiyet İlan olunur.
T. Belgesi
K. Bedeli G. Tem. Karne Sı. Esas S. MUr.
ihalenin
t § t N ADI
Ura
Ura.
grubu Kanun No. tarmi
tarihi

tjQ
S
£

^
-»

—

Bölgesi

Cins ve Nev'i
3. S. N . B. Çam Tomruk
3. S. N . B. Çam Tomruk
3. S. N. B. Çam Tomruk
3. S. N . B. Gök. Tomruk
3. S. N. B. Çam Tomruk
Çam Tel Direk
3. S. N . B. Göknar Tomruk
2. S. N . B. Soy. Kay. Tom.
2. S. K. B. Soy. Kay. Tom.
3. S. N . B. Çam Tomruk
3. S. N . B.'Çam Tomruk
3. S. N . B. Kal. Kut. K. T.
Çam Maden Direk
Göknar Maden Direk
Çam Tel Direk
Çam Tel Direk
Çam Tel Direk
1. S. K. B. Çam Tomruk
2. S. K. B. Çam Tomruk
3. S. K. B. Çam Tomruk
3. S. K. B. Çam Tomruk
3. S. K. B. Çam Tomruk
3. S. K. B. Gök. Tom.
3. S. K. B. Gök. Tom,
3. S. K. B. Kal. Kut K. T.

4
7
1
2
1
1
2
1
1
13
14
1
1
1
1
1
1
1
7
9
1
1
1
1
1

Adet
762
1208
112
244
160
212
294
71
52
1682
2396
75
148
50
275
55
58
34
202
325
27
52
107
19
118

1

M . Dm3.
207.646
356.869
39.621
75.426
39.194
37.647
85.898
28.358
21.294
388.954
533.197
20.672
7.124
4.377
58.759
8.353
16.614
28.928
154.874
188.799
13.538
36.114
22.327
7.126
16.396

M. Bedeli
Lira Kr.
7.045,—
7.045,—
7.045,—
7.045,—
6.005,—
6.550,—
7.950,—
10.100,—
11.000,—
7.850,—
7.850,—
7.000,—
5.000,—
4.750,—
8.900,—
8.150,—
10.000,—
12.400,—
10.250,—
5.950,—
5.900,—
5.900,—
5.900,—
«.959,—
6.150,—

% 7,5 Tem.
Lira Kr.
125.000,-—
198.000,—
21.000,—
45.000,—
18.000,—
19.000,—
51.000,—
21.000,—
18.000,—
234.000,—
318.000,—
11.000,—
3.000,—
3.000,,—
40.000,—
6.000,—
13.000,—
27.000,—
123.000,—
97.000,—
8.000,—
14.090,—
13.000,—
6.000,,—
7.680,—

»
«

g
|
<-»
O
g
|
^
>».
2
S"
jg
™
'
^
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Kiremittik
Pazarköy
Gökcesu
Gökcesu
Gökcesu
Kiremitlik
K. Şeyhler
K. Şeyhler
K. Şeyhler
KiremitUk
Pazarköy
D. Bükü
Pazarköy
D. Bükü
Pazarköy
Kiremitlik
Kiremitlik
B. önü
B. önü
B. önü
Pazarköy
Ç. ödek
Gökcesu
B. önü
Ç. ödek

|

Parti
adedi

RESMt GAZETE

Coşur
Daren
Gökcesu
Gökcesu
Gökcesu
Coşur
G. Gölü
G. Gölü
G. Gölü
Coşur
Daren
Mengen
Daren
Mengen
Daren
Coşur
Coşur
Y. Kuz
Y. Kuz
T. Kuz
Daren
Mengen
Gökcesu
Y. Kuz
Mengen

Deposu

_

—

Sayfa : *8

Mengen Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden :

g
| •

Deposu
,

K. Mitlik
Ç. Ödek
Gökcesu
K. Mitlik
Ç. ödek
Gökcesu
Ç . ödek
Kiremitlik
Pazarköy
Pazarköy
Pazarköy

,

Adet

3

M . Dm).

M. Bedeli
Lira Kr.

_

Meşe Yarma San.
Meşe Yuvarlak San.
Meşe Yuvarlak San.
Kayın Maden Direk
Kayın Maden Direk
Kayın Maden Direk
Meşe Maden Direk
Meşe Maden Direk
2. S. N. B. Çam Tomruk
2. S. K. B, Çam Tomruk
3. S. K. B. Çam Tomruk

1
1
11
1
2
2
1
1
3
1
3

% 7,5 Tem.
Lira Kr.
,

—
623
11888
461
1322
418
68
23
139
24
166

11 Ster
15.365
238.246
45.481
116.131
38.303
3.722
1.838
114.694
20.659
43.875

3.000,.—
4.450,—
4.450,—
4.050,—
4.050,—
4.050,—
4.750,—
4.750,.—
11.050,—
10.200,—
5.900,—

]|
_

3.000,—
6.000,—
87.000,—
14.000,—
37.000J—
17.000,—
5.000,—
2.000,—
106.000,—
16.000,—
22.000,—

102
102

,
23870
23870

^
§j

S

t»

3030.419
3030.419

g

1.753.000,—1.753.000,—

«

11 Ster

SATIŞLA İLGİLİ İZAHAT

i

£•
g
S
!
Ü?

.

TOPLAM
TOPLAM

M

RESMt GAZETE

Coşur
Mengen
Gökcesu
Coşur
Mengen
Gökcesu
Mengen
Coşur
Daren
Daren
Daren

Parti
adedi

Cins ve Nev'l
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Bölgesi

O

11 Ster

Sayfa : 49

i i a n sı

1 — îşletmemizce 13/12/1982 tarihine rastlayan
Pazartesi
günü
saat 14.00 de Mengen Belediye toplantı salonunda teşekkül j|
SATIŞLA
İLGİLİ
İZAHAT
edecek1Komisyon
huzurunda
yukarıda
dercedilen
satış,
depolarından
102
parti
emvalinin
yapılacaktır.
— işletmemize© 13/12/1982 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat orman
14.00 de
Mengenihalesi
Belediye
toplantı salonunda teşekkül
edecek2Komisyon
huzurunda
yukarıda
dercedilen
satış
depolarından
102
parti
orman
emvalinin
ihalesi
yapılacaktır.
— Satışa çıkartılan ibreli orman emvallerinin mal bedelinin % 50 si peşin ve % 50 si limitli
banka mektubu 6 ay vadeli
2 — Satışa
(müddetslz
banka çıkartılan
mektubu) ibreli orman emvallerinin mal bedelinin % 50 si peşin ve % 50 si limitli banka mektubu 6 ay vadeli
(müddetsiz
banka mektubu)
3 — Yapraklı
orman emvallerinin ise 1, 2 sınıflarının mal bedelinin % 50 si peşin geriye kalan % 50 si ise limitli müddetsiz ban-!
3 — Yapraklı
ormanise
emvallerinin
ise 1,geriye
2 sınıflarının
mal bedelinin
50 si
peşinbanka
geriyemektubu
kalan % müddetsiz
50 si ise limitli
ka mektubu
3. sınıflarda
% 25 gi peşin
kalan bakiyesi
% 75%
i ise
limitli
bankamüddetsiz
mektubu ban
kar
ka
mektubu
3.
sınıflarda
ise
%
25
gi
peşin
geriye
kalan
bakiyesi
%
75
i
ise
limitli
banka
mektubu
müddetsiz
banka
mektubu kar
şılığı 9 ay vadelidir. Banka mektubu faizi % ¡12 gecikme faizi ile % 16 dır.
şılığı 9 ay vadelidir. Banka mektubu faizi % ¡12 gecikme faizi ile % 16 dır.
4
4—
— Ayrıntılı
Ayrıntılı bilgiler
bilgiler 15/C
15/C model
model şartname
şartname ve
ve 4/B
4/B model
model şartnamelerde
şartnamelerde mevcuttur.
mevcuttur.
5 — Bu satıga ait ilan, şartnameler ve müfredat listeleri Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü, An ta
kara, 5
İstanbul,
Kızılcahamam,
Bolu, Düzce,veAdapazarı,
Samsun, Orman
izmir, Bursa,
Gerede
işletme
Müdürlüklerinde
— Bu satışa
ait ilan, şartnameler
müfredat listeleri
Genel Balıkesir,
Müdürlüğü,Konya
Bolu ve
Orman
Bölge
Başmüdürlüğü,
An- &
ve 7 Orman
Böle-e
Sefli&imizde erö-ülehilir.
kara,
İstanbul,
Kızılcahamam,
Bolu, Düzce, Adapazarı, Samsun, izmir, Bursa, Balıkesir, Konya ve Gerede işletme Müdürlüklerinde S>
6 — Belirtilen
gün ve saatte
hazır bulunulmasını rica ederim.
ve 7 Orman
Bölge Şefliğimizde
görülebilir.
^
17328 /1-1
6 — Belirtilen gün ve saatte hazır bulunulmasını rica ederim.
17328 /1-1
5 0

Deposu

1
36
1
1
16
1
2
3
1
2
14
2
6
6
3
2
7
3
107

Adet
7804
182
91
3672
22
818
150»
139
481
5805
188

MİKTARI
M». Dm».
20.000 Kg.
1571.659
32.475
14.196
555.827
7.506
50.018
87.612
8.702
46.914
346.567
14.541
340 Ster
876 Ster
160 Ster
208 Ster
1089 Ster
562 Ster

Muh. Bedeli
Lira Kr.
110,—
6.000,—
6.700—
5.500,—
4.500,—
4.600,—
4.700,—
4.200,—
3.700,—
3.500,—
3.500,—
3.100—
1.750,—
1.400,—
1.750,—
1.200,—
900,—
1.000 —

% 7,5 Teminatı
Lira Kr,

*
g

165.000,—
722.000,—
17.000,—
6.000,—
196.000,—
3.000,—
18.000,—
28.000,—
g
3.000,— j g
14.000,—
g
994)00,—
4.000,—
•
48.000,—
g
94.000,—
gj
23.000,—
28.000,—
80.000,—
£
43.000,—
5
Q
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Ham Reçine
3. S. N . B. Çz. Tomruk
3. S. N. B. Kaym Tomruk
3. S. K. B. Çk. Tomruk
3. S. K . B. Çz. Tomruk
3. S. K. B. Kaym Tomruk
2. S. Çk. Maden Direk
2. S. Çz. Maden Direk
2. S. Kayın Maden Direk
Çk. Sanayi Odunu
Çz. Sanayi Odunu
Kayın Sanayi Odunu
Kayın Sanayi Odunu (İnce)
Çz. YarmaıSanayi Odunu
Kaym Laf - Tonga Odunu
Çz. Takacak Odun
Çz. Takacak Odun
Tapraklı Tak. Odun

Parti Adedi

m

RESMİ GAZETE

Gökçalı
Muhtelif
Acıelma
Muhtelif
»
Acıelma
Kirazlı
Muhtelif
Acıelma
Kirazlı
Muhtelif
»
»
>
»
Balaban
Muhtelif
Bıçkıdere

Cins ve Nev'i

|

Sayfa : 50

Çanakkale Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden:

i

M

s
1 — İsletmemiz muhtelif depolarında mevcut yukarıda cinsi ve miktarı yazılı 108 parti orman emvali hizalarında gösterilen ¡5
muhammen bedeller Üzerinden açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
|
2 — Satış 14 Aralık 1982 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15.00 de İsletmemiz Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
ra
3 — Satışa konulan mallardan çam yapacak emvaller Ue Çz. Lif - Tonga odunları % 50'si Ue vergi ve resimleri peşin, % 50'si *S
6 ay vadeli banka mektubu karşılgı kaym emvaller % 25'i ile vergi ve resimleri peşin, % 75'i 9 ay vadeli banka mektubu karşılığı ^
çam ve yapraklı yakacak emvaller tamamı pegin bedelle satılacaktır.
g
4 — Her türlü emvalin muvakkat teminatı, ilân listesinde hizalarında gösterilmiş olup, muvakkat teminat % 7,5 tur.
8

S

T a v a s D e v l e t O r m a n işletme Müdürlüğünden :

Tavas Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden :
Muh. Bedeli
U r a Kr.

I

MİKTARI
Adet
Ms. Dm?.

% 7,5 Teminat
Lira Kr.

fi

4810
1484

1084.232
281.512

7.250,—
5.300,—

589.800,—
112.000,—

3. S. N . H Çz. Tom.

12

2916

582.259

5.760,—

251.400,—

3. S. K. B. Çz. Tom.
1. S. Çk. Mad. Dir.
1. S. Çk. Mad. Dir.

23
17
1

7047
9238
983

1015.633
577.227
38.314

4.250,—
4.900—
3.675,—

323.900,—
212.300,—
10.600,—

2. S. Çz. Mad. Dir.

26

18883

1040.931

4.000—

312.500,—

Çk - Çz. Sanayi Odun

27

12925

921.486

3.050,—

211.100 —

138
1
4

58086

1.050—
1.500,—

2.023.600,—
4.000,—
13.600,—

l

2

l

I I I

© «"fi"fi"S

5541.594
50.000 Ster
120.000 Ster

S

Tomruklar Yekünü
İbr. Yak. Odun
Yapacak Kap. Tah.

RESMt GAZETE

23
»

l l l l Ll
fi fi fi fi

3. S. N B. Çk. Tom.
3. S. K. R Ck. Tom.

2

Belenköy

Parti
Adedi

»J

Kale, Balkıca ve Tavas
Kale, Balkıca ve Tavas
Kale, Balkıca, Belenköy
ve Tavas
Kale, Köprübaşı, Belenköy
ve Tavas
Kale, Balkıca ve Tavas
Tavas
Kale, Balkıca, Köprübaşı,
Belenköy ve Tavas
Kale, Köprübaşı, Belenköy
ve Tavas

Cins ve Nev'i

1

Deposu
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AV

5

5 — Satış bedeli üzerinden istihsal vergisi, özel idare hissesi, dellallye, Bakanlık fonu, karar pulu ve faiz alıcıya ait olup, pe
şin tahsil edilir.
6 — Müfredatlı ilan Orman Genel Müdürlüğünde, İstanbul, İzmir, Keşan, Biga ve Bayramiç Orman İsletme Müdürlükleri ile
İşletmemizde görülebilir.
7 — Taliplerin belirli gün ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur.
17448/1-1
7 — Taliplerin belirli gün ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur.
17448/1-1

1 —
vali 13 Aralık 1982 Pazarte.îa günü saat 14.30 da Kale İlçesi Belediye Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 15/C model şart
name esaslarına göre açık arttırma ile satılacaktır.
2 — 420 - 434 No. lu partiler yanık saha emvali olup Tavas ve yöresinden alıcılar satışa katılamazlar.
3 — Satışa iştirak edeceklerin 'belirli gün ve saatte Korniş yollumuza müracaatları ilân olunur,

17731/2-1

Sayfa : 51

I ?»

UMUMİ YEKÛN
143
2.041.200,—
Denizli Orman Bölge Başmüdürlüğü Tavas Devlet Orman İşletme Müdürlüğünün yukarıda müfredatı yazılı orman em

1)

(Erzincan - Refahiye); Ayr. - 10. Bl. Hd. yo
lunun yaklaşık Km. 3 +525 - 39 + 006 ke
siminde yaptırılacak «Tesviye, sanat yapıları, köprü, üstyapı v.s.» işleri

Keşif Bedeli
Lira Kr.

Geç. Teminatı Dosya Bedeli
Lira Kr.
Lira Kr.

Eksiltme Tarih,
Gün ve Saati

İİ

1 — Eksiltmeye konulan işler

Başvuru
Son Günü

10.000,—

17/12/1982
Cuma - 15.00

13/12A982
Pazartesi

2) Diyarbakır - Siverek yolunun yaklaşık Km.
28+116 - 58+760 kesiminde yaptırılacak
«Tesviye, sanat yapılan, üstyapı v.a> işleri
1.050.000.000,—

31.500.000,—

15.000,—

20A2/1982
P.tesl - 15.00

14/12/1982
Salı
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Elli.KÜ-S.I

2 — Yukarıda yazılı işlerin eksiltmeleri Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı odasında karallarında yazılı tarih, gün ve saatlerde kapalı zarf usulü Ue yapılacaktır.
3 — Eksiltme dosyaları; vezneye yatırılacak yukarıda yazılı bedellerle makbuz kargılığında Genel Müdürlüğümüz Keşif ve
Şartname Fen Heyeti Müdürlüğünden alınacaktır. Yeterlik belgesi için başvurulmadan önce eksiltme dosyası alınması zorunludur
Sözleşmeye konacak «İşçilerin Çalışma: Şartları» na alt bilgüer, ihale dosyasında mevcuttur.
4 — Eksiltmeye girebilmek fytn isteklilerin 4.1 ve 4.2'deki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
4.1 — Yeterlik belgesi alabilmek için; isteklilerin en geç yukarıda yazılı işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan (başvuru sor
günü saat onyediye kadar birer dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurmaları, (Başvuruda Genel Evrak kaydı tarihi geçerlidir.]
ve dilekçelerine; «A» grubundan en z.z bu işlerin keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesinin aslım veya Genel Müdürlüğümüz Ye
terlik Belgesi Komisyonu Başkaxt:feınc3. onanmış örneğini, eksiltme dosyasındaki örneklere uygun «a - Yapı araçları bildirisini (Anı
inşaat makiııalarınm müteahhide ait olması, bu makinalarm kendisine ait olduğunu belgeleyen faturalarla üıale yılında geçerli olar
amortisman defterlerinin noterlikçe onanmış örneklerinin bildiriye eklenmesi zorunludur. Bu makinaların halen bulundukları yerleriı
adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.), b - Mali durum bildirisini, c - Banka mektumu, d - Teknik personel bildiri
sini, e - Taahhüt bUdirisini (Müteahhidin son beş yıl içinde yaptığı işleri gösterir bir liste bildiriye eklenecektir), f - İsteklilerin
noterlikçe orıanmış; gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, g - İşyerinin görülüj
incelendiğini belirten işin ait olduğu 1. iş için 16., 2. iş için Karayolları 9. Bölge Müdürlüklerince onanmış bir belgeyi, h - Gereki
yorsa vekâletname» yi eksiksiz olarak ekleyip bu işler için yeterlik belgesi almalar, («a», «b», «d» ve «e» de yazılı belgelerin müte
ahhidin kendisi tarafından imzalanması gereklidir; vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz, Yeterlik belgesi için telgrafla başvur
ma geçersizdir.)

RESMİ GAZETE

17.400.000,—

a 4 II

580.000.000,—

Sayfa : 82

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Mü<hlrlüğünden :

*

•

• . -

•

3. S. N . B. Gök. Tom.
3. S. N. B. Cam. Tom.
3. S. N. B. Meşe Tom.
3. S. N . B. Kavak Tom.
Çam Yuvarlak Sanayi
Göknar Yuvarlak Sanayi
Kayın Yuv. Sanayi
3. S. N . B. Gök. Tom.

Adet

Ms. Dm'.

Muhammen Bedeli
Lira Kr.

Teminatı
Lira Kr.

7

410

159.586

11.400,—

138.600,—

22
6
1
1
1
6
1
1

3693
«91
154
51
—
—
—
164

1081.852
192.928
34.498
18.209
90,750
412.000
16.600
49.496

7.700,— - 8.000,—
7.700,— - 8.000,—
8.100,—
5.100,—
3.350,—
3.350,—
4.180,—
8.000,—

646.800.—
114.900,—
21.000,—
7.000,—
22.800,—
104.000,—
5.200,—
20.700,—

Sayfa: 53

YEKÛN
45
5169
2055.814
1.088.000«—
1 — İşletarKtirizin muhtelif depolanada mevcut olup, yukarıda beyanı gösterilen orman emvali 21/12/1982 Salı günü saat 14.00
4e 15/C ve 4/B Model şartname esasları dahilinde vadeli açık artırmalı olarak satışı yapılacaktır.
2 — İhaleye iştirak edecekler aynı gün saat 33.00'e kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları ve işletme sa
tış salonunda toplanacak Kemisyona müracaatları,
S — Satışa ait müfredatlı bilgi Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Ovman Bölge BajrruTrittrtttgü ve İletmelerinde görülebi
leceği Han olunur.
17489 /1-1
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2. S. N . B. Gök. Tom.

Parti
Adedi

Ö . ı. 11.1 ı ı ı ı ı ı 1 ! İ

Masruf
Masruf - Değirmen - ÇaldÜzü
Şenlik-Akın
Masruf - Şenlik
Akın
Akın
Masruf
Masruf
Masruf
Masruf

Cins ve Nev'l

iti s m***** ¿ 3 1 i.

Deposu

Sayı: 17888

•

Küre Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden :

1 Aralık 1982 -

^Slti

4.2 — Eksiltme Şartnam esindeki esaslara uygun olarak (Noterlikçe onanmış imza sirkülerini ya da şirket sirkülerini; 1982 yılı
na ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesini; Genel
Müdürlüğümüzden alınacak yeterlik belgesini; usulüne uygun yu kanda her iş İçin karsısında gösterileri miktarda geçici teminatı
(teminat, mektup olarak veriliyorsa, bu mektupların suresiz ya da son başvurma gününden başlayarak en az üç ay süreli ve Maliye
Bakanlığının 12/1/1956 tarih ve 5297/1723 sayılı genelgesine uygun olması), imzalı eksiltme dosyasuu ve teklif mektuplarını» zarfa
koymaları.
5 — İsteklilerin, teklif mektuplarını, eksiltme günleri saat ondörde kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına ver
meleri gereklidir. Postada olacak gecikmeler kalbul edilmez. İlgilenenlere duyurulur.
17024/1-1

Sayfa: M
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1 Aralık 1982 — Sayı : 17885

Antalya Valiliğinden :
Tapı isleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Antalya - Alanya 10 Daireli Polis Lojmanı inşaatı isi 2490 sayılı Kanun
hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin kesif bedeli (38.500.000,—) liradır.
3 — Eksiltme Antalya Bayındırlık Müdürlüğü ihale Komisyonunca 17/12/1982
Cuma günü saat 11.00'de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Antalya Bayındırlık Müdürlüğünde
görülebilir.
5 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) 1.155.000,— TL. lık geçici teminat,
b) Geçerli Ticaret veya Sanayi Odası belgesi,
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti
len usulüne ve Yapı Tesis ve Onarım işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğine göre,
işin adına hazırlanmış olan yapı araçları bildirgesi, sermaye ve kredi olanaklarım açık
layan mail durum bildirgesi, teknik personel bildirimi, taahhüt bildirimi, Bayındırlık
Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gi
rebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslını ibraz suretiyle Antalya Bayındır
lık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini,
Teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — istekliler teklif mektuplarım 17/12/1982 Cuma günü saat lO.CO'a kadar
makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/12/1982
Pazartesi günü mesai saati sonudur.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Bayındırlık işleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgileri
İhale dosyasında mevcuttur.
Keyfiyet ilan olunur.
17268 / 1-1
Sümerbank - Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesinden :
SÜLFÜRİK ASÎT NAKLETT1RILECEKT1R
1 — 1983 yılı içinde Etibank/Bandırma Sülfürik Asit Fabrikasından Gemlik'te
Müessesemize kadar Deniz veya Kara yolu ile ve aylık 500 Ton'luk partiler halinde
toplam 6270 TON Sülfürik Asit naklettir ilecektir.
2 — Bu konudaki Ticari Şartnamemiz Müessese Ticaret Müdürlüğünden temin
edilebilir.
3 — Şartnamemiz hükümlerine göre hazırlanacak kapalı teklif mektupları engeç 17 Aralık 1982 Cuma günü saat 15.00'e kadar Müessesemizde bulundurulmalıdır.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
17444 /1-1
Sümerbank izmir Basma Sanayii Müessesesinden :
ARTIK MAMUL, HATALI MAMUL, PARÇA BEZ, T E L E F ÜSTÜPÜ
VE HURDA MALZEME SATILACAKTIR
9 Aralık 19S2 Perşembe günü saat 10.00'da telef üstüpü ve hurdalar, saat 13.0C
de parça bez, artık ve hatalı mamuller pazarlık suretiyle şartnamemizdeki esaslar
dahilinde Müessesemizde satılacaktır.
Bu satışa ait şartname ve listeler Müessesemizden temin edilebilir.
Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
17230/1-1

1 Aralık 1982 — Sayı : 17885
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TCDD İsletmesi Merkez Alım Satım İhale Komisyonu Başkanlığından :
1 adet dik planya tezgahı,
1 » silindirik taslama tezgâhı,
1 » çatlak muayene cihazı,
1 » rektifiye tezgâhı,
1 > üniversal freze tezgâhı,
1 » düz ve helis dişli açma (azdırma) tezgâhı,
2 » dişli kaplin,
Satın alınacaktır.
1 — Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen tezgâhlar yurt dışından kapalı zarfla
teklif alma yöntemi ile satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait Türkçe olarak hazırlanmış olan idari ve teknik şartnameler
TCDD'nih Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci veznelerinde 5.000,— TL. karşı
lığında satışa çıkarılmıştır.
3 — Tekliflerin en geç 2 Şubat 1983 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar An
kara'da TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesinde toplanacak olan Komisyonu
muza posta İle gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olması şarttır. Bu nedenle pos
tadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 — Teklif zarfları üzerine Komisyonumuzun adresi ile hangi işe ait olduğu
yazılacaktır.
5 — Tezgâhların, tamamı için teklif verilebileceği gibi, herbiri için ayrı ayrı
teklifte de bulunulabilecek ve geçici teminat aranmayacaktır.
6 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediğine
İhale etmekte tamamen serbesttir.
17270 / 2-1
c

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :
10 TON ZEYTİN SATIN ALINACAKTIR
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden almabilir.
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi, Tedarik ve İkmal
Müdürlüğümüz,
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 5'deki Mü
messilliğimiz,
3 — Ankara'da : KUçükeaat, Büklüm Sokak No : 22'deki Genel Müdürlüğümüz.
İsteklilerin, şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek
tuplarım geçici teminatiarıyla birlikte en geç 8 Aralık 1982 Çarşamba günü saat
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur.
17329 / 2-1
#—

Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
CATARPİLLAR YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR
Müessesemiz gereksinimi olan muftelif tipte 47 kalem Catarpillar yedekleri sa
tın alınacaktır. Konu ile ilgili şartnameler Erzene Mah. 78. Sokak No : 3 Bornova ad
resimizden, Ankara'da TKİ. Genel Müdürlüğü Satınalma D. Bşk. lığından ve İstanbul'
da TKL Satınalma MUdürlUğU'nden '(Beyoğlu) teinin edilebilir. Teklif zarfları en geç
20 Aralık 1982 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine verilmiş
olacak, zarflar aynı gün saat 15.30'da Komisyonumuzda açılacaktır. Postadaki gecik
meler dikkate alınmayacaktır. Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir.
17269 / 2-1
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Köy iğleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından :
1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedelleri ve ihale tarihleri yazılı malze
meler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü Ue iha
leye çıkarılmıştır.
Şartname
Tan. Bed. Geç. Tem. bedeli
t h a l e
Malzemenin cinsi
Miktarı
TL.
TL.
TL.
Tarihi
Saati
• Kardan şaft ve maf
31 kalem
sal istavrozu
• Motor ana ve kol ya
takları
116
- Dişli ve dişli şaftı
37
- Piston, pim ve segman. 24

53.819.000 1.614.570

2.000

17/12/1982 14.30

46.117.700 1.383.531
26.314.500 789.435
44.203.000 1.326.090

1.500
1.000
1.500

17/12/1982 15.00
17/12/1982 15.30
17/12/1982 16.00

2 — Eksiltme ihaleleri yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da YSE.
Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — Şartnameler dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedellerle 10. Kat
8 No. lu odadan temin edilebilir. Şartname bedellerinin YSE. Genel Müdürlüğü adına
ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak
alman makbuz 'asimin ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de şartname
gönderilir.
4 — Yukarıda gösterilen ihalelere katılacak firmalar en geç 8/12/1982 günü
mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunarak ihaleye iştirak belgesi isteminde bu
lunacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarını 10/12/1982 tarihinden itibaren öğrene
bilirler.
5 - - İhaleye iştirak, belgesi alacak firmalar dilekçelerine,
a) Atölye personel ve teknik personel bildirisi,
b) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisic) Bankalardan alınmış malî referans mektupları,
d) Sanayi Odası kapasite raporunu, (geçerlik süresi dolmamış olacak)
e) I — 1. 2, 3 No. iu ihalelere katılacak firmalar TSE kalite belgesini,
II — 4 No. lu ihaleye katılacak firmalar TSE standartlara uygunluk bel
gesini ekleyeceklerdir.
f} Satıcı firmalar da ihaleye iştirak edebilirler. Ancak imalatçı firmanın yet
kili satıcısı olduğunu tevsik eden belgeyi ve yukarıda belirtilen imalatçı firmaya ait
belgeleri dilekçelerine ekleyerek ihaleye iştirak belgesi almak için başvuruda bulu
nacaklardır.
6 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ve limit içi geçici teminat mek
tubu veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim et
meleri şarttır.
7 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği
ilan olunur.
17730 / 2-1
»Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :
67 KALEM ŞAMOT REFRAKTER MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ıŞartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi, Tedarik ve ikmal
Müdürlüğümüz,

1 Aralık 1982 — Sayı: 17885
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Sayfa: 57

2 — İstanbul'da: Sirkeci, Yalıköskü Cad. Yalıköskü Han iKat 4 - 5'deki Mü
messilliğimiz,
3 — Ankara'da : Küçükesat, Büklüm Sokak No : 22'deki Genel Müdürlüğümüz.
İsteklilerin, şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek
tuplarını geçici teminatlarıyla birlikte en geç 22 Aralık 1982 Çarşamba günü saat
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilan olunur.
17327 /1-1
İskenderun Demir Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:
75 KALEM RULMAN İTHAL EDİLECEKTİR
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — İskenderun'da D. Ç. Fabrikaları Tedarik İkmal Müdürlüğünden,
2 — istanbul'da Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat 4 - 5 Sirkeci'deki Mü
messilliğimizden,
3 — Ankara'da Büklüm Sok. No: 22 Küçükesat'daki Genel Müdürlüğümüzden.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup
larını en geç 13 Ocak 1983 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat ve Arşiv
Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur.
17452 / 2-1
Doğu Linyitleri İşletmesi Müessesi Müdürlüğünden :
SERVİS ARACI KİRALANACAKTIR
1 — Müessesemize bağlı Karlıova İşletmesinde çalıştırılmak üzere 1 adet jeep,
münübüs veya stayjin pikap kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle kiralanacaktır.
2 — İstekliler şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını
en geç 13 Aralık 1982 Pazartesi günü saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Muhaberat
Servisine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 14.00 de komisyon hu
zurunda açılacaktır.
3 — Geç veya teminatsız olarak verilen teklifler dikkate alınmaz.
4 — Konu ile ilgili şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden veya Karlı
ova İşletmemizden temin edilebilir.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabii değildir.
17451 / 2-1

•

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE. Geenel Müdürlüğü 5. Bölge Mü
dürlüğünden :
1 — Köy İşleri Bakanlığı YSE. 5. Bölge Müdürlüğünce 7 adet AS 600 (4x2)
Dodge kamyona damper ve kaldırma sistemi imalât ve montajı yaptırılacaktır.
2 — İmalâtın biçim ve ölçüleri -Karayolları ve TSE ölçülerine uygun olacaktır.
3 — Bu işe ait şartname YSE. 5. Bölge Müdürlüğü Makina İkmal Şefliğin
den temin edilebilir.
4 — İhale 16/12/1982 günü saat 10.00'da YSE. 5. Bölge Müdürlüğünün Eskişe
hir Yolu 9. Km. deki binasında yapılacaktır.
5 — İhale 2490 sayılı Yasanın 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır.
6 — İşin muhammen bedeli 2.800.000,— TL. sidir.
7 — Bu işe ait geçici teminat 84.000,— TL. sı olup, 2490 sayılı Yasanın 16. mad
desi gereğince, iştirakçilerin ihale öncesinde Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı Mer
kez Saymanlık Müdürlüğü veya Mal Sandıklarına teminatlarını yatırmaları gerek

lidir.
® — Teklifler en geç 16/12/1982 günü saat S-OCda Komisyona verilecektir.

ırm/î-t
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı isleri Genel Müdürlüğü Yapı taleri 7. Bölge Müdür
lüğünden :
KAYSERİ
1 — Kayseri - Yeşilhisar Pratik Sanat Okulu ikmal İnşaatı İşi 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.
2 — işin keşif bedeli (65.500.000,—) TL. dır.
3 — Eksiltme Kayseri'de Yapı İşleri 7. Bölge müdürlüğü «Eksiltme KomJgyonun» da 17/12/1982 (Cuma) günü saat (15.00) de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü ihale
takip şefliğinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A. Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü adına (1.965.000,—) TL. geçici teminatını,
B. 1982 yılma alt Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
C. İhaleye katılma «Yeterlik» belgesini (Bu belge başvurma dilekçeleri ile bir
likte verecekleri, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve 28/3/1981 tarih 17293 sayılı
Resmî Gazete'de yayınlanan «Yapı Tesis ve Onarım işleri İhalelerine Katılma Yönetmenliği'nde gösterilen usule uygun olarak hazırlanmış;
— Yapı Araçları bildirisini (Son iki süıuna ait tevsik edici belgeler noterden
tasdikli olarak eklenmek suretiyle)
— Teknik personel bildirisini (Tüm teknik personelin ortak, ücretli ve sözleş
meli olduğunu kamtlayan noter tasdikli belgeler eklenmek suretiyle)
— Sermaye ve kredi imkanlarım açıklayan Mail durura bildirisini,
— Banka referans mektubunu,
— Bayındırlık Bakanlığı'ndan almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım,
— Başvurma tarihinde taahhüdünde bulunan İşleri açıklayan taahhüt bildirisini,
Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne vermek suretiyle alınacaktır.
C, — Yeterlik belgesi alınması için son başvurma tarihi 15/12/1982 (Çarşam
ba) günü çalışma saati sonuna kadardır.
D — Teklif Mektubunu;
2490 sayılı Yasanın 32. maddesinde belirtilen usulüne uygun olarak hazırlana
cak kapalı ve mühürlü zarf içinde 17/12/1982 Cuma günü saat 14.00'e kadar makbuz
karşılıığnda Eksiltme komisyonu başkanlığı'na vereceklerdir.
6 — Eksiltme şartnamesine ek özel şartname (Yapı araçları, teknik eleman,
mali durum bildirgesi şartları) İhale dosyasında mevcuttur.
7 — Telgrafla yapılacak başvurular ve postada olacak gecikmeler kabul edil
mez.
ilgililere duyurulur.
17449 /1-1
Türkiye Şeker Fabrikası A. Ş. Kizelgur Fabrikasından :
Kizelgur Fabrikası ihtiyacı için satın alınacak olan 3.000 ton (% 100 kuru maddeli) ham kizelgur kapalı zarfla teklif alınmak usulü Ue ihaleye çıkarılacaktır.
1 — İhale 17/12/1982 Cuma günü saat 14.30'da Ankara Etimesgut'daki Şeker
Enstitüsü binasında yapılacaktır. Kapalı teklif mektupları belirtilen gün ve saate ka
dar Şeker Enstitüsü Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır.
2 — Ihal elle İlgili şartname Şeker Enstitüsü Ticaret Servisinden parasız te
min edilebilir.
3 — işin geçici teminatı TL. 2.000.000,— (tklmilyon ve 00/00)'dır.
4 — Postadaki gecikmeler ve telgrafla başvurmalar kabul edilmez.
5 — Fabrikamız 2490 sakili Kanuna tabi olmadığından İhaleyi yapıp yapma
makta veya işi dilediğine vermekte serbesttir.
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TCDD 4. İsletme Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığından :
1 — Sivaa Loko Bakım Atelyesinin 5500 M? çatısının mevcut atermit üzerine
cam yünü ve trapez aleminyum kaplanması (Malzeme, İsçilik ve Nakliye). müteah
hitte ait olmak üzere kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2 — İhale TCDD 4. İsletme Başmüdürlüğü binasında 10/12/1982 Cuma günü
saat 14.00 de yapılacaktır.
3 — Bu ise ait şartname mesai saatleri dahilinde İsletmemiz komisyon büro
sunda görülebilir.
4 — isteklilerin hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarına bu iğleri yapabile
cekleri kabiliyette ve ehliyette olduklarım belirten belge ile 1982 yılı tastikli Ticaret
Odası belgesini, geçici teminatım gösterir Banka mektubu veya TCDD. Vezne mak
buzunu zarf koyaraktan sonra teklif mektuplarına 50,— TL,, lık damga pulunu yapış
tırarak ihale gün ve saatine kadar Alım, Satım Komisyonuna teslim edilmesi veya
posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul
edilmez.
5 — Bu işe ait geçici teminat 246.550,— TL. dir.
6 — TCDD. işletmesi 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihale yapıp yapmamak
ta veya dilediğine vermekte serbesttir.
17445 /1-1
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Sümerbank Adana Pamuklu Sanayii Müessesesinden :
1 — Müessesemiz Personelinin tarafımızca tesbit edilen güzargahlar dahilinde
1983 yılında otobüsle taşınması işi kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle iha
le edilecektir.
2 — isteklilerin 1.000.000,— TL. lık geçici teminatları İle ekli teklif mektupla
rım en geç 10/12/1982 Cuma günü saat 15.00 e kadar Müessesemiz Haberleşme ser
visine vermeleri gerekmektedir. İhale tarih ve Saatinden sonra verilecek teklif mek
tupları geçersiz olup. Postadaki vaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.
3 — Bu konudaki Şartname ve güzargah hakkında bilgi, Müessesemiz Tica
ret Müdürlüğünden sağlanabilir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihale yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
ADRES : Sümerbank Pamuklu Sanayii Müessesesi, Ceyhan Yolu üzeri ADANA
17447 /1-1
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Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğü Üsküdar Paşalimanı depo bi
nası tamir ve tadil işi yaptırılacaktır.
1 — Bu işle ilgili ihale dosyası Genel Müdürlük Veznesine yatırılacak 25.000
TL. bedel karşılığı makbuzun ibrazı suretiyle 24 Kasım 1982 tarihlinden itibaren Y. T. I.
Müdürlüğünden temin edilebilir.
2 — 24 Aralık 1982 Çarşamba günü saat 16.30'dan sonra verilecek teklifler
kabul edilmeyecektir.
5 — Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır.
4 — ihale dosyası satın alınmadan Y. T. I, Müdürlüğünden gerekli bilgiler alı
nabilir.
¡5 — D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğü 2490 sayılı ihale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine verip vermemekte ser
oesttir.
(Müracaatlar D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Meclisi Mebusan Cad. No : 91 Koçaslan tşhanı S. Kat Y . T. t. Müdürlüğüne yapılacaktır.
17729 / l - l
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Etimesgut Hava ikmal Bakım Merkezi K. lığı Geçici Satın Alma Komisyon
Başkanlığından:
1 — Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 1601 - 1904 sayılı Kanun hükümleri
dahilinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Şartnameler Komisyonda görülebilir.
3 — İsteklilerin teklif mektuplanm İhale saatinden bir saat önce Komisyona
vermeleri şarttır.
4 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 — Eksiltme Etimesgut Hava İkmal Merkezi K. lığı İhale Salonu'nda yapıla
caktır.
6 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin;
a) Kat'i teminat olarak teklif ettikleri bedelin % 6sını Saymanlık veznesine
nakit olarak yatıracaklardır.
Banka teminat mektuplarını ise kat'i, Limit dahili ve süresiz olacaktır.
b) 1982 yılına ait Ticaret Odası Belgeleri, Teklif mektupları ile zarfa konul
ması gerekmektedir.
İlan olunur.
1 h a l e n i
n
Malzemenin cinsi
Miktarı
Tarihi
Günü
Saati
Muhtelif Elektrik Malzemesi
T - 643 Fiat Malzemesi
Komatsu Loder Malzemesi
Komatsu Dozer Malzemesi

23
34
77
89

Kalem
Kalem
Kalem
Kalem

15
15
15
15

Aralık
Aralık
Aralık
Aralık

Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba

10.00
10.30
11.00
11.30

17440 /1-1
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Osmancık Malmtidürlüğünden:
Aşağıda cinsi ve modeli yazılı bulunan vasıtalar açık artırma usulü ile 16/12
1982 Perşembe günü saat 14.30 da MalmüdUrlüğü odasında satışı yapılacaktır.
1 — BMC. Marka tamperli 1977 model kamyon muhammen bedeli (3.000.000)
lira olup geçici teminat (30.000) liradır.
2 — Deutz marka 1977 model önden yükleyici kepçe muhammen bedeli (2.000.
000) Ura olup geçici teminat (60.000) liradır.
3 — Nova marka 4 kapılı taksi muhammen bedeli (400.000) Ura olup geçici te
minat (İ2.000) liradır.
4 — İhale Osmancık MalmüdUrlüğü odasında olup ihaleye gireceklerin yukarı
da miktarı yazılı geçici teminatı Osmancık MalmüdUrlüğü veznesine yatırıp bir saat
önce komisyona verilmesi, geçici teminatı yatırmayan ve makbuz ibraz etmeyen iha
leye giremez.
5 — İhale şartları hergün Osmancık Malmüdürlüğünde görülebilir.
6 — İhale yapıldıktan sonra ihale üzerinde kalan geçici teminatı kati temi
nata çıkartılır.
7 — İhale 6183 sayılı Amme alacakları Kanunun 84, 85 inci maddeleri gereğin
ce açık artırma usulü ile yapılır.
8 — Müşterinin malı almaktan vaz geçmesi halinde 6183 sayılı Kanunun 86 ncı
maddesine göre işlem yapılır.
9 — Satılamayan mallar tesbit olunan değerin % 75 inden aşağı olursa veya
hiç alıcı çıkmazsa 6183 sayılı Kanunun 87 inci maddesi gereğince 30/12/1982 Perşembe
günü saat 14.30 da MalmüdUrlüğü odasında tekrar satışı yapılacaktır. İlân olunur.
17446 /1-1
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Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda yapılacağı yer, cinsi ve ilk keşif bedeli belirtilen inşaat kapalı
zarf usulüne göre ve 1982 yüı birim fiatı esası üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.
a) Erzincaa Şeker Fabrikası Şiran Ziraat Bölge Şefliği 27x24 Mt. ebatlı güb
re ambarı ve büro + Misafirhane + 2 lojman bodrumlu İnşaatı İlk keşif bedeli T U
31.650.000,— (Y. Otuzbirmilyonaltıyüzelllbin ve 00/00) dır.
2 — İhale 9/12/1982 Perşembe günü saat 14.00'de Erzincan Şeker Fabrikan
Müdürlüğünde yapılacaktır.
3 — İhale dosyası fabrikamız veznesinden TL. 5.000,— (Y. Beşbin ve 00/00)
bedel mukabilinde satın alınalbüeceği gibi Ticaret servisinde de görülebilir.
4 — Bu ihale için geçici teminat TL. 948.000,— (Y. Dokuzyüzkırkseklzbin ve
00/00) dır.
5 — Yeterlilik belgesi alabilmeleri İçin istekliler,
a) En az TL. 40.000.000,— Tutarında tek taahhüt mevzu olarak benzeri bir
inşaatı müteahhit sıfatı ile ve ya en az TL. 100.000.000,— Tutarında tek taahhüt mev
zu benzeri bir inşaatı şantiye şefi ve kontrol mühendis sıfatıyla İkmal etmiş ve geçidi
kabulünü yaptırmış olduğuna dair belgesi.
b) B grubunda TL. 100.000.000,— lık Bayındırlık Bakanlığı Müteahhitlik kar
nesini,
c) Müracaat tarihine kadar ikmal ettikleri iğlerin cins, mahiyet, miktarlarını
ve tarihlerini gösterir belgelerini,
yannamesinl,
d) Taahhüdü bulunan ve devam etmekte olan işlerin durumunu gösterir be
yannamesini,
e) Örneğine uygun ve ilgili teknik şahısların mutabakat belgelerine ait tek
nik personel beyannamesini,
f) örneğine uygun makina teçhizat beyannamesi belgeler] ihtiva eden dilekçe
ile en geç 8/12/1982 Çarşamba günü saat 12.00'e kadar; yeterlilik belgesi alan İstekli
ler ise en geç 9/12/1982 Perşembe günü saat 14.00'e kadar teklif mektuplarım Fabri
kamız Muhaberat servisine vermiş olacaklardır.
2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen
yapmakta veya sözkonusu işleri dilediğine vermekte serbesttir.
17436 /1-1
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Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinden:
1 ADET PH KREYN VİNÇ YEDEÖ1 SATIN ALINACAKTIR
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle PH Kreyn Vinç
(50 tonluk) yedeği 1 adet Takviye Şanzumam satınalınacaktır.
2 — Teklif zarfları en geç 15/12/1982 Çarşamba günü saat 14.00 e kadar Ereğli
Kömürleri İşletmesi (E.K.I.) Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır.
3 — Zarflar aynı gün saat 15.00'de Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünde
açılacaktır.
4 — Şartnameler Zonguldak'da E.K.I. Ticaret Şube Müdürlüğünden, Ankara'da
K.S.T. Şubesi yanı T.K.1. Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığın
dan, İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi Kat 12 No. 284 - 288'de
T.K.1. Satınalma Müdürlüğünden, İzmir'de ise Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Er
sene Mah. 78 Sokak No. 3 Bornova adresinden temin edilebilir.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
17443 /1-1
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Ereğli Kömilrlerl işletmesi Müessesesinden :
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
1 — Müessesemiz ihtiyacı aşağıda cins ve miktarı belirtilen muhtelif malze
meler alımı için kapalı zarfla yapılacak ihalenin en son teklif verme günleri aşağıda
gösterilmiştir.
Cinsi
Deri ceket (siyah)
Madenci mendili

Miktarı

İhale Tarihi ve Saati

395 Adet
50000 Adet

21/12/1982 15.00
21/12/1982 15.00

2 — Teklif zarfları ihale günleri saat 14.00 e kadar E.K.I. genel muhaberat
şefliğine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 15.00 de Zonguldak'ta Ereğ
li Kömürleri işletmesi E.K.i. Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır.
4 — İhalelere ait şartnameler Zonguldak'ta Ticaret Şube Müdürlüğünden, An
kara'da Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Baş
kanlığından, istanbul'da TKİ. istanbul Satınalma Müdürlüğü (Odakule Iş Merkezi
Kat 12 Beyoğlu) İzmir'de Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesinden temin edilebilir.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine vermekte serbesttir.
17441 / 1-1
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :
2 YIL SUREYLE 2 AYDA BÎR 500 ADET ENFORMASYON BÜLTENİ
VE 6 AYDA BÎR 1500 ADET DERGİ BASTIRILACAKTIR
Şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satmalına ve ikmal Müdür
lüğümüzden bedel mukabilinde temin edilebilir.
Kapalı zarfla teklif alma yoluyla yapılacak İhalede geçici teminat ile birlikte
verilecek diğger vesaik ve şartlar şartnamesinde belirtilmiştir.
Teklif mektupları 15/12/1982 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Haberleş
me Müdürlüğüne verilecek ve aynı gün saat 14.30'da komisyon huzurunda açılacaktır.
Postada vaki gecikmelerle telgraf ve telexle gönderilecek teklifler kabul edil
meyecektir.
Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir.
17436/1-1

EreğU Kömürleri İşletmesi Müessesesinden :
3 KALEM INTERNATIONAL OTO YEDEĞİ SATINALINACAKTtR
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 3 Kalem Inter
national yedeği satınalmacaktır.
2 — Teklif zarfları engeç 15/12/1982 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Ereğli
Kömürleri işletmesi (E.K.I) Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır.
3 — Zarflar aynı gün saat 15.00 de müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünde
açılacaktır.
4 — Şartnameler Zonguldak'da E.K.î. Ticaret Şube Müdürlüğünden, Ankara'
da K.S.T. Şubesi yanı T.K.î. Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığın
dan. İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Cad. Odakule Iş Merkezi K. 12 No. 284-288'de T.K.I.
Satınalma Müdürlüğünden İzmir'de ise Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Erzene
Mah. 78 Sokak No. 3 Bornova adresinden temin edilebilir.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
17442 /1-1
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Konya IH Ereğli İlçesi Belediye Başkanlığından :
1 — Belediyemizin ihtiyacı olan bir adet lastik tekerlekli kanal kazıcısı ve dol
durucusu 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarfla eksiltme usulü gereğince
idari ve teknik şartnamesi dahilinde satın almacaktır.
2 — ihale 15/12/1982 tarihinde saat 15.00 te Belediye Encümeni huzurunda ya
pılacaktır.
3 — Keşif bedeli 15 Milyon liradır.
4 — Teklifler en geç 15/12/1982 Çarşamba günü saat 15.00 e kadar yazı isleri
müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
5 — Şartnameler yazı işleri müdürlüğünde görülebilir.
17437 / 1-1
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden :
1 — Başmüdürlüğümüz Teknik personeli için 522 takım erkek, 11 takım ba
yan iş elbisesi kapalı yazılı teklif mektubu alma usulü İle satın alınacaktır.
2 — ihaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli
mukabilinde temin edilecektir.
3 — İhale 21/12/1982 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır.
4 — Geciken teklifler kabul edilmez.
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta ser
besttir.
17263 / 2-2

Çeşitli ilânlar
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden:
İdare Merkezi istanbul'da bulunan Royal Lastikleri Tevzii A. Ş. nin 20.000.000
lira olan sermayesinin 40.000.000 liraya yükseltilmesi nedeni ile ihraç edilen birlik ku
pürü 5000 lira itibari değerde 4000 adet yarısı nama yarısı hamiline yazılı hisse sene
di (halen muvakkat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 23/11/1982 tarihinden
itibaren Borsa Kotuna alınmıştır.
17433 / 1-1
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :
İli : Aydın., İlçesi : Karacasu., Köyü veya Mevkii : Dedeler., Madenin Cinsi :
Tetbeşirtaşı (Dolamit)., Ruhsatnamenin Tarihi, Numarası : 22/9/1976., 3/67.
HUDUTLARI :
Kuzeyi : 1/25.000 ölçekli Denizli M 21 a3 paftasındaki 641 rakımlı Kızılvar
tepe nirengi noktası.
Doğusu : 641 Rakımlı Kızılyar nirengi noktasından 167 03 75 grad semt ile
904.93 m. mesafedeki Küçükyaykm tepeye doğru hat.
Güneyi : Küçükyaykın tepeden 367 03 75 grad semt üe 1454.72 m. mesafedeki
A dere telakisine doğru hat.
Batısı : A dere telakisinden 23 67 29 grad semt Ue 1843.41 m. mesafedeki hu
dut başlangıcı olan 641 rakımlı Kızılyar tepe nirengi noktasına doğru hat.
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Tebeşirtaşı (Dolamit) ma
deni için H. Hüsnü Gülgün uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir.
İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün
içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müddetin
hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edümiyeceği 6309 sayılı Maden Ka
nununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur.
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Resmi Gazete'de yayımlanacak İlânların gecikmeden zamanında yayım
larla bilmesi için, doğrudan doğruya (Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğü Ankara) adresine gönderilmesi rica olunur.
BAŞBAKANLIK
Neşriyat Daire Başkanlığı

Resmi Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
Sayfa

Kanunlar
2719

«Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Faaliyet
İzni VerUen Derneklerin Organlarının Seçimlerinin Ertelenme
si Hakkında Kanun

1

2720 «54.34 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu» nda Değişiklik Ya
pan Kanun

2

2721

'2628 Sayılı 1Ö32 Mali Yılı Bütçe Kanunu* nda Değişiklik Yap;ıxı Kanun

2

Yürütme ve İdare Bölümü
Atama Kararı
— Dışişleri ve Çalışma Bakanlığına Alt Karar

Yönetmelikler
Başbakanlık Çevre Müsteşarlığında Atama, Nakil, Derece ve Ka
deme İlerlemesi Usullerine ilişkin Yönetmelik
Pülümür Belediyesi İmar Yönetmeliği

3
4

Tebliğ
1982 Yılı «Yatırım Teşvik Belgeleri» nin Sektörel Dağılımına İliş
kin Tebliğ

20

Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları

80

ilânlar

31

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

