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BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Madde 1 — Belediye hudutları içinde çarşı ve mahalle bekçileri 
teşkilâtı kurulur. 

B u teşkilât bekçi adayı ve bekçiden teşekkül eder. 
B u teşkilâta ait kadrolar ile gelir ve giderleri i l özel idare bütçesine 

bağlı ek bir bütçe ile tesbit edilir ve her türlü işlemleri usulüne göre bu 
idarelerce yürütülür. 

Madde 2 — Çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı, en büyük mülkiye 
âmirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silâhlı bir kuruluştur. 

Emniyet teşkilâtı bulunan yerlerdeki bekçi kuruluşlarının meslekî 
âmiri, polisin ilçedeki en büyük âmiridir. Jandarmanın görev alanında 
bulunan belediye sınırları içindeki bekçi kuruluşlarının meslekî âmiri ise, 
ilçe Jandarma b ir l ik komutanıdır. 

Madde 3 — Çarşı ve mahalle bekçilerinin görevleri şunlardır : 
A ) Genel kol luk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkân bulun-

mıyan acele ve zarur i hallerdeki görevleri, 
1. B i r kimsenin can, m a l ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, 

saldıranları yakalamak, 
2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda 

iken sanıkları yakalamak, 
3. K a m u düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş 

ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kol luk kuvvetleri gelinceye 
kadar önleyici tedbirleri almak, 

4. A d l i kol luk işleriyle i lg i l i vakalarda delillerin kaybolmamasını 
sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin 
ifasmda halkın yardımından da faydalanabilirler.) 

B ) Genel kol luk kuvvetlerine yardim yönünden görevleri : 
1. a) Uyuşturucu maddeler yapılan, satılan veya kullanılan yer

leri , 
b) K u m a r oynanan genel ve herkese açık yerleri, 
c) Mıntakası dâhilinde giz l i fuhuş yapanları, 
d) Mıntakaöı dâhiline gelen misafir ve yabancıları, 
e) Halkın sükûn ve istirahatini bozanları, saldırgan delileri, reza

let çıkaracak derecede sarhoş olup başkalarını rahatsız edenleri, 

f) Mevzuat ve yetki l i makamlarca tâyin edüen saatlerden sonra 
her ne şekilde olursa olsun, halkın rahat ve huzurunu bozacak sureltte 
açık ve kapalı yerlerde gürültü yapanları, 

g) Sdkalk, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mâni olan taşıt 
ve araçlarını ve diğer engelleri, 

h) Yangın, deprem, su baskını gibi âfet ve tehlikererle i lg i l i ön
bilgileri, 

E n kısa zamanda polis ve jandarma ve itfaiye teşkilâtına haber 
vermek ve önlenmesi gerekenleri önlemek, 

2. Bölgeleri içinde bulunan dükkân, mağaza, ev, motorlu araç gibi 
malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alman tedbirleri ta 
mamlattırmak, 

3. Vazife saatleri içinde gördükleri, işittikleri, şüphe ettikleri şahsı 
veya hâdiseleri, istirahate geçmeden evvel bağlı bulunduğu en yakın k o l 
luk kuruluşuna bildirmek, 

4. Vazife saatleri içinde tahdıd edilen mıntakasını fasılasız surette 
dolaşmak, 

C) Mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selâmetini sağlamak 
bakımından görevlen : 

1. Yolda hastalanan, kazaya uıgrıyan, düşüp kalan ve genel duru
mu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, 

2. Yol larda dolaşan kimsesizleri, sakatları, âcizleri ve çocukları 
bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın 
kolluk kuruluşuna götürmek, 

3. B i r semt, yer, yol, sokaJk veya şahıS sormak için başvuranlara 
gerekli b i lg iyi vermek, 

4. Doğum, ölüm, haftalık, kaza, yangın veya âfet gibi öneînli ve 
acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olan
ları öncelikle yerine getirmek, 

5. 'Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi âfetlerde ma
halle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar ye
rinde ve gerekli önleyici tedbirleri almalk, 

6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek 
zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu 
suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek, 

7. Bulaşıcı ve salgm insan ve hayvan hastalıklarını en yakın ko l 
luk kuruluşuna haber vermek, 

8. E lek t r ik , su, havagazı, kanalizasyon gibi âmme tesislerinde vâki 
arızaları, sokaklara süprüntü atanlan, pis su dökenleri, inşaat ve tami 
rat yapanları, en yakın kol luk kuruluşuna bildirmek, 

Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde za 
bıtaya yardımcı olurlar. 
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Madde 4 — Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki g«-
nel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel ola
rak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Gü
venlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevka
lade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştı
rılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırıla
mazlar. 

Madde 5 — Çarşı ve mahalle bekçileri 2559 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinde belirtilen hallerde silâh kullanabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

özlük işleri 

Madde 6 — Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki nite
l ikler in bulunması şarttır. 

A ) Türk vatandaşı olmak, 
B ) İlkokulu bitirmiş olmak, 
C) Asker l ik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, 
D) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığı 

bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş 
omak, 

E ) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış 
olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah
tecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs veya yüzkızartıcı başka 
bir fulden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

F ) Türk toplum telâkkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, 
G) K a m u haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden 

mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak. 
Madde 7 —• Bekçiliğe giriş sınavla olur. 
Sınav şekil ve usulleri İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir Yönet

melikle belirti l ir . 
Madde 8 — Çarşı ve mahalle bekçileri i l ve ilçe merkezlerindeki 

en büyük meslekî âmirinin inhası ile val i ve kaymakamlarca aday ola
rak atanırlar. 

Madde 9 — Adaylık süresi 2 yıldır. B u süre içinde açılacak kursu 
başarı ile bitirenlerden bir hizmet yılını tamamlamış olanların valilikçe 
asaleten tâyinleri yapılır. Kursta başarı gösteremiyenlerin ilişikleri kesilir. 

İki yıl içinde kurs açılamadığı takdirde ehliyeti sabit olanların asa
letleri tasdik olunur. Ve bu gibiler i lk açılacak kursa iştirak ettiri l ir . 

Madde 10 — Kursların süresi 3 aydan fazla olamaz. 
Bekçilerin meslek içi eğitim ve yetişme esasları ile kursların açıl

ma zamanı, yerleri, süresi ve kursa katılan bekçilere verilecek yolluk 
ve yevmiyeler genel hükümler esasları dairesinde, İçişleri Bakanlığınca 
düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtil ir. 

Madde 11 — Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bu
cak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicü âmiridir. 

İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin 
en büyük meslekî âmiri birmci, kaymakam da ikinci derecede sicil âmi
ridir . 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicil leri ilçelerde i lg i l i dairelerince t u 
tulur. 

Madde 12 — İl hudutları içindeki her beldede çalıştırılacak çarşı ve 
mahalle bekçilerinin adedi en büyük mülkiye âmirinin teklif i ve bunlara 
verilecek aylık ücretin miktarı beldelerin özelliklerine göre 300 l iradan 
az, 800 liradan çok olmamak üzere i l genel mecüslerınce tesbit olunur. 

Madde 13 — Bekçi teşkilâtı mensuplarının aylık ücret dereceleri ve 
bunlara tekabül eden kadro sayıları i l genel meclislerince tesbıt olunur. 

Tâyin ve terfıler bu derecelere göre düzenlenmiş kadrolara yapılır. B i r 
üst dereceye terfi edebilmek için bulunduğu derecede fiilen 3 (üç) yıl 
çalışmış ve olumlu sici l almış olmak, üst derecede açık kadro bulunmak 
şarttır. 

Terfıe hak kazananların açık kadro sayısından fazla olması halinde 
yarışma sınavı yapılır. 

Aylık ücret derecelerinin tesbiti, terfilerin yapılış şekli, bekçilerin hiz
metlerinin değerlendirilişi tarzı bir Yönetmelikle nizama bağlanır. 

Madde 14 — Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar 
hizmeti olan bekçüerın 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıl
lık izm hakkı vardır. B u izm tayinlerindeki usule göre verilir. 

Meslekî âmirin mütalâası alınarak val i ve kaymakamlarca verilecek 
mazeret izinleri bir yü içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne 
mahaubedilir. 

Emniyet Teşkilâtı Kanununun G l inci maddesine gör» bekçi ve bek
çi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir. 

Madde 15 — Bekçi teşkilâtı mensuplarından üstün başarı gösteren 
bekçiler takdirname ile taltif edilirler. 

Hayatını tehlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, 
yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir. 

Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yö
netmelikte gösterilen esaslara göre, meslekî âmirin tekl i f i ve val i veya 
kaymakamın tasvibi ile veril ir . 

Madde 16 — Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşma kadar çalıştırı-
labüir. 

Madde 17 — Çarşı ve mahalle bekçileri işten birl ikte veya kamu 
hizmetlerini aksatacak şekilde münferiden çekilemiyecekleri gibi, sendi
k a kuramaz, kurulmuş sendikalara iştirak edemez, siyasi part i ve teşek
küllere giremez, siyasi faaliyette bulunamaz ve grev yapamazlar. 

Madde 18 — Çarşı ve mahalle bekçileri vazifelerini aksatacak veya 
menfi yönde etkilıyecek şekilde ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde 
bulunamazlar. 

Madde 19 — Çarşı ve mahalle bekçilerinin vazlfeleriyle i lg i l i ola
rak riayet etmeleri gereken hususlar İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak 
b i r Yönetmelikle belirtil ir. 

Bunlar hakkında Emniyet Teşkilâtı mensuplarına uygulanan disip
lin hükümleri uygulanır. 

Madde 20 — Çarşı ve mahalle bekçileri, işe alınmaya mâni suç
lardan birim işledikleri takdirde atanmalarmdaki usule göre işten çıka
rılırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Madde 21 — İl içindeki beldelerin tamamına ait çarşı ve mahalle 
bekçileri kadroları ile bu teşkilâtın her türlü ihtiyaçlarına ait teklifler, 

• ilçelerden gelecek isteklerle beldelerin özellikleri de göz önünde bulun
durularak Emniyet Müdürlüğünce hazırlanıp val i l ik kanalı ile zamanında 

j özel idareye int ikal ettiri l ir . 
I Madde 22 — Bekçi teşkilâtı mensuplarının aylık ücretleri, çalıştık

ları ayın sonunda bağlı bulundukları i l veya ilçenin özel idaresince usu
lüne göre ödenir. 

4 üncü maddede z i k r i geçen vazife süresi içindeki çalışma şekli 
ve zamanı ile fevkalâde hallerde ödenecek fazla mesai ücretinin ödeniş 
şekil ve şartları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte düzen
lenir. 

Madde 23 — Bekçi teşkilâtı ve mensupları için alım, satım ve çe
şitli harcamalar özel idarelerin tabi olduğu mevzuat içinde yürütülür. 

Madde 24 —• Özel idarelerce çeşıltli kanunlara göre ödenmekte olan 
kanuni payların hesabında bekçi paraları geliri ayrık tutulur. 

Madde 25 — Bekçi paraları yalnız bekçi teşkilâtı hizmetlerine har
canır ve yılı içinde harcanmıyan miktar ertesi yıla bekçi parası olarak 
devredilir. 

Madde 26 — Bekçi teşkilâtı gelir ve giderleri ek bütçenin ait olduğu 
tertiplerinde gösterilir. 

Madde 27 — İl özel idarelerinin her beldeye ait bekçi teşkilâtı g i 
derlerini karşılamak ve o nısbetJte tahakkuk ettirmek üzere, belde hudut
ları içerisindeki meskenlerin kiracılarından, k i r a münasebeti yoksa şagll-
lerınden, sair hallerde maliklerinden alacakları bekçi parası ayda 10 l i 
rayı aşamaz, ancak ticarethane ve iş yerlerinden, bu yerlerin emsali r a 
yiç kiraları, mükellefin malî gücü, bekçi teşkilâtının ihtiyacı ve mahallî 
özellikler nazara alınmak suretiyle ayda 300 lirayı aşmamak üzere bekçi 

parası almabılir. 
B u kanunun uygulanmasında mesken, her şahıs veya ailenin i k a 

met ettiği bma veya bina bölümleridir. 
B u maddenin uygulanması İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir 

Yonetmelıkle düzenlenir. 
Madde 28 — Mükelleflerden alınacak bekçi paralarının tahakku

kunda, belde sınırı içinde bulunan ve çarşı ve mahalle bekçilerinin koru
makla mükellef olduğu bilûmum mesken, müessese, depo, ticarethane ve 
işyerleri ile benzerleri esas tutulur. 

Madde 29 — B i r mesken veya işyerinin bekçi parası mükellefi k i 
rada olan yerlerde kiracısı, k i r a münasebeti yoksa şagıli, sair hallerde 
mal ikidir . 

B i n a mal ik i ile şagılleri arasında yapılacak özel anlaşma hükümleri 
idareyi bağlamaz. 
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Madde 30 — Mesken ve işyerlerinin bekçi parası, her yıl E k i m 
ayında, takdir ve tevzi komisyonları tarafından, mahall in mülkiye ami
rince verilecek 33 üncü maddede belirtilen listeler üzerine mahallen ge
rek l i incelemeler yapılarak, mesken ve işyerlerinin emsali rayiç kiraları, 
mal ik veya şagillerinin malî durumu ve mahallî özellikler gdzönünde 
tutularak aylık ve yıllık olarak tevzi olunur. 

Madde 31 — V a l i veya kaymakam tarafından, özel idare memurları 
arasından tâyin edilecek bir memurun başkanlığında, belediye meclisin
den bir üye, bulunan yerlerde ticaret, sanayi odasından veya esnaf teşek
küllerinden bir üye ve mahallesi muhtarının iştiraki ile yeteri sayıda, 
bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonu kurulur . 

Belediye meclisi ve ticaret, sanayi odası kendi üyeleri arasından bu 
maksatla bir yıl süre için komisyon sayısı kadar asîl ve yedek üye se
çerler. 

Mahalle muhtarı bulunmadığı takdirde mülkiye amirince iht iyar 
heyetinden seçilecek bir üye komisyona katılır. 

İl içindeki her beldenin takdir ve tevzi komisyonları üyelerine, bu 
beldelerin ikt isadi ve sosyal özellikleri gözönünde bulundurulmak ve 
günde 25 l iradan çok olmamak üzere verilecek ücret, i l genel meclisi 
tarafından özel idare bütçesi ile tesbit edilir ve i l g i l i tertibine konur. 

Üyelere fi i len çalıştıkları günler için ücret veril ir . Su kadar k i , ko
misyon üyeleri 33 üncü ve 34 üncü maddelerde belirtilen takdir ve tevzi 
işini âzami bir ay içinde bitirmekle yükümlüdürler. B u süre içinde her
hangi bir sebeple işini bit irmiyen komisyonun üyeleri en kısa zamanda 
işi tamamlamaya mecbur olup bir aydan fazla süren çalışmaları için 
kendilerine ücret ödenmez. 

Madde 32 — Bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonları başkan 
ve üyeleri vazifeye başlamadan önce i l veya ilçe idare kurulları huzu
runda aşağıdaki şekilde yemin ederler : 

«Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam mânasiyle vicdan ve 
kanaatim icaplanna tabi kalacağıma, gerek bekçi teşkilâtı gerek mükel
lef haklarmı bir tutacağıma, bekçi paralarının takdirinde de herhangi 
bir tarafa eğilim suretiyle görevimi kötüye kullanmıyacağıma namusum 
üzerine yemin ederim.» 

Madde 33 — Teşkilâtın meslekî âmirleri her yıl en geç Eylül ayı
nın birinci günü bekçi parası tahakkukuna esas olacak mesken ve işyer
lerinin sokak ve kapı numaralarının, kiracılarının veya şagillerinin, bu
lunmadığı takdirde maliklerinin ad ve soyadlarını iht iva eden listeleri 
mahall in en büyük mülkiye âmirine tevdi ederler. 

Mahal l i mülkiye âmirleri bu listeleri bir hafta içinde bekçi parala
rını takdir ve tevzi komisyonlarına verirler. 

Yılı içindeki değişiklikler için de süre kaydı aranmaksızın aynı usul 
uygulanır. 

özel idare memurları da her sene bina yoklama neticelerini mahal
l i n kol luk âmirlerine bildirmekle görevlidirler. 

Madde 34 — Bekçi paralarını takdir ve tevzi komisyonları tarafın
dan hazırlanacak takdir ve tevzi listeleri, mülki amirlikçe, Kasım ayının 
bir inci günü mükelleflerin görebilecekleri yerlerde 15 gün müddetle asıl
mak suretiyle ilân olunur. İlân keyfiyeti ve yeri mûtat vasıtalarla mükel
leflere duyurulur. 

Takdir ve tevzi edilen bekçi paralarına yapılacak it irazlarda özel 
idarelerin diğer vergilerindeki usul ve esaslar uygulanır. İtiraz, bekçi pa
rasının fazla tahakkuk ettirildiği iddia olunan kısmına rac i olup, ta rh l -
yatın ihtilaflı olmıyan kısmının tahsil ini durdurmaz. 

Madde 35 — İtirazın incelenmesi sonunda kesinleşmiş olan tahak
kuk lar özel idareye bi ldir i l ir . 

B u tahakkuk cetvelleri üzerine yapılacak tahsilatın yılda 4 taksitten 
fazla olmamak üzere taksit zamanları, süreleri her i l in özellikleri gözö-
nüne alınarak i l genel meclislerince bütçe kararı ile tesbit ve usulüne 
göre ilân olunur. 

Bekçi paralarının tahsilinde 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsi l i 
Usulü hakkmdaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 36 — Bekçi parası tahakkukunda bu kanunun 38 inci mad
desindeki istisnalar dışında muafiyet tanınmaz. 

Madde 37 —> Bekçi teşkilâtı hizmetleri ile i lg i l i her türlü harcama
ların tahakkuk memuru, bekçilerin ıl'e ve ilçe merkezlerindeki en büyük 
mesleki âmiridir. 

Madde 38 — 4 Temmuz 1931 gün ve 1837 sayılı B i n a Vergis i K a 
nununun 3 üncü maddesinde belirtilen daimî muafiyete tabi binaların ma
l i k veya şagilleri ile takdir ve tevzi komisyonlarınca, fak i r l ik hal i tevsi-
ken tesbit edilenlerden bekçi parası alınmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Madde 39 — Bekçi teşkilâtına ait olup, kendisine teslim edilmiş bu
lunan araç, gereç teçhizat ve eşyayı zayi , tahrip veya temellük edenler 
veya bunları tahsis olundukları mahal ve maksat dışında kullananlar, 
kullanılmasına sebep olanlar veya emir verenler hakkında Türk Ceza 
Kanununun, Devlet malları aleyhine işlenen suçlar ile i lg i l i maddeleri 
uygulanır.. 

Madde 40 — Çaışı ve mahalle bekçileıı vazifelerinden mütevellit 
veya bu vazifelerini i fa sırasında işledikler suçlardan dolayı Memurin 
Muhakemat Kanununa tabidirler. 

Madde 41 — Çarşı ve mahalle bekçileri zabıta hizmet ve görevleri 
dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamazlar. 

Madde 42 — Görevini i fa sırasında bekçilere karşı suç işliyenler, 
genel zabıta mensuplarına karşı suç işliyenler g ib i ceza görürler. 

Bekçi teşkilâtına ait her türlü mal ve kıymetler hukuk i ve cezai 
bakımından Devlet malı hükmündedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Madde 43 — Bekçi adayı, bekçi, bekçibaşı ve büro hizmetlerini yü
rütmekle görevli personel hakkmda 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
hükümleri uygulanır ve 29 Nisan 1330 tar ihl i Kanuna göre çalıştırılan 
bekçiler hakkında da 506 sayılı Kanun ile tanınmış haklar devam eder. 

Bekçi ve bekçibaşılar 55 yaşını doldurdukları takdirde yaşlılık aylı
ğından yararlanabil irler, bunlar hakkında 506 sayılı Kanunun 60 ıncı 
maddesinin (A) fıkrasının (a) bendindeki 60 yaşmı doldurmuş olmak 
şartı aranmaz. 

Madde 44 — Bekçi teşkilâtı ve mensuplarının araç, gereç, m a l 
zeme ve teçhizatı ile kıyafet masrafları özel idare bütçesine ek bekçi 
bütçesinden karşılanır. 

B u hükmün uygulanma şekli ve tabanca ve mermilerin ve kıyafetin 
standardı İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirti l ir . 

Madde 45 — B u kanunda sözü geçen yönetmelikler, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yürürlüğe konur. 

Geçici madde 1 — İntibak şekil ve esasları val inin veya görevlen
direceği val i muavininin başkanlığında emniyet müdürü, i l jandarma 
komutanı, özel idare müdürü ve i l daimî komisyon üyelerinden bir inin 
katılması ile kurulacak bir kuru l tarafından tesbit edilir ve uygulan
mak üzere atamaya yetki l i âmirlere bildiri l ir . 

Şu kadar k i , intibak suretiyle verilecek ücret, halen ödenmekte 
olan ücretten aşağı olamaz. 

Geçici madde 2 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 29 Nisan 
1330 tar ihl i Çarşı ve Mahallât Bekçileri hakkmdaki Kanuna göre çalış
tırılan bekçibaşı, bekçi, bekçi adayı ve bekçi bürosu personelinden i k i sene
den fazla fasılasız hizmeti bulunanların bu kanunda belirtilen tahsil şar
tını haiz olmasalar dahi kesin olarak intibakları yapılır. 

İki seneden az hizmeti bulunanlardan i lkokul mezunu ve 60 yaşmı 
geçmemiş olanların aday olarak intibakları yapılır ve bunlar hakkmda 
bu kanunun 9 uncu maddesi hükmü uygulanır. 

B u intibaklar atamaya yetki l i amirlerce yapılır. 
İntibak sırasında 60 yaşını doldurması sebebiyle ilişiği kesilenlerden, 

fasılasız 5 seneye kadar (5 sene dâhil) hizmeti olanlara 2 500 l i ra , 10 
seneye kadar (10 sene dâhil) hizmeti olanlara 4 000 l i ra , 10 seneden 
fazla hizmeti olanlara da 5 000 l i r a tazminat veri l ir . 

Geçici madde 3 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çarşı ve 
mahallât bekçi teşkilâtına ait her türlü taşınır, taşınmaz mallar ve kıy
metlerle, para ve alacaklar, borç ve taahhütler ve teçhizat, elbiseler ve 
araçlar, bekçi hizmetlerinde kullanılmak kaydiyle i l özel idarelerine dev
redilir. 

25 Nisan 1966 tarihine kadar tahakkuk etmiş bekçi ücretleri ve 
bakayası da 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsi l i Usulü Hakkındaki 
Kanuna göre ıl özel idarelerince tahsil edilir ve ek bekçi teşkilâtı büt
çesine irat kaydolunur. 

Geçici madde 4 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte i l genel 
meclisleri toplantı halinde değilse, bu kanunla i l genel meclisine ver i l 
miş olan görev ve yetkiler bir defaya mahsus olmak üzere i l daimî encü
menlerince i fa olunur. 
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Geçici madde 5 —. B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte belediye 
meclisleri toplantı halinde değilse takdir ve tevzi komisyonuna seçile
cek asıl ve yedek belediye meclisi üyeleri belediye encümenince seçilir. 

Ticaret odaları meclisi toplantı halinde değilse, bu kuruldan seçile
cek asıl ve yedek üye ticaret odası üyeleri arasından oda yönetim k u 
rulunca seçilir. 

Geçici madde 6 — B u kanunun yürürlüğe girdiği yıla mahsus ol
mak üzere bekçi paraları tahakkuk ve tahsil edilinceye kadar bekçi 
teşkilâtı mensuplarına verilecek ücretler, mevcut bekçi paraları ile kar -
şılanamazsa bilâhara mahsubu yapılmak üzere ıl özel idarelerince aylık 
ve ücret tertiplerinden ödenir. 

Geçici madde 7 — Çarşı ve mahalle bekçi teşkilâtı mensuplarının 
aylıkları ve her türlü özlük hakları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar K a 
nununa göre iktisap ettikleri bilcümle haklar, 24/4/1966 tarihinden bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynen devam eder. 

22 TEMMUZ 1966 

Yukardak i fıkrada zikredilen haklara ait intibaklar 24/4/1966 tar i 
hinden itibaren geçerli olmak üzere yapılır. 

Geçici madde 8 — Bütçelerinin aylık ve ücret tertiplerinde ödenek 
bulunmaması sebebiyle bekçi ücretlerini ödiyemiyen özel idareler borç
lanmak suretiyle bekçi ücretlerini ödemişlerse borçlanılan miktar geçici 
6 ncı maddenin 1 inci fıkrasındaki hükme göre tahsil edilen bekçi para
sından alınmak suretiyle mahsubedilir. 

Madde 46 — 29 Nisan 1330 tar ihl i Çarşı ve Mahallât Bekçileri hak
kındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 47 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 48 — B u kanun hükümlerini içişleri Bakanı yürütür. 

16/7/1966 
Kaldırılan Kanun : 

Çargı ve Mahal Ut Bekçıleıı hakkında Kanunu Mdvakkat 2 ncı Tertip Düsturun 6 ncı Cıldmîn 
712 ncı say f aşırıdadır. 

(Resmî Gazete) 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/6639 

«Türkiye Cumhuriyeti Limanlarını, H a v a Üslerini ve H a v a A l a n l a 
rını Ziyaret Edecek veya Karasularında Harekât Yapacak Olan Yabancı 
Deniz ve H a v a Kuvvetlerinin Uyması Gereken Hususlara Dair Yönetme
lik» in yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 9/5/1966 ta 
r i h l i ve 1711-64 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 22/6/1966 t a r i 
hinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
S. DEMİ RE L 

Devlet Bakanı 
A. F. ALIŞAN 

Dışişleri Bakanı 
t.S.ÇAĞLAYANGİL 

Devlet Bakanı 
C. BİLGEHAN 

Adalet Balkanı 
H- DİN ÇER 

Maliye Bakanı 
/. GÜRSAN 

Ticaret Bakanı 
M.ZEREN 

Ulaştırma BaJkanı 
S. ÖZTÜRK 

SaS.veSos.Y-BaıkanıV. 
A- A - LLiULM 

Devlet Bakanı 
R. SEZGİN 

Millî Sa B.ıkanı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit. Bakanı 
O. DENGİZ 

Güm. ve Tek- Bakanı 
/. TEKtN 

Dt'vlet Bakanı 
K. OCAK 

tçi^eri Bakam 
F. SÜKAN 

Baymdırlık Bakanı 
E. ERDİNÇ 

Tarım Bakanı 
B. D AĞ D AŞ 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M . T U R G U T 

Turizm ve Tanıtına Bakanı 
N. KÜRŞAT 

İmar ve İskân Bakanı 
H. MENTESEOĞLU 

En. ve Ta- Kay. Bakanı 
/. DERİNER 

Köy İşleri Bakanı 
S. O- AVCI 

Türkiye Cumhuriyeti Limanlarım, Hava Üslerini ve Hava 
Alanlarını Ziyaret Edecek Veya Karasularında Harekat 
Yapacak Olan Yabancı Deniz ve Hava Kuvvetlerinin 

Uyması Gereken Hususlara Dair Yönetmelik 
Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Limanlarını, hava üslerini ve 

hava alanlarını ziyaret edecek veya karasularında harekât yapacak olan 
yabancı deniz ve hava kuvvetleri diplomatik kanaldan Türkiye Cumhu
riyet i Hükümetinden izin almak mecburiyetindedir. 

Böyle b i r iz in almak isteyen her devlet ziyaretten en az 15 gün 
evvel Türk Hükümetine gemi ve uçaklarının sayı ve özelliklerini, birl ik 
ve gemi komutanlarının isimlerini, mürettebat adedini, ziyaretin süre ve 
gayesini bildirmek zorundadır. 

Madde 2 —• Yabancı denizaltı gemileri, Türk karasularında bulun
dukları sürece dalmış olarak seyredemezler. 

Madde 3 — Yabancı b ir devlete ait olupta, milletle: arası nezaket 
kurullarının gerektirdiği hallerde, Türk Karasuları ve Umanları ile hava 
üs ve hava alanlarına girmelerine izm verilecek olan deniz ve hava kuv 
vetlerinin durum ve sayısını tesbit, kalış sürelerini sınırlama hakkı Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir . 

Madde 4 — Yabancı Devlet Eaşkanlarını ve Hükümran Hanedan 
mensuplarını taşıyan deniz ve hava vasıtaları ile, arıza, teh'.ıke ve bek
lenmedik hallerde Türk limanlarına girmek ve hava üs ve'alanlaı ına i n 
mek zorunda kalan deniz ve hava vasıtaları, yönetmeliğin 1 inci ve 3 
üncü maddesi hükümleri kapsaması dışında mütalâa edilirler. 

Madde 5 — Yabancı deniz kuvvetleri gemileri, Türk kaıasularına 
girdiklerinde mevcut muhabere vasıtaları ile en müsait Türk askerî m a 

kamlarına bu durumu bildirmek ve kendi bayraklarını çekmek ile so
rumludurlar. 

Madde 6 —• B i r deniz komutanı veya l iman başkanının bulunduğu 
bütün Türkiye limanlarında, Yabancı Deniz Kuvvetler i bu makamların 
kendilerine gösterecekleri noktalara demirlemek zorundadırlar. 

B u gemilere ait deniz vasıtaları da gösterilen mahallerin dışına y a 
naşmazlar. 

Madde 7 — Yabancı deniz ve hava kuvvetleri için verilmiş olan 
l iman ve hava üslerinde ka lma izinleri , Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin lüzum görüp i lg i l i devletleri haberdar etmesi sonucunda geri alına
bil ir . Böyle bir emir alan deniz kuvveti gemileri 6 saat içinde, hava kuv
veti uçaklarının 2 saat içinde l iman veya hava üslerini terketmeleri, 
yahut kendilerine gösterilecek yeni l iman veya üslerine intikal leri gerek
lidir. 

Madde 8 —• özel bir izinle Türk l iman ve karasulariyle hava üs ve 
hava alanlarında bulunan yabancı kuvvet personelinin yasak bölgelere 
girmelerine 1110 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak şartiyle müsaade 
edilebilir. 

Madde 9 —• özel andlaşmalarla kabul edilmiş manevra, tatbikat ve 
eğitimler haricinde; yabancı devlet deniz ve hava kuvvetlerinin Türkiye 
L i m a n ve Karasuları ile hava üslerinde ve semalarında her türlü eğitim 
ve atış yapmaları yasaktır. 

Madde 10 — Yabancı deniz ve hava kuvvetleri mensup şahısların 
yasak bölgelerin fotoğraflarını çekmeleri, plânlarını yapmaları, Hükü
metin izni olmaksızın herhangi b i r hidrografik ölçü yapmaları, çeşitli 
denizcilik işaretleri koymaları, sahil bölgelerinde keşif uçuşları yapma
ları ve havadan fotoğraf çekmeleri yasaktır. 

Madde 11 — Bünyesinde uçak bulunduran yabancı devlet gemileri 
Türk karasularında bulundukları süre zarfında, uçak uçuramaz ve indi-
remezler. Ancak, zaruri haller vukuunda uçak uçurulması ve indirilmesi 
hususi bir izne tabidir. 

Madde 12 — Yabancı deniz ve hava kuvvet personeli ancak gez
mek ve spor temasları yapmak için mahallin mülki âmiri ve garnizon 
komutanının müsaadesi ile 5882 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı 
yabancıları Türkiye'de ikamet ve seyyahatleri hakkındaki kanun hüküm
lerine uygun olarak sahile çıkabilir veya hava üssünden ayrılabilirler, 
silâhlı olamazlar, merasim ve gösteri için silâhlı personel çıkarılmak is
tendiği takdirde mahallî makamlardan önceden iz in alınması ve yapılacak 
merasim veya gösteri hakkında gerekli bi lgi verilmesi zorunludur. 

Subaylar resmî ziyaretlerinde üniformaya dâhil olan meç veya kı
lıçlarını taşıyabilirler. 

Madde 13 — Ayrı yabancı ülkelere ait deniz ve hava kuvvetleri 
veya bu kuvvetlerden herhangi biri leri Türkiye karasularında, l imanla
rında, hava üs ve alanlarında birbirlerine karşı hasmane tavır takın
mazlar. Herhangi b ir gemiyi durdurmak, aramak, tahrip etmek, ele ge
çirmek veya b i r uçağı mecburi inişe zorlamak veya tahrip etmek gibi bir 
egemenlik tasarrufunda bulunamazlar. 

Madde 14 — Türkiye Cumhuriyeti karasuları ve hudutları dahi 
linde, yabancı deniz ve hava kuvvetleri personeli, tamamen Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin yürürlükteki hukuki mevzuatına uymakla yüküm
lüdürler. 
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Madde 15 —• Yabancı deniz ve hava kuvvetlerinin personelinin bu 
Yönetmelik hükümlerine riayet etmemeleri halinde mahallî garnizon ko
mutanı ve mülki âmirler bunların Türkiye karasuları, l iman ve hava üs
ler in i veya hava alanlarını terketmesinı isteyebilirler. 

Madde 16 — Boğazlar bölgesi ile i lg i l i olan 1936 tarihli Montreux 
boğazlar mukavelesi ve Türkiye Cumhuriyetinin imzalamış olduğu M i l 
letlerarası andlaşmalar hükümleri saklıdır. 

Madde 17 — B u Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye Cumhuri 
yeti Hükümeti namına iz in verilmesi ve tedbirler alınması hususunda 
Dışişleri Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı adına Genelkurmay Baş
kanlığı bir l ikte karar alırlar. B u konuda, kanunlar ile Bakanlar K u r u 
luna verilmiş yetkiler saklıdır. 

Madde 18 — 29 Temmuz 1925 tarih ve 2255 sayılı Türkiye Cumhu
riyet i l iman ve karasularını ziyaret edecek sefaini Harbıyei Ecnebiye ve 
bu Sefaine refakat eylecek olan muavin Sefam Kuvayı Havaiyenin tabi 
olacakları şeraite dair Yönetmelik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 19 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Karar Sayısı: 6/6669 

14/3/1966 tarihl i ve 6/6120 sayılı, 15/4/1966 tar ihl i ve 6/6331 sa
yılı, 25/4/1966 tar ih l i ve 6/6346 sayılı Kararnamelere ektir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilmiş bulunan İzmir İli 
Menemen İlçesi Sol Sahil , Anta lya İli A l a n y a İlçesi dahilindeki D i m Çayı 
ve Amasya bahçeleri sulama tesisleri için yapılan masrafların tesislerden 
faydalananlardan 1967 malî yılında başlamak suretiyle faizsiz ve eşit 
taksitlerle 50 yılda geri alınması; Ener j i ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
2/6/1966 tar ihl i ve 180.10/3425 sayılı yazısiyle yapılan tekl i f i üzerine, 
6200 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
29/6/1966 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakara 
A. F. ALIŞAN 

Devlet Bakanı 
C BİLGEHAN 

Adalet Bakanı 
//. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
R. SEZGİN 

Millî Sa. Balkanı 
A. TOPALOĞLU 

Devlet Bakamı 
K- OCAK 

İçişleri Balkanı 
F. SÜKAN 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğit Bakanı Bayındırlık Bakanı 
l.S.ÇAĞLAY ANGİL 1. GÜRSAN O. DENGİZ E. ERDİNÇ 

Ticaret Bakanı 
M. ZEREN 

Ulaştırma Balkanı 
S. ÖZTÜRK 

Sağ.re Sos-Y. Bakanı Güm. ve Tek Bakam Tarım Bakamı 
E. SOMUNOĞLü İ. TEKİN B. DAĞDAS 

Çalışma Baltanı 
A. N. ERDEM 

Şamaya Bakanı 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜRSAT 

Iımar ve iskân Bakanı 
H- MENTESEOGLU 

En. ve Ta Kay. Bakanı 
/. DERİNER 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. AVCI 

Karar Sayısı: 6/6683 

1 — 13/5/1964 tar ihl i ve 6/3071 sayılı Kararnamenin verdiği yet
k iye istinaden İhracatta Verg i ladesi Komisyonu (İVİK) tarafından ha
zırlanan ilişik (1) sayılı listede yazılı mamuller ile hizalarında gösterilen 
verg i iade nisbetlerinin 6/3071 sayılı karara ekli (II) sayılı listeye ve 
ilişik (2) sayılı listede yazılı bu mamullerin iade edilecek vergileri için
deki belediye hissesi nisbetlerinin aynı karara bağlı (IV) sayılı listeye 
eklenmesi; 

2 — 6/3071 sayılı Kararnameye bağlı (II) ve (IV) sayılı listelerde 
«Gıda Sanayii» başlığı altında «C - dondurulmuş gıda maddeleri» bölü
münde bulunan «Dondurulmuş balık, dondurulmuş karides ve dondurul
muş deniz kaplumbağası eti» için tesbit edilmiş bulunan nisbetlerin «don
durulmuş kerevit» (tatlı su istokuzu) eti ile «dondurulmuş deniz istoko-
zu» na da uygulanması, 

Ticaret Bakanlığının 7/6/1966 tar ih l i ve 0504, 200-5/9710 sayılı y a 
zısı üzerine, 27/6/1961 tar ih l i ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 29/6/1966 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
5. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
A. F. ALİSAN 

Dışişleri Bakanı 
l.S.ÇAĞLAY ANGİL 

Ticaret Bakam 
M. ZEREN 

Ulaştırma Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı 
C. BİLGEHAN 

Adalet Bakanı 
H. DİNÇER 

Malive Bakanı 
/. GÜRSAN 

Devlet Bakara 
R. SEZGİN 

Millî Sa. Balkanı 
A- TOPALOĞLU 

Millî Eğit. Bakanı 
O. DENGİZ 

Sağ.ve Sos-Y Bakanı Güm- ve Tek. Bakanı 
E- SOMUNOĞLÜ i- TEKİN 

Devlet Bakamı 
K- OCAK 

İçimleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Bayındırlık Bakanı 
E. ERDİNÇ 

Tanım Bakanı 
B. DAĞDAS 

Çalışma Bakam 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakam 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İV. KÜRSAT 

Iımar ve tskân Bakanı 
H- MENTESLOĞLU 

En. ve Ta. Kay. Bakara 
/. DERİNER 

Köy İşleri Bakam 
S. O. AVCI 

(1) Sayıh liste 

Hayvani ve nebati yağ s a n a y i i : 

1 — Lanol in (Yün yağı) 
2 — Balık yağı 
Y e m sanayii : 
1 — Balık unu 

(2) Sayılı liste 

Hayvanı ve nebati yağ sanayii : 

1 — Lanol in (Yün yağı) 
2 — Balık yağı 
Y e m sanayii : 
1 — Balık unu 

Karar Sayısı : 6/6687 

İade edilecek vergi 

,% 5,3 
% 8,8 

% 9,5 

n sayılı liste gereğince 
iade edilecek vergi için
deki belediye hisseleri 

nispeti 

1% 1,57 
% 3,60 

% 3,70 

İlişik listede adları yazılı yerlerin tabiî âfetlere maruz bölgeler oldu
ğuna dair İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık, Tarım, İmar ve İskân B a k a n 
lıklarınca müştereken yapılan tesbitin onanması; İmar ve İskân B a k a n 
lığının 15/6/1966 tar ih l i ve 48-1, 44-2, 1-8-42-79, 6-13/7190 sayılı yazısı 
üzerine, 7269 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
29/6/1966 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
5. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
A F- ALIŞAN 

Dışişleri Bakanı 
I.S.ÇA ĞLA Y ANGİL 

Tkaret Bakanı 
M. ZEREN 

Ulaştırma Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

D<*ıVt Rakam 
C- BİLGEHAN 

Adalet Bakanı 
H DINÇER 

Malive Bakanı 
/. GÜRSAN 

Dev!**t Bakam 
R. SEZGİN 

Millî Sa Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit Bakanı 
O- DENGİZ 

Sae-ve Sos-Y. Bakanı Güm ve Tek Bıkanı 
E. SOMUNOĞLÜ l- TEKİN 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

İçişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Bayındırlık Bakanı 
E. ERDİNÇ 

Taırm Bakanı 
B. DAĞDAS 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Sanavi Bakanı 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜRSAT 

İmar ve tskân Bakanı 
//. MENTESEOGLU 

En. ve Ta. Kav- Bakam 
/. DERİNER 

Köy İşleri Bakem 
S. O. AVCI 

İli İlçesi 

1 — Muğla 
2 — Malatya 

3 — Adana 
4 — Konya 
5 — A n k a r a 

Merkez 
Darende 

Bozantı 
Ermenek 
Çankaya 

29/6/1966 tarihli ve 6/6687 sayılı kararnameye bağlı liste 

Köyü veya mahallesi Afet in türü 

Merkez Kayadüşmesi 
Beybağ, Kılıçbağ, Nadir, M e h - Subaskmı 
metpaşa ve Sayfiye mahal
leleri 
Gökbez Köyü Kayadüşmesi 
Merkez » 
Bayındır Yerkayması 

Genel konut sayısı 

1700 

Köyün tamam; 

164 

Afete mâruz 
konut sayısı 

45 ^ 
41 

421 
164 
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Anayasa Mahkemesi Başakanlığından : J Üyeliğine seşilmesinden ötürü açılan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, 
• I 8/7/1966 günü yapılan mahkeme toplantısında Anayasa Mahkemesi Üye-

Lûtfi Akadh'nın Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Senatosu lerinden ibrahim Senil seçilmiştir. 

• • > n 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı 
Yüksek Seçim K u r u l u Başkanlığından : 

K a r a r No . : 183 
B i r beldenin usulüne göre sınırlarının tahdit olunması işlemi sebe

biyle bir köyün bir kısmının belde hududu içinde kalması üzerine bu köy 
kısmında yine usulüne göre mahalle teşkil edilmesi sonucunda bu mahal 
lede mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılması için yetki l i 
merci tarafından ilce seçim kurulu başkanlığına yazılan yazı üzerine bu 
yerde ilce seçim kurulunca mahalle seçimlerinin yapılıp yapılmayaca
ğında tereddütler hasıl olduğu yapılan yazışmalardan anlaşıldığından ko
nu incelendi, gereği görüşülüp konuşuldu : 

1580 sayılı Belediye Kanununun belediye sınırlarının tahdidine iliş
k i n 4 üncü, sınırların tasdiki şekline ilişkin 5 inci ve mahalleler ihdası, 
ilgası, isimleriyle hudutlarının tâyinine ilişkin 8 inci maddeleri uyarınca, 
bîr beldenin sınırının tahdidi dolayısıyle bir köyün bir kısmının belde hu
dudu içinde kalması ve orada mahalle teşkili işlemleri kanuni usulüne 
göre kesinleştikten sonra yetki l i merci tarafından mahalle muhtarı ve 
iht iyar heyeti seçimlerinin yapılması için ilce seçim kurulu başkanlığına 
yazı yazılması üzerine, bu yazı ile dayanağı bulunan işlemlerin, yasaya 
uygun olup olmadığı yönünden bir inceleme yapmağa ilce seçim kurulu 
başkanı yetki l i değildir. Z i ra bahsi geçen maddelere göre yapılan idari 
işlemlere karşı, bu işlemlerin kanuna uygun olmadığı iddıasıyle bu hu
susta dâva açmağa hakkı bulunanlar tarafından Danıştay'da idari dâva 
açılarak, bu işlemlerin iptal ettirilmesi gerektir. Böyle bir durum mev
cut olmadığına göre ve işlemler kanuni usulüne tevfikan kesinleştikten 

sonra, bu kesinleşmiş işlemlerin kanuna uygun olup olmadıklarının de
netlenmesi görevi ilce seçim kurulu başkanlıklarına ait değildir. B i r kö
yün bir kısmının bir belde hududu içine girmesinin 1580 sayılı Kanunun 
belediye sınırlarının tahdidine ilişkin hükümlerine göre değil, aynı kanu
nun 7469 sayılı kanunla değiştirilmiş bulunan 7 noi maddesindeki şekil 
ve merasime riayet edümek suretiyle mümkün olabileceği görüşü dahi, 
ilce seçim kurulu başkanının bu konuda yetkisiz bulunması durumunu 
değiştirmez ve binnetice, ilce seçim kurulu başkanının, yetki l i merci tara 
fından, yaptırılması istenilen mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti seçimle
r in i , yaptırması gerekir. 

Yüksek Seçim Kurulunun, Resmi Gazete'nin 10/4/1965 günlü 11976 
sayılı nüshasında yayınlanan 29/3/1965 günlü ve 25 sayılı ve 16/6/1965 
günlü ve 12014 sayılı nüshasında yayınlanan 25/5/1965 günlü ve 58 sayılı 
kararlarında da, nitel ik bakımından, aynı ilkeler benimsenmiş bulunmak
tadır. 

Sonuç : B i r beldenin sınırının tahdidi dolayısiyle bir köyün bir kıs
mının belde hududu içinde kalması ve orada mahalle teşkili işlemleri k a 
nuni usulüne göre kesinleştikten sonra yetki l i merci tarafından mahalle 
muhtarı ve ihtiyar heyeti seçimlerinin yapılması için yazılan yazı üzerine 
bu yazının yasaya uygun olup olmadığı yönünde bir inceleme yapmağa 
ilce seçim kurullarının yetki l i olmadığına ve bu kurulların böyle bir yazı 
üzerine seçim işlemlerini yapmaları gerektiğine, bu k a r a r m Resmî G a -
zete'de yayımlanmasına ve özetinin Bahçe tice Seçim K u r u l u Başkanlı
ğına duyurulmak üzere Adana II Seçim K u r u l u Başkanlığına telle b i ld i 
rilmesine 12/7/1966 gününde oyçokluğuyla karar verildi . 

••• 

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından: 

İhracat İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar: (66/61) 

Memleketimizle Çekoslovakya arasmdaki 16 M a r t 1966 tarihl i T i 
caret Protokolüne ek «B» listesinin 17 sıra numarasında 25 ton olarak 

kayıtlı defne yaprağı İçin 100 tonluk ek kontenjan verilmesi, 16 sıra 
numarasında P M olarak yer almış bulunan anason için «muhtelif» fas
lından karşılanmak üzere 25 tonluk bir kontenjan tefriki uygun görül
müştür. 

••• 

TEBLİĞLER 
Tarım Bakanlığından : 

4 Temmuz 1966 tar ih ve 12339 sayılı Resm! Gazete'de yayınlanan 
İTHALÂT Rejimine dair ithalât Yönetmeliğine ekl i listelerde i thal i T a 
rım Bakanlığının emir ve müsaadesine bırakılan ziraat traktörleri ile 
ziraat alet ve makinaları ithaline ait gerekli ihtiyaç ve müsaade belgele
r in in verilebilmesi için takip edilecek usul ve esaslar aşağıda gösteril
miştir. 

1 — ithalâtçı bir firmanın ziraat traktörleri ile biçer-döğer ve har
man makinası i thal edebilmesi için bunları imal eden yabancı bir f i rma
nın Türkiye'de yegane mümessili olması şart olup i lgi l i ler in buna ait bel
geyi Tarım Bakanlığına ibraz etmeleri mecburidir. 

(Firma) tabirinden : 
Yabancı bir imalâtçı firmanın Türkiye'de yegane mümessilliğini a l 

mış şirketler, tüzel kişiliği haiz daire ve müesseselerle, h a k i k i şahıslar 
ve tarım kooperatifleri anlaşılır. 

2 — İthalâtçı f i rma, ziraat traktörü ile ziraat alet ve makinaları 
ithalâtçısı olduğuna dair kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odalarından 

alacağı ithalâtçı vesikasının aslını veya tasdikli bir örneğini Tarım B a 
kanlığına ibraz edecektir. 

3 — Ziraat traktörleri ile alet ve makinalarının ithal edilebilmesi 
için imalâtçısının en az 5 yıldanberi bunların imalâtı ile iştigal etmesi 
şart olup bu husus bir belge ile tevsik edUecektir. 

4 — i t h a l edilecek traktörler : 
A ) Büyük ziraat işletmelerinin ihtiyacı olan rated motor hızındaki 

maximum devamlı kasnak veya kuyruk m i l i takati , 56 beygir gücünden 
(56 B G . hariç) 65 beygir gücüne (65 B G dâhil) kadar olan lâstik teker
lekl i ve tırtıllı traktörler ile, 

B) Küçük ziraat işletmelerinin ihtiyacı olan küçük (tek akslı, i k i 
akslı, tırtıllı) traktörlerden : 

a) 10 beygir gücü (10 B G . dâhil) maximum motor takatma kadar 
olan tek akslı (normal ekipman ve aksesuarları ile beraber) traktörler İle, 

b) 10 beygir gücü (10 B G . hariç) maximum motor takatmdan 25 
B G . gücü (25 B G . hariç) maximum motor takatma kadar olan çift akslı 
traktörler i thal edilecektir. 
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5 — Ancak, memleketimize ithal edilmiş markaların esasen fazla
lığı dolayısiyle yukarıda belirtilen büyük ve küçük i k i akslı traktörlerden 
yeni markalara ithal müsaadesi verilmiyecektir. 

Yurdumuzdaki biçer-döğerlerin m a r k a adedi de kâfi miktarda art 
mış bulunduğundan, tercihan son kotalardan getirtilmekte olan markala 
rın ithaline müsaade edilecektir. 

6 — İthalâtçılık vasfını haiz olmakla beraber, sanayici kotasından 
istifade ederek memleket dahilinde b i l f i i l traktör montaj ve imaline geç
miş bulunan f irmaya, ithalâtçı kotasından tahsis verilmiyecektir. 

7 — İthal edilecek ziraat traktörleriyle alet ve makinaları için y a 
pılacak döviz tahsislerinde teknik kr i ter ler in incelenmesi, yanında f iyat
larının ucuzluğu ile firmanın ithalâtçılıktaki devamlılık ve çalışma du
rumu da gözönünde bulundurulacaktır. 

8 — a) İthaline müsaade verilen markaların yeni t ipleri için A m e 
r i k a , A v r u p a veya Türkiye'de tanınmış selâhiyetli müesseselerden alınmış 
test raporları ibraz edilecektir. 

O E C D Teşkilâtına dahil memleketlerden yapılacak ithalâtta bahis 
konusu raporlar O E C D standartlarına uygun olacaktır. 

b) a fıkrasına göre test ibraz edilmiş, olmasına rağmen gerekti
ğinde Tarım Bakanlığınca, münasip görülecek müesseselerde yeniden 
denemelere tabi tutularak rapor alınması istenebilecektir. 

Ancak, her ne surette olursa olsun memleket dahilinde teste tabi 
tutulmasına lüzum görülen ziraat traktörleriyle alet ve makinalarının 
ithal i için döviz tahsis edilmiyecektir. 

c) F i r m a , ithalini istediği ziraat traktörleri ile alet ve makinaları 
için detaylı teknik sipesifikasyonlan havi katalog ve prospektüslerle, 
imalâtçı f i rma veya yetki vermişse mümessili tarafından F O B ve CİF 
fiyatları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle düzenlenen imzalı bir nüsha de
taylı proforma faturayı (kanuni nisbetteki damga pulu yapıştırılmış ola
rak) Tarım Bakanlığına tevdi edecektir. İmzasız fatura ile yapılan mü
racaatlar nazarı itibare almmıyacaktır. 

Proforma fatura ve ithalâtla i lg i l i diğer belgelerin Türkçe tercüme
leri de müracaata eklenecektir. 

9 — Kendisine ithal müsaadesi veya tahsis verilecek ithalât yapan 
f i rma, sattığı ve satacağı ziraat traktörü ile alet ve makinalarının, amor
tisman müddeti içinde normal faaliyetlerini temin için lüzumlu yedek 
parçayı ithal etmeyi ve stok muhafazası yoluyla çiftçinin talebini zama
nında karşılamayı da taahhüt etmiş olur. 

Bunun için : 
a) İthalâtçı f i rma yeni tipler ithal ederken bu tiplere ait asgari 

%10 yedek parça i thal i yaparak bir (Çeşit stoku) kuracaktır. 
F i r m a bu yeni tipler için istihsal vergisi indirimine ait müracaattan 

evvel veya en geç bu müracaatla birlikte bahis konusu yedek parçala
rın ithaline ait sevk faturalarının birer nüshasını Tarım Bakanlığına 
göndermeye mecburdur. 

b) Traktör ve yedek parçayı icabettiren alet ve makina ithal et
miş veya etmekte olan f i rma amortisman müddetini doldurmamış ziraat 
traktörleriyle alet ve makinaları içm lüzumlu yedek parçaları ithal ede
rek bir (İkmal stoku) yapmaya ve her yeni kotadan traktör ve makina 
ithal i için yapacağı müracaatla birlikte o tarihteki yedek parça sto
kunu da (Kıymet üzerinden) bildirmeye mecburdur. 

10 — İthalâtçı f i rma, traktörün satışını müteakip birinci sene 
içinde Ukbahar ve sonbaharda i k i defa; biçer-döğer harman makinası 
gibi makinelerde i lk çalışma mevsiminde bir defa olmak üzere, makine 
üzerinde yedek parça değiştirmeksizin ücretsiz olarak, bakım, muayene, 
ayar ve kontrol yapmağa mecburdur. 

F i r m a , yapılması mecburi olan bu servisleri her takvim yılı sonun
da, (Traktör ve makina sahiplerinin is im adres ve yapılan servis tar ih
lerini ihtiva eden) bir l isteyi Tarım Bakanlığına gönderecektir. 

11 — F i r m a , sattığı ziraat traktörü ile alet ve makinaları için yu 
karıda belirtilen hizmetleri i fa edecek miktar ve vasıfta seyyar bakım 
ekipleri kurmakla yükümlüdür. 

12 — İthalâtçı f i rma Sattığı her marka ve tipte ziraat traktörü ile 
alet ve makinalarına ait orijinal bakım ve kul lanma kitabını resimli ve 
izahlı olarak Türkçeye çevirerek çiftçiye vermek ve bunlardan birer 
aded de Bakanlığa göndermek mecburiyetindedir. 

13 — Verilecek müsaade ve ihtiyaç belgelerinin düzenlenmesinde 
esas olmak üzere bu tebliğde ve yayınlanmış bulunan İthalât Rejimine 
dair İthalât Yönetmeliği ile A I D Yönetmeliğinde mecburi kılman belge 
ve malûmatı noksansız olarak müddeti içinde ibraz etmeyen veya iste
nilen şartları haiz bulunmayan f irmalara ithal müsaadesi verilmiyecektir. 

14 — Müracaat müddeti : 
a) F i rmalar , Liberasyon Listesinde Tarım Bakanlığı müsaadesine 

bırakılan ziraat alet ve makinalarının ithali için bu teblığm yayım tar i -
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hinden itibaren 23 Aralık 1966 Cuma günü saat 17.00 ye kadar tebliğ 
ve yönetmeliklerdeki belge ve malûmatla birl ikte müracaatta bulunabi
l irler. 

b) Tarım Bakanlığı emrine bırakılan Tahsisl i i t h a l Malları Liste 
sindeki 84 18 10, 84.24, 84.25 ve 87.01 gümrük tarife pozisyonlarına giren 
mallar için, i lg i l i tebliğ ve yönetmeliklerdeki belge ve malûmatla birl ikte 
engeç 20 Ağustos 1966 Cuma günü saat 17.00 ye kadar «AID Bölgesin
den ithalât yapacak olanlar için 4 Temmuz 1966 tarih ve 12339 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanan A I D Yönetmeliğmdeki süre içinde» B a k a n 
lıkta bulundurulan müracaatlar incelenecek bu tarihten sonraki müra
caat sahiplen herhangi bir hak talep edemiyeceklerdir. 

Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

4/7/1966 tarih ve 12339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış T i c a 
ret Rejimine dair ithalât Yönetmeliğinin, 1966 yılı i k i n c i Altı Aylık Tah
sisli İthal Malları Listesinde Bakanlığımız emrinde kaydı ile, 289 kota 
sıra numarasında 84.21.11/90 gümrük tarife ve istatistik numarasmdakl 
z i ra i mücadelede kullanılan püskürtme ve tozlama cihazları (Mayi ha 
linde maddeleri püskürtmeye ve pülverize etmeye mahsus cihazlardan 
sırtta, elde ve omuzda ve göğüste taşınan motorsuz pülverizatörler ve 
tozlayıcılar ile motorsuz arabalı pülverizatörler, sedyeli motorlu pülveri-
zatör ve tozlayıcılar, traktörün kuyruk milinden hareketli pülverizatör 
ve tozlayıcılar, 150 litreaen küçük kapasiteli arabalı motorlu pülveriza
törler hariç) için $ 900.000,— l i r a 353 kotasıra numarasında 88.02.20/30 
gümrük tarife ve istatistik numarasmdaki «Yalnız z irai mücadele uçak
ları ve motorsuz gövdeleri ve helikopterler» için $ 150.000.— ayrılmış bu
lunmaktadır. 

Tahsisli İthal Malları Listesinin 289 kota sıra numarasında yer alan 
$ 900.000 — dan $ 100.000,— rı DSİ ihtiyacı için ayrılmış olup, mütebaki 
$ 800.000,— dan $ 100.000,— rı Bakanlığımız ihtiyacı olarak satın alın
ması düşünülen z irai mücadele aletleri için ihaleyi kazanan f irmalara 
tahsis edilmek üzere, ve $ 15 000,— rı bu kota devresinde âcil olarak ge
tirt i lmesi gerekecek yedek parça ile deneme maksadiyle getirtilecek alet
lerin döviz ihtiyacını karşılamak üzere ayrılmış olup mütebaki $ 685.000,— 
aşağıdaki esaslar dairesinde f i rmalara tevzi edilecektir. 

Yukarıda bahsi geçen kota lann tevziinde gözönünde tutulmak 
üzere «Zirai mücadele aletleri ithalâtçı izni vesikası» almış bulunan f i r 
maların bu kotalardan getirtmek istedikleri ruhsatlı z ira i mücadele alet
leri (Kul lanma süresi biten ruhsatlı aletlere tahsis alınabilmesi için, bu 
tebliğde bahsi geçen müracaat müddeti sonuna kadar; 26/4/1966 tarih 
ve 4622 sayılı tamimimiz esaslarına göre o aletin ruhsatının yenilenmiş 
olması şarttır. Ruhsatları yenilenmemiş aletlere ait müracaatlar nazan 
itibare almmıyacaktır) ile bunların yedek parçalarını ve z i ra i mücadele 
uçaklan için 6968 sayılı Kanun ve bununla i lg i l i 4/11142 sayılı kararna
meye bağlı z i ra i mücadele ilâç ve aletleri hakkında nizamname gereğince 
gerekli sipariş iznini ve Dış Ticaret Rejimine dair ithalât Yönetmeliği 
gereğince de gerekli ihtiyaç belgesini almak maksadiyle aşağıda kayıtlı 
belge ve bilgilerle en geç 22/8/1966 tar ih i akşamına kadar Bakanlığımıza 
müracaat edilecektir. 

A I D bölgesinden ithalât yapacak olanlar 4/7/1966 tar ih ve 12339 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan A I D Yönetmeliğindeki süre içinde 
müracaatlarını yapacaklardır. 

ithalâtçılar i thal edecekleri z i ra i mücadele aletleri ile birl ikte, alet 
bedelinin % 5 inden aşağı olmamak şartı ile % 10 una kadar yedek parça 
ithal edeceklerdir. (İlk defa i thal edilecek aletler için % 10 nispetinde 
yedek parça getirtilecektir.) 

Z i ra i mücadele aletlerinin motorlanna ait yedek parçalar liberas
yon listesinde parçanın kendi gümrük tarife numarasından getirtilecektir. 
B u takdirde f irmalar yukarıda bahsi geçen kanun ve bununla i lg i l i n izam
name gereğince Bakanlığımızdan sipariş izni ve gümrüklerimize gelme
sini müteakip yurda ithali için müsaade alacaklardır. A n c a k Bakanlığı
mızca motor yedek parçaları için verilen bu izin yetki l i Bankalarca ve 
müsaade gümrüklerce aranmıyacaktır. 

K o t a sıra numaraları yukarda belirtilen dövizlerden tahsis alan f i r 
malar, bu tahsisi verilen süre içerisinde kullanamıyacaklannı anladıklan 
takdirde, sürenin bitimine en geç 15 gün ka la tahsisin kullanılamıyacağı 
Bakanlığımıza bildirilecek, kullanılamıyan döviz bu tebliğimiz ve yönet
melik hükümleri dahilinde yeniden müracaat eden f i rmalara tevzi edile
cektir. 
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Müracaat dilekçesine eklenecek belge ve bilgiler : 

a) İthali istenilen alet ve bunun asgari % 5 i , i lk defa i thal edile
cek aletlerde >% 10 u tutarında yedek parça ihtiva eden 2 nüsha proforma 
fatura (yedek parça faturasında parçaların adı, katalog numaraları ve 
b ir im fiyatları belirtilecektir.) ve ithalâtçı tarafından tasdikli Türkçe 
tercümeleri (bunlara yeni damga vergisi kanununa göre pul yapıştırıla
caktır.) 

b) İthali istenilen maddenin gümrük tarife pozisyonu 

c) K o t a sıra numarası 
d) Dolar olarak kıymeti 
e) Getirtileceği memleket 
f) Firmanın bağlı bulunduğu oda 
g) Sic i l numarası 
h) A le t in cinsi, marka ve modeli 
1) Getirtecekleri aletlerin Türkiye mümessili bulunmayan f i rma

lar, ayrıca bu ithalât için Türkiye mümessilinin muvafakatim bi ldir ir bir 
yazılı müracaatlarına ekleyeceklerdir. 

İ L A N L A R 
T R T Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz büro hizmetlerinde kullanmak amaciyle Genel Müdür
lük binası merkez olmak şartiyle Mıthatpaşa Caddesi veya bu caddeye 
mücavir sokaklar üzerinde komple bina kiralamak istemektedir. 

Binası olupta k ira lamak isteyenlerin : 
1 — Binasının bulunduğu adresi, 
2 — Binanın hazır veya hali inşada bulunduğu, 
3 — Binanın inşa tarzı, kat adedi, oda adedi ve inşa mesahasını 

gösterir izahname ile plân kopyalarını, 
4 — Binanın boş olarak Kurumumuza teslim edilebileceği katî t a 

r ihi , 
5 — İstenilen k i r a tutarı ile tediye şartım, gösterir kapalı zarf 

halindeki tekli f yazılarını en geç 26 Temmuz 1966 günü saat 17,30 a k a 
dar Kurumumuzun Mithatpaşa Caddesindeki Genel E v r a k Müdürlüğüne 
tediye etmeleri gerekmektedir. 

6 — Kurumumuz artırma ve eksiltme kanununa tabı değildir. 

5539-1 / 2-1 

Kurumumuz sitesi için; Ankara -Konya ve Ankara-Eskişehir yolları
nın kesiştiği mahaldeki kara yolu köprüsü civarında veya buna mücavir 
yerlerde olmak üzere takriben ikiyüzbin metrekare arsaya ihtiyacımız 
vardır. 

Arsası veya tarlası bulunanların : 
1 — A r s a veya tarlanın bulunduğu mahal ve mevkiini gösteren ha

r i ta çapı veya tapu sureti, 
2 — A r s a veya tarlanın metrekare olarak miktarını, 
3 — A r s a veya tarlanın beher metrekaresi için talep olunan f iya 

tını gösterir kapalı teklif mektubunu muhtardan tasdikl i ikametgâh bel
gesiyle bir l ikte en geç 26 Temmuz 1966 günü saat 17,30 a kadar K u r u 
mumuzun Mithatpaşa Caddesindeki Genel E v r a k Müdürlüğüne tevdi et
meleri gerekmektedir. 

4 — Kurumumuz artırma ve eksiltme kanununa tabi değildir. 

5539-2 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 — A n k a r a Meteoroloji Meslek Okulu idare ve yatakhane bloku 
i k m a l inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (400.000,—) liradır. 
3 — Eksi l tme Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 

Reisliği Eks i l tme Komisyonunda 30/7/1966 Cumartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö
rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden : 
A ) (19.750,—) liralık geçici teminatını, 
B ) 1966 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân, teçhizat beyan
namesi teknik personel beyannamesi taahhüt beyannamesi Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (C) grupundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı ile 
karneye esas işlere ait belgelerin asıllarının ibrazı suretiyle Yapı ve 
i m a r işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini 
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekl i ler teklif mektuplarını 30/7/1966 Cumartesi günü saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesinin son müracaat tar ihi 26/7/1966 Salı günüı 
mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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1 — Samsun Bakteriyoloj i Enstitüsü ikmal inşaatı işi 2490 sayılr. 
kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (1.366.657,64) liradır. 
3 — Eks i l tme Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve i m a r işleri 

Reisliği Eks i l tme Komisyonunda 4/8/1966 Perşembe günü saat 16 da. 
yapılacaktır. 

4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte g ö 
rülebilir. 

5 — Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerden : 
a - (54.750,—) liralık geçici teminatım, 
b - 1966 yılma ait ticaret odası belgesini, 
c - Müracaat dilekçeleriyle bir l ikte verecekleri (Eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyan
namesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı ile 
karneye esas işlere ait belgelerin asıllarının ibrazı suretiyle Yapı ve i m a r 
işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini tek
lif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 4/8/1966 Perşembe günü saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterl ik belgesinin son müracaat tar ihi 30/7/1966 Cumartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

5308 / 4-3 • 
Simav Belediye Başkanlığından .' 

1 — Belediyemiz'ce yaptırılacak kasaba içmesuyu ilâve inşaatının-
bir kısım malzemesi ile birl ikte tekmil işçiliği, kapalı zarf ihalesinde ta 
l ip l i çıkmadığından, 1/8/1966 günü mesai saati sonuna kadar pazarlıkla, 
bir mütahhide yaptırılacaktır. 

2 — İşin muhammen bedeli 110.960,42 l i ra olup geçici teminatı 
6.754,80 liradır. 

3 — Pazarlık ihalesi Belediye Encümenince yapılacaktır. 
4 — B u işe ait proje, keşif ve şartnameler 50 l i r a mukabilinde Be 

lediye Fen işlerinden temin edilebilir. 
5 — ihaleye iştirak edeceklerin Bayındırlık Bakanlığı Eksi l tmele

re iştirak Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri, kayıtlı bulunduğu ticaret 
odasından alınacak belgeyi, bu işe ait sözleşme, fennî ve hususi şartna
meleri, projeleri, f iyat b i r imi ve keşif cetvellerini okuyup kabul ettiklerini 
beyan eder mahiyette imzalamak suretiyle geçici teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubunu da bağlayarak Belediye Encümenine ibraz et
meleri şarttır. 

6 — Belediye Encümeni 1/8/1966 günü mesai saati sonuna kadar 
pazarlık İhalesini beklemekte veya daha önce ihaleyi y&prjaakta serbesttir. 

5465 / 4-3 
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Tarım Bakanlığı Merkez TamirhaA» ve Yedek Parça Deposu Mü
dürlüğünden : 

Çeşitli elektrojen grupları, otomatik telefon santralı ve Aust in b i 
nek otosu yedekleri satmalınacaktır. 

1 —ı Aşağıda cins, miktar , muhammen bedel, geçici teminat ve 
ihale tarihleri yazılı çeşitli elektrojen grupları, otomatik telefon santralı 
ve Aust in binek otosu yedek parçaları 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad
desi gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Buna ait şartnameler, mesai saatleri dahilinde İzmir ve İstan
bul Teknik Ziraat Müdürlükleri ile Ankara 'da müessesemizde görülebi
l i r . 

3 — İhale : Yenimahalle İvedik Cad. 55 No . l u Müessesemiz bina
sında toplanacak Komisyon huzurunda aşağıda gösterilen gün ve saat
lerde yapılacağından, istelilerin şartnamelerde istenen belgeleri, ve 32 nci 
maddeye göre hazırlıyacaklan teklif lerini, aranan diğer belgeler ile b ir 
l ikte ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına mak
buz mukabilinde teslim etmiş olmaları şarttır. Postada vâki gecikmeler 
nazarı it ibara alınmaz. 

Sıra 
No. Cinsi 

M i k . 
Aded 

M . Bedel G. teminat 
T L . T L . 

İ h a l e 
Gün 

n i n 
saat 

~î~ Muhteli f Elektrojen 
grupu (4 kalem) 15 280.500 15.275 2/8/1966 15.00 

2 Otomatik telefon sant
ralı (1 kalem) 1 182.000 10.350 2/8/1966 15.30 

3 Aust in binek oto ye
dekleri 149.660 8.739 2/8/1966 16.00 
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Devlet H a v a Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 _ A fyon H a v a Meydanı pist ve taksirut onarım işi 2490 sayılı 
kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 61.000,— l i r a olup geçici teminatı 4.300,— 
liradır. İşbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük Veznesine yatırılıp kargılığında makbuz 
alınacaktır. 

3 — Eks i l tme 2/8/1966 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 16 00 
da Ankara 'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — B u işe ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme D a i 
resi Başkanlığında, İstanbul'da Yeşilköy HaVa Limanı Başmüdürlüğünde, 
Afyon'da Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — B u işe girmek istiyenlerin en geç 28/7/1966 günü mesai saati 
sonuna kadar aşağıdaki belgelerle bir l ikte bir dilekçe ile Genel Müdür
lüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 
Müracaatta genel evrak kayıt tar ihi muteber olup postada olacak ge
cikmeler ve telgrafla müracaatlar nazarı dikkate alınmaz. 

a) 1966 yılına ait ticaret odası belgesi, 
b) Personel bildirisi , 
c) B u işe ait teçhizat bildirisi , 
d) 1966 yılına ait banka referans bildirisi (Malî yeterlik belgesi) 
e) B u işe benzer bir işin kat i kabulünü yaptırdığına dair resmî 

belgesini, 
6 — İsteklilerin İdaremizden alacakları yeterlik belgesi, teminat 

mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı 
zaptlarını ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyonu Baş
kanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel ve 

tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 
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1 — Adana H a v a Meydanı iç yolları onarım işi 2490 sayılı Kanun 
hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 65.413,54 l i r a olup geçici teminatı 4.520,68 
liradır. İşbu teminat İdaremiz T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırıp karşılığında makbuz alına
caktır. 

3 — Eksi l tme 4/8/1966 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
16.00 da Ankara 'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 — B u işe ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme D a 
iresi Başkanlığında, İstanbul'da Yeşilköy H a v a Limanı Başmüdürlü
ğünde, Adana'da Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — B u işe girmek isteyenlerin en geç 30/7/1966 günü mesai saati 
sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birl ikte bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe 
müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 
Müracaatta genel evrak kayıt tarihi muteber olup postada olacak gecik
meler ve telgrafla müracaatlar nazarı dikkate alınmaz. 

a) 1966 yılma ait Ticaret Odası belgesi, 
b) Personel bildirisi , 
c) B u işe ait teçhizat bildirisi , 
d) 1966 yılma ait banka referans bi ldirisi (Malî yeterlik belgesi) 
e) B u işe benzer bir işin k a t i kabulünü yaptırdığına dair resmi 

belgesini, 
6 — İsteklilerin İdaremizden alacakları yeterlik belgesi, teminat 

mektup ve makbuzunu havi usgulüne göre tanzim edecekleri kapalı 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyonu Başkan
lığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel ve 

tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 
5340 / 4-2 

1 — Esenboğa H a v a Limanı A n a Tamir Atelyesl A - C blokları çatı 
tecrit İşi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkartılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli 104.895— l i r a olup geçici teminatı 6.494,75 
liradır, işbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük Veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alı
nacaktır. 

3 — Eksi l tme 1/8/1966 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
16.00 da Ankara 'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 — B u işe ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme D a i 
resi Başkanlığında, istanbul 'da Yeşilköy H a v a Limanı Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — B u işe girmek isteyenlerin en geç 27/7/1966 günü mesai saati 
sonuna kadar aşağıdaki belgelerle bir l ikte bir dilekçe ile Genel Müdür
lüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 
Müracaatta Genel evrak kayıt tar ihi muteber olup postada olacak ge
cikmeler ve telgrafla müracaatlar nazarı d ikkata alınmaz. 

a) 1966 yılına ait ticaret odası belgesi, 
Personel bildirisi , 
B u işe ait teçhizat bi ldirisi , 
1966 yılma ait banka referans bildirisi (Malî yeterlik belgesi) 
B u işe benzer bir işin katî kabulünü yaptırdığına dair resmî 

b) 
c) 
d) 
e) 

belge, 
6 — istekl i ler in idaremizden alacakları yeterlik belgesi, teminat 

mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı zarf
larını ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyonu Başkanlığına 
vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
istekl i ler in gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel ve 

tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 
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A n k a r a Atatürk Kız Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — 28.549,19 T .L . keşif bedelli Atatürk Kız Enstitüsü çatı onarımı 
2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksi l tme 2/8/1966 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara 'da 
Atatürk Kız Enstitüsü yapısı içinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrak hergün çalışma saatleri 
içinde Okul Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için, 
a) 214120 liralık geçici teminatına 
b) 1966 yılma ait Ticaret Odası belgesi 
c) B u iş için A n k a r a Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak yeterlik 

belgesinin teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
5 — Tekl i f mektupları ihale günü açma saatinden 1 saat evvele 

kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 
6 — Müracaatın son günü 28/7/1936 günü çalışma saati sonuna 

kadar olup telgrafla müracaat ve postada gecikmeelr kabul edilmez. 

5282 / 4-Ş 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden 

Tahmini bedeli 225.000,— T L . geçici teminatı 12 500,— l i ra olan 50 
aded Otomatik komple Nivo aleti kapalı zarf usulü ile eksütmeye konul
muştur. 

Eksi l tme ve İhalesi 2/8/1966 Salı günü saat 16 da Ankara 'da K a r a 
yolları Genel Müdürlüğünde Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Talipler Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf belgesi koymak şartiyle 

hazırhyacakları tekli f mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar 
makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş ola
caklardır. Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceğı duyurulur. 
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olan müddet içinde vuku bulacak her türlü hasar, zay i ve arızalara k a r 
şılık olmak üzere 500.000,— liralık teminat vermesi şarttır. 

Hasar, zayi ve arızalardan mütevellit tesisatın iy i çalışmaması ha 
linde buna tekabül eden miktarı bu teminattan İdare tarafından hüküm 
almağa hacet kalmaksızın irat kaydedilir. 

6 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırhyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
5324 / 4-3 

Tahmini bedeli 300 000,— T L . geçici teminatı 15.750,— l i r a olan 30 
aded komple teodolit aleti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eks i l tme ve ihalesi 2/8/1966 Salı günü saat 11 de Ankara 'da K a 
rayolları Genel Müdürlüğünde Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartna
mesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 

Taliplerin ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi koymak şartiyle 
hazırhyacakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar 
makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş ola
caklardır. Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceğl duyurulur. 
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Tahmini bedeli 18.000,— T L . geçici teminatı 1.350,— T L . olan 50 
aded Altimetre kapalı zarf usulü ile satınalmacaktır. 

Eks i l tme ve ihalesi 30/7/1966 Cumartesi günü saat 12.00 de A n k a 
ra'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünden yapı
lacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir 
Tal iplerin Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf belgesi ile birl ikte ha

zırhyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada vâki gecikme
lerin kabul edilmiyeceği duyurulur 5371 / 4-4 

Tahmini bedeli 6.000,— T L , geçici teminatı 450,— T L . olan 300 
aded Jalon (Madeni) açık eksiltme usulü ile satınalmacaktır. 

İhalesi 5/8/1966 Cuma günü saat 11.00 de Ankara 'da Karayolları 
Genel üdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Taliplerin Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Belgesi ve geçici te-

minatlariyle birlikte mezkûr gün ve saatte Komisyon Başkanlığına mü
racaatları duyurulur. 

5372 / 4-3 

1 — Tekrar eksiltmeye konulan iş : Karayolları Genel Müdürlüğü 
I. B . M . binası k l ima cihazlarının Akköprü Transit Ambarından işyerine 
nakl i , montajı ile kazan dairesi ikmal inşaatı olup keşif bedeli 165.000,— 
liradır. 

2 — Eks i l tme günü : 2/8/1966 tarihine rastlayan Salı günü saat 16 
da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yapım Dairesi 
Başkanlığı Odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme dosyası : 8,25 l i r a bedele ait makbuz karşılığında K a 
rayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1966 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şir

ketlerin hal i faaliyet belgesiyle usulü dairesinde 9.500,— liralık muvakkat 
teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin engeç 27/7/1966 tarihine rastlayan Çarşamba günü 
mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayo l lan Genel Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri, (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) 
dilekçelerine yaz ve kış işletmesinde sürekli olarak Tape ve Dıx sistemli 
Elektronik komputor tesislerinin gerektirdiği hassas ve özel kontrol sı
nırları içinde çalışan ısıtma, soğutma, Humudıtı - Dohumudıti, taze hava 
karışımı ve Elektrostatik toz fılitrasyonunu sağlayan özel ve hassas kont
rollü komple bir k l ima tesisatının montajını yapmış olduğuna dair bir 
belge ile plân teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu ek
siltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 13 200,— liralık banka referan
sını eksiksiz olarak bağlıyarak bu ış için yeterlik belgesi almaları, (Ye
terl ik belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır) 

Telgrafla müracaat kabul edilmez. 
5 — İş üzerinde kalan isteklinin birinci maddede yazılı k l ima cihaz

larını (Akköprü Ambarında) İdareden teslim alarak gerek işyerine gö
türülmesi ve yerine montesi sırasında ve gerekse iş bit ir i l ip teslimine ve 
işin geçici kabulden tesisatın tamamen ıyı bir şekilde çalışmasına kadar 

Tahmini bedeli 9.000,— T L . geçici teminatı 675,— T L . olan 100 
aded çelik metre açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

İhalesi 1/8/1966 Pazartesi günü saat 11.00 de Ankara 'da K a r a 
yolları Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Taliplerin ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi ve geçici teminat-

lariyle birlikte mezkûr gün ve saatte Komisyon Başkanlığına müraca
atları. 5374 / 4-3 

Aşağıdaki yerl i imalât mevzuularında bundan sonraki ihaleleri
mize girebilmek için firmaların Makina Mühendisleri Odasından alınmış 
kalite belgesine haiz olmaları şartı konulacaktır. B u mevzuularda İha
lelerimize, girecek firmaların kalite belgesini temin etmeleri lüzumlu 
önemle ilân olunur. 
Sıra 
No. M e v z u u n A d ı 

1 İnşaat makinaları ve otomotiv endüstrisinde kullanılan akslar ve 
miller 

2 Dozer, skreper bıçakları 
3 Ekskavatör ve yükleyici, kazma ucu ve uç bıçakları 
4 Muhtelif dişliler (Zincir dişlileri dahil)" 
5 İnşaat makinaları ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek 

özellikli pim ve burçlar 
6 a) Palet l i traktör palet papucu 

b) » » çer dişlisi 
c) > » istikamet tekeri 
d) > » palet pim ve burçları 
e) » » palet makarası 
f) » > makara tucu kepi 
g) > » makara m i l i 

7 Cıvata, somun 
8 Akümülâtör 
9 Matkap uçları, torna kalemleri, metal kesmeye mahsus testereler 

10 Konkasör çene-merdaneleri 
11 Jeneratör kömürleri 5400 / 4-4 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Yatağan - Muğla ve Milas bağlantısı 
yolunun takriben K m 5+060—31+827 ve 7+406 G / + 113 1 - 1+986 kesi 
minde yaptırılacak «Tesviye, sanat yapıları, köprü, üst yapı, bakımevi 
vesair» işler olup keşif bedeli 15.800.000,— liradır. 

2 — Eks i l tme günü : 11/8/1966 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 16 da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yapım 
Dairesi Başkanlığı Odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme dosyası : Vezneye yatırılacak (50,—) ell i l i ra bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar 
Şubesinden alınacaktır. 

4 — Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1966 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, Şir

ketlerin bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış hal i faaliyet belge
siyle usulü dairesinde (487.750,—) liralık muvakkat teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin engeç 2/8/1966 Salı günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri, (Mü
racaatta Genel evrak kaydı tar ih i muteberdir) dilekçelerine Bayındırlık 
Bakanlığından alınmış (B) grupundan enaz bu işin keşif bedeli kadar 
mütaahhitlık karnesi , (Makina ve teçhizat beyannamesinde gösterecekleri 
ana inşaat makmalarının sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, 
k i r a ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bu
lunmaları) plân ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu 
eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış olan 564.000,— liralık B a n k a 
referansını eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi a lma
ları, (Yeterlik belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak 
şarttır 1 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Yeterl ik belgesi için telgrafla ve ayrıca postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez Keyfiyet ilân olunur. 

5506 / 4-1 
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T. B . M . M . Satmalma Komisyonu Başkanlığından : 

C i n s i : Tuz deposu, teknisyen odası ve matbaa inşaatı 
Yukarıda yazılı inşaat işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. E v 

saf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Dairemiz Levazım Müdürlü
ğünde ve İstanbul'da Millî Saraylar Müdürlüğünde görülebilir. M u h a m 
men bedeli (37.715,10) ve geçici teminatı (2.828,64) liradır. İhalesi 
2/8/1966 Salı günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 
göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını Bayındırlık Bakanlığından a l 
mış oldukları (C) grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar işm ek
siltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik karnesini) ve keşif be
deli kadar bir iş bitirme belgesinin aslını ekleyerek ihale günü saat 14 e 
kadar 1966 vizeli ticaret odası belgesiyle birl ikte Komisyonumuza teslim 
etmeleri i lan olunur. 

5169 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1) Eksi ltmeye konulan iş : Haydarpaşa feribot tesisleri yol ve sa
halarının asfalt inşaatı olup, muhammen keşif bedeli b ir im fiyatlar esası 
üzerinden (2.000.000) liradır. 

2) Eks i l tme 5/8/1966 tarihinde Cuma günü saat 15.00 te B a k a n 
lığımız Demiryollar ve L imanlar İnşaat Dairesinde toplanacak Komis 
yonda yapılacaktır. 

3) İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, özel ve tes
c i l edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin; kayıtlı bulunduğu t ica
ret ve sanayi odasmdan halen çalışmakta olduğuna dair 1966 yılı ticaret 
odası belgesi ile, (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına hitaben 
yazılması şartı ile) usulü dairesinde (75.000,—) liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve bu iş için iştirak belgesi almaları lâzımdır. 

5) İsteklilerin; 1/8/1966 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar bir 
dilekçe ile Daireye müracaat edecekler ve bu dilekçelerine, müteahhitlik 
karnesi ile «Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin ek
siltmelerine iştirak yönetmeliği» hükümlerine göre hazırlıyacakları : 

a) B a n k a referans mektubunu, 
b) Plân ve teçhizat büdirisini, 
c) Taahhüt bildirisini , 
d) Teknik personel bildirisini , 

ekliyerek bu iş için iştirak belgesi talep edeceklerdir. 
İştirak belgesi; 
I - (B) grupundan en az keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi 

ile işin yapılmasına muktazi inşaat teçhizatına, 

I I - Asfa l t betonu kaplama inşaatı taahhüt ederek i k m a l etmiş 
olduğunu belgelerle tevsik edenlere, 
verilecektir. 

6) Eksiltmeye iştirak edeceklerin istenilen vesikaları teklif mek
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazır-
hyarak eksiltme saatine kadar numaralı makbuz mukabilinde Eksi l tme 
Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. Postada vâki gecik
meler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

7) B u işe ait eksiltme evrakı (100) liranın malsandığma yatırıl
dığına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde (Demiryollar ve L i m a n 
lar İnşaat Dairesinden tedarik olunacaktır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
5327 / 3-2 

Ener j i ve Tabiî Kaynak lar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tar ih i ve saati, muvakkat te
minat miktarı gösterilmiş olan malzeme, f iyat ve teklif isteme sure
tiyle satın alınacaktır. 

M u v a k k a t teminat İhale tarih ve 
Satınalma No. ve cinsi miktarı saati 

1 — 66-D/65 akümülâtör 
2 — 66-D/77 oto lâstikleri 
3 — 66-D/79-1 yağ keçeleri 
4 — 66-D/92 kar ekibi malzemeleri 

14.000,— T L . 22/8/1966 - 15.00 
52.000,— T L . 24/8/1966 -15.00 

4.200,— T L . 24/8/1966 - 16.00 
3.800,— T L . 25/8/1966 -15.00 

2 — İhale, DSİ M a k i n a ve İkmal Dairesi Başkanlığında ( E t l i k / A n 
kara) toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden ve istanbul 'da DSİ 14. Şube Başmühendisliğinden (Yere-
batan Cad. Salkım Söğüt Sok. No. 20 Cağaloğlu) talep mukabilinde alı
nabilir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarının idari şartnamenin 9 uncu mad
desinde istenen vesaik ile birl ikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat 
evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
şarttır. 

4 — Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 — İdare ihaley yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

5507 / 1 - 1 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

A I D memleketlerinden ithal edilmek üzere Amer ika 'da Smal l Business Cırcular da ilâna gönderildiği 30/6/1966 ve 20/7/1966 günlü 
Resmî Gazetelerde ilân edilen aşağıda yazılı 17 kalem malzemenin son teklif verme günleri karşılarında gösterilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 

Tahmini t u t a n 
C İ N S İ $ Dosya No . Son teklif verme günü 

66-0053/1 17 kalem Dozer ve Skreyper bıçakları 33.000 — 10 Ağustos 
66-0183/1 157 » Galion Grader Yed. 37.000,— 
66-0192/2 164 » General Motors yedekleri 85 000,— » 
66-0218/2 660 » International yedekleri 550 000,— » 
66-021Ş/3 271 » International motor yedekleri 269.000,— » 
66-0502/1 13 » B u j i 6.600,— 
66-0504/1 48 » Bilyalı yataklar 10.500,^ » 
66-0803/52 250 aded asetilen tüpü 12.000,— » 
66-0803/53-56 4 kalem Hydrol ik l i f t ve ceraskal 13.630 — » 
66-0803/61 21 aded elektrikl i kaynak makinesi 13.920,— 
65-1799/14 36 » Seyyar tip elektrik kaynak makinesi 48.500,— » 
66-0505/1 221 kalem bilyalı yatak 20.600,— » 

($ 10.000,— hk A I D memleketlerinden ithal edilecektir.) 

66-0508/1 281 kalem bilyalı yatak 40.000,— 15 Ağustos 

saat 

» 
» 
» 

17 

1966 Pazartesi günü saat 17 

66-0161/1 
66-0221/1 
66-0221/2 
66-0509/1 

($ 24.000,— lık A I D memleketlerinden ithal edilecektir.) 
153 kalem Cummins yedekleri 25.000,— 
80 » Inter motor yedekleri 

431 » Inter kamyon yedekleri 
129 » Bilyalı yataklar 

30.000,— 
160.000,— 
22.500,— » » 
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Ankara L v . A . 1 No. Iu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Üç) kalem (Yiyecek ve temizlik) maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde goıu-
lebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktarı M . bedeli K . teminatı İ H A L E 
C i n s i K i l o L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

Tam yağlı kaşar ) 11.00 
peyniri 18 000 K g . 216 000 12 050 I 3 Ağustos 1966 
Çamaşır sodası 40 000 K g . 22.000 1 650 f Çarşamba 11,30 
Limon 1200 000 A d . 216.000 12 0î0 | 15,30 

5220 / 4-3 

Ankara L v . A . 3 No. lıı Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya 
zılı (6) kalem (Saraç malzemesi) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Saraç malzemesi, Miktarı : 6 kalem, M bedeli • 16200,— l i ra , 
G. teminatı : 1215,— l i ra İhale günü : 10/8/1966 Çarşamba saat 11 00 de 

5345 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya 
zılı (Bir) kalem (Arap sabunu) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : A r a p sabunu, Miktarı : 40 000 kilo, M . bedeli • 80000,— l i ra , 
G. teminatı : 5250,— l ira , İhale günü : 8/8/1966 Pazartesi saat 11.00 de 

5346 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya 
zılı (Bir) kalem (Aromatik yağ) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Tam Aromat ik yağ, Miktarı : 1500 kilo, M bedeli : 45.000,— 
l i ra , G. teminatı : 3375 l i ra , İhale günü : 9/8/1966 Salı saat 11.00 dedir. 

5347 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (A ve B. köpüklü Mad.) maddesinin kapalı zarf la ek
siltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : A ve B Köpük maddesi komple, Miktarı : 20003 T L . hk Y i r m i 
bin, Beher adedi M . bedeli : 8,— l i ra , G. teminatı : 1500,— l ira , İhale gü
nü : 10/8/1966 Çarşamba saat 11.30 

5348 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (12) kalem (Sn tesisat Malz.) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 

hizalarındaki gün ve satlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Su tesisat malzemesi, Miktarı : 12 kalem, M . bedeli : 16.500,— 
T L . G. teminatı : 1240 l i ra , İhale günü : 9/8/1966 Salı saat 11.30 da. 

5349 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları y a 
zılı (Bir) kalem (örme palaska) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Örme palaska, Miktarı : 90 000 aded, M . bedeli 999.000,— l i r a , 
G. teminatı : 43710— l ira , İhale günü : 8/8/1966 Pazartesi saat 11.30 da. 

5350 / 4-2 

Ankara L v . A . 4 No. Iu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile on ton pamuk hidrofil satın alınacaktır. T a h 
min bedeli 170.000,00 l i ra olup geçici teminatı 9.750,00 liradır. İhalesi 
10/8/1966 Çarşamba günü saat 16,00 da Komisyonda yapılacaktır. Şart
nameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebi
l ir . Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlayacakları tek
lif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5471 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile 25 kalem ilâç ham maddesi satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 1.190 783,00 l i ra olup geçici teminatı 49.475,00 liradır, i h a 
lesi 10/8/1966 Çarşamba günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, ilâç ham maddelerinin tamamı bir mütaahhide ihale olunabileceği 
gibi kalemlerin tamamı da ayrı ayrı mütaJhhitlere ihale edilebilir. Ta l ip 
lerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zar f 
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde K o m i s 
yon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5472 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile yedi kalem ilâç satın alınacaktır. Tahmin be
deli 218.300,00 l i ra olup geçici teminatı 12.175,00 liradır. İhalesi 10/8/1966 
Çarşamba günü saat 15,00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her
gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, ilâçların 
tamamı bir mütaahhide ihale edilebileceği gibi kalemlerin tamamı da 
ayrı ayrı mütaahhitlere ihale edilebilir. Tal iplerin 2490 sayılı kanun hü
kümleri dahilinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez, 

5473 / 4-1 

A n k a r a Jandarma Satın alma Komisyon Başkanlığından : 

Anıttepe Jandarma Lojmanları bahçe duvarları kapalı zarf usuliyle 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 22.208 l i r a bir kuruş olup geçici teminatı 
1.665 l i ra 75 kuruştur. İhalesi 12/8/1966 Cuma günü saat 15.30 dadır. 
Keşif ve projeleri A n k a r a J . Satınalma Komisyonunda görülebilir, i s tek 
l i lerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez, istekl i ler A n k a r a Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlü
ğünden yeterlik belgeleri almaları şarttrç. 

5315 / 4-2 



22 TEMMUZ 1966 (Resmî Gazete) Sahife: 13 

Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

Y A P I İŞLERİ İLANI 
işin adı : Çorum Stadı i k m a l inşaatı, keşif bedel i : 1.011.101,20 T .L . , 

muvakkat teminat : 40.444,05 T .L. , eksiltme tar ih i ve saati : 26/7/1966 
saat 15.00, belge için en son müracaat tar ihi : 22/7/1966 saat: 17.00 

1 — Eksi l tme günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara 'da 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eks i l tme Komisyonunda, kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 — Eks i l tme şartnamesi ve ekleri Çorum Bölge Başkanlığında ve 
Ankara 'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde, en son 
22/7/1966 Cuma günü saat 17.00 ye kadar görülebilir. 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin, eksiltme şartnamesinin 4 üncü 
maddesinin a, b, c, ve d fıkrasında istenen belgeler ile, yeterlik belgesi 
alabilmeleri için (E) fıkrasında yazılı, 

a) P l a n ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (B) grupundan 

(1.000.000— T.L.) liralık mütaahhitlik karnesi, 

e) B u işin teknik öneminde en az (800 000,—) liralık bir işin bir 
taahhüt mevzuu olarak mütaahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başardığına 
ve geçici kabulünü yaptırdığına dair belge, 

f) (100.000,—) liralık kredisi bulunduğuna dair banka referans 
mektubu ibraz etmesi lâzımdır. 

g) Müteahhit Y . Mühendis, Y . Mimar , Mühendis veya M i m a r olan
lar, e fıkrasında istenilen belge yerine (1.000.000,—) liralık B grupu 
müteahhitlik karnesi ibraz edebilir. 

4 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzım
dır. 

5 — idare 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser-
settir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

5152 / 3-3 

Köy İşleri Bakanlığı T O P R A K S U Makine i k m a l Müdürlüğünden : 

1 — Köy İşleri Bakanlığı T O P R A K S U Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtı ihtiyacı için aşağıdaki cetvelde VIII . grup halinde cinsi ve miktarı 
yazılı lâstiklerin satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Her grup lâstiğin muhammen bedelleri ve geçici teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 — B u İşe ait fenni ve idari şartnameler Müdürlüğümüzde (Keçiören yolu üzerinde Türkiye Zirai Donatım K u r u m u karşısında) ve istanbul 

T O P R A K S U I H . Bölge Müdürlüğünde (Lâleli Mesihpaşa Caddesi N o : 38 de) mesai saatleri dahilinde temin edilebilinir. 
4 — Her grup lâstiğin eksiltmesi cetvelde belirtilen gün ve saatlerde Müdürlüğümüz binasında topalnacak Komisyonda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları vesikalarla bir

l ikte kapalı zarflarım en geç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmeyeceği, 
ilân olunur. 

Grup 
No . Cins i ve ebadı 

K a t 
adedi Miktarı 

Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
teminatı 

E k s i 1 t m 
Tar ih i 

e 
Saati 

I 
650X16 iç lâstik 
650x16 dış » düz t ip 
700X16 iç » 
700x16 dış » düz tip 

6 

6 

400 
400 
200 
200 

263.400,— 14 286,— 25/7/1966 Pazartesi 10.30 

n 
650x16 iç lâstik 
650x16 dış » kar t ipi 
700X16 iç » 
700x16 dış » kar t ipi 

6 

6 

80 
80 
50 
50 

61.410,— 4.320,50 26/7/1966 Salı 10.30 

m 

750X20 iç lâstik 
750X20 dış •» düz tip 
825x20 iç » 
825X20 dış » düz tip 
900X20 iç » 
900x20 dış » düz tip 

12 

12 

12 

100 
100 

80 
80 
80 
80 

296.320,— 15 602,80 27/7/1966 Çarşamba 10.30 

IV 900x16 iç lâstik 
900x16 dış » kar t ip i 8-10 

40 
40 34 120,— 2 559,— 28/7/1966 Perşembe 10.30 

V 

1000x20 iç lâstik 
1000x20 dış » düz tip 
1100x20 iç » 
1100X20 dış » » » 
1200X20 iç » 
1200x20 dış » düz tip 

12 

14 

16 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

126.120,— 7.556,— 29/7/1966 Cuma 10.30 

VI 

Çekici ve trailer lâstikleri: 
1200X24 iç lâstik 
1200X24 dış » düz tip 
1000x15 iç » 
1000x15 dış » » » 

16 

14 

30 
30 
80 
80 

231.370 — 12.818,50 1/8/1966 Pazartesi 10.30 

vn 
Greyder lâstiği : 
1300X24 iç lâstik 
1300 X 24 dış » 12 

30 
30 

85.410,— 5.520,50 2/8/1966 Sah 10.30 

vm 

Traktör lâstikleri: 
600X16 iç lâstik 
600X16 dış » 
600X19 iç » 
600x19 dış » 

11X28 iç » 
11X28 dış ' » 
11X36 iç » 
11X36 dış » 

6 

6 

6 

6 

30 
30 
40 
40 
30 
30 
40 
40 

124.950,— 7.497,50 3/8/1966 Çarşamba 10.30 

5189 / 4-4 



S»hı7„: 14 (Resmî Gtwte) 22 TEMMUZ 1966 

Sosyal Sigortalar K u r u m u Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuza ait inşaatlardan artan ceman 276 kalem inşaat, 
tesisat, elektrik malzemesi ile 4 kalem oto malzemesi açık artırma uaulü 
ile 29/7/1966 Cuma günü saat 15 de Yenişehir, Sakarya Caddesi ile In-
kilâp Sokağının kesiştiği köşede kain cami arsasındaki ambarımızde-
yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedelleri : 
a) İnşaat malzemesinin (103 kalem) 
b) Tesisat » (129 kalem) 
c) E l e k t r i k » ( 44 kalem) 
d) Oto » ( 4 kalem) 

9 491,— T L . 
22.371,25 T L . 
4.761,10 T L . 
7.960,— T L . 

44.583,35 T L . 

3 — Muhammen bedellere göre hesaplanacak % 7,5 geçici temi
nat mektup veya makbuzu ile Ticaret Odası veya k iml ik belgelerini ihale 
saatinde ibrazı şarttır. 

4 —• K u r u m Artırma Eksi l tme Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yap
makta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

5343/2-2 

A n k a r a Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Bayındırlık Müdürlüğü ambarında mevcut 164 kalem hurda malze
menin satışı kapalı zarf usulü İle artırmaya çıkarılmıştır. Muhammen 
bedeli 52.179 l i ra 65 kuruş olup geçici teminatı 3 858 Ura 98 kuruştur. 
İhalesi 5/8/1966 Cuma günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimî 
Encümen toplantısı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende 
görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubunu havi usulüne göre hazırhyacakları kapalı zarflarını makbuz 
mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vak i olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5382 / 4-2 

İlkokullar ihtiyacı, kaym, meşe ve gürgen karışımı sobalara göre 
kesilmiş takoz halinde 1400 ton odun kapalı zarf usulü ile satın alma
caktır. Muhammen bedeli 280.000,— l i r a olup geçici teminatı 14 950,— 
liradır. İhalesi 5/8/1966 Cuma günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında 

Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimi Encü
mende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu ve 1966 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre 
hazırhyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene verme
leri gerekir. 

Postada vak i olacak gecikmeler kabul edilmez. 

5383 / 4-2 

A n k a r a Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : 

Onarım ilâm 
A n k a r a - Karacabey manzumesi, Beypazar'nda Akşemsettin ve S a 

rayköy camilerinin (185.000) l i r a keşif bedelli onarımları kapalı zarf usulü 
ile eksiltmesi 5/8/1966 Cuma günü saat 15 de Müdürlüğümüzce yapıla
caktır. 

Taliplerin 1966 yılı vizeli ticaret odası belgesi (10.500) liralık geçici 
teminat makbuzu veya mektubu ile resmî tat i l günleri hariç eksiltme 
gününden en az (6) gün evvel, 

A ) Bayındırlık Bakanlığmdan alınmış (D) grupu müteahhitlik k a r -
ne3imn veya bu işin keşif bedelinin % 75 şi tutarmda teknik ve mimar i 
öneminde eski eser cinsinden bir işi muvaffakiyetle i k m a l ederek kesin 
kabulünü yaptırdıklarını bi ldir ir Vakıflar Genel Müdürlüğü veya E s k i 
Eser ve Müzeler Genel Müdürlüğü veya Millî Saraylar İnşaat Müdürlü
ğünden alınmış belgelerin asılları, 

B) İhale ile i lg i l i işleri yerinde gördüklerini belirtir mahall i me
murlukla veya müdürlüklerde (Mahallinden teşkilât bulunmayan yer
lerde en yakın memurluk veya müdürlüğe tasdik ettirilmek suretiyle 
mahallî belediyelerden) alınan vesikalar ile birl ikte. 

(Bu şantiyede evvelce çalışmış olan müteahhitlerin işyeri görme 
belgesi almalarına lüzum yoktur. Müteahhitler hangi yü şantiyede çalış
tıklarını dilekçelerinin altlarına yazmalıdır.) A n k a r a Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne müracaatla ihaleden 3 gün evvel bizzat veya kanuni vekiller 
vasıtasıyle alacakları iştirak belgelerini tekliflerine bağlamaları ve usu
lüne gore hazırlanmış teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada 
vâki gecikme nazarı it ibara alınmaz. Keşif ve şartname mesai gün ve 
saatlerinde Müdürlüğümüzde görülebilir. 

5260 / 4-3 

Millî Eğitim Bakanlığmdan : 

Yapı işleri ilânı 
1 — Aşağıda yapılacağı yerler, keşif bedelleri, teminat miktarları, ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek 

okulları inşaatı 2490 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Bakanlığa son 

İşin adı ve yeri Keşif bedeli Geçici teminatı İhale gün ve saati müracaat günü 

1 — İstanbul Topkapı Tekst i l Okulu A , C, D, E , F blok
ları ikmal inşaatı 1.291.107,13 52.484,— 28/7/1966 Perşembe saat 11,00 25/7/1966 

2 — Eskişehir İktisadi ve T i car i İlimler A k . idare binası 
ve öğrenci kantini İnş. 811.925,30 36.228,— 28/7/1966 Perşembe saat 15,00 25/7/1966 

3 — Kastamonu E r k e k Sanat Ens . pansiyon binası İnş. 450.031,10 21.752,— 28/7/1966 Perşembe saat 16,00 25/7/1966 

2 Eksi l tme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara 'da Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlık binası içinde toplanan Merkez Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak her gün çalışma saatleri içinde Bakanlık Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
4 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
A ) Yukarıda yazılı miktardaki geçici teminatını, 
B ) 1966 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) İstanbul için 130 bin nakit , 260 bin kredi, Eskişehir için 80 bin nakit, 160 bin kredi, Kastamonu için 45 bin nakit , 90 bin l i r a kredisi bu

lunduğuna dair ilân gününden sonra alınmış banka referansı, 
D) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (usulüne göre hazırlanmış) taahhüt beyannamesi, teknik personel beyannamesi, makina ve 

teçhizat beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış olan (B) grupundan keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhit 
karnesi aslı ile noterden tasdikl i örneği, en az bir kalemde İstanbul için 860 bin, Eskişehir için 540 bin, Kastamonu için 300 bin liralık benzeri bir 
işi yaptığına veya denetlediğine dair belgenin aslı ile noterden tasdikli bir örneğine göre, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Belge Komisyonundan a la 
cakları yeterlik belgelerini, teklif mektubu ile birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — Tekl i f mektupları ihale günü açma saatinden bir saat evvele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. 
6 — Müracaatın son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 

5262 / 4-3 



22 TEMMUZ 19«« (Re*mî GaiMrt») Saiafe: 15 

Köy işleri Bakanlığı Y o l , Su ve E l e k t r i k işleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — İhtiyacımız olan, 7 aded uzun şaseli ve damperli kamyon, 6200 
sayılı kanunun 34 üncü maddesi tatbikine mütedair esasların 4 üncü 
maddesine göre f iyat ve tekli f isteme usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Geçici teminatı 70.000,— l i ra olup, eksiltme ve ihalesi 8/8/1966 
Pazartesi günü saat 15 de Ankara 'da Ulus Anafarta lar Iş Hanı Köy iş
leri Bakanlığı binasının 10 uncu katında Y . S. E . Genel Müdürlüğü i d a r i 
ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak Satmalma Komis 
yonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden bedelsiz olarak alınabilir. 

3 — İstekliler engeç 2/8/1966 Salı günü saat 17 ye kadar müra
caatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. Belgeyi alıp a l 
madıklarını 5/8/1966 Cuma gününden itibaren öğrenebilirler. 

4 — ihaleye iştirak belgesi almak isteyen istekliler dilekçelerine : 
a) Alacakları teknik şartnamesinin bütün maddelerini sıra ile ve 

kesin olarak cevaplarını, 
b) Türkçe veya İngilizce makinanın bütün özellik ve karakterist ik

lerini belirten birer aded Kata log ve prospektüslerinden, eklemeleri 
şarttır 

5 — İdare, dilediğine eksiltmeye iştirak belgesi vermekte ve i h a 
leyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

6 —• İştirak belgesi alan istekliler teklif mektuplarını, idari şartna
menin, 9 uncu maddesinde istenilen vesaik ile birl ikte, ihalenin yapılacağı 
saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde tes
l i m etmeleri şarttır. 

7 — Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5531 / 2-1 

Et ibank Genel Müdürlüğünden : 

Ener j i n a k i l batları arazi etüdleri ile direkleri imal ve monte ettirilecektir 
154 K V luk Doğankent - Tirebolu - Giresun - Ordu, Tirebolu - Trab

zon ve Kırşehir - Yerköy - Yozgat Ener j i N a k i l Hatları arazi etüdleri ile 
direklerinin imalât ve montaj işleri toptan veya gruplar halinde galva
niz l i çelik kafesl i olarak teklif a lma suretiyle ihale edilecektir. 

B u işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Servisine 
yatırılacak 250,— T L . şartname bedeli için alınmış makbuz ibraz edilerek 
310 No. lu Odadan alınabilir. 

Yeterl ik belgesi müracaatları, şartnamede istenilen belgelerle b ir 
l ikte 29 Temmuz 1966 C u m a günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğü
müz E v r a k Servisinde bulundurulmalıdır. 

Yeterl ik belgeleri 3 Ağustos 1966 Çarşamba günü elden verilecek 
veya posta ile gönderilecektir. 

Tekli f ler 24 Ağustos 1966 Çarşamba günü saat 15 00 de Genel Mü
dürlüğümüz E v r a k Servisinde bulundurulmalıdır. Geciken teklifler nazarı 
itibare alınmaz. 

Et ibank ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen diledi
ğine yapmakta serbesttir. 

5452 / 3-1 • _ 
Etibank Şebeke Tesis Müdürlüğünden : 

A n k a r a - İstanbul üzerinde 9. K m . deki merkez ambarımız saha
sında kapalı zarf la teklif a lma suretiyle 7000 M 2 blokaj ve betonalma 
işçiliği yaptırılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını 2 Ağustos 1966 
Salı günü saat 14.00 e kadar Kızılay Emek Işhanı kat 16 daki Et ibank 
Şebeke Tesis Müdürlüğüne vermelidirler. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Şartnameler aynı adreste gö
rülebilir. 

B u işin geçici teminatı 4.000, T L . dır. 
5516 / 3-1 

Sümerbank Genel Müdürlüğünden : 

1 — Konya K r o m Manyezit Fabrikası ik inc i kısım inşaatı; b ir im 
f iyat esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Yapılacak inşaatın muhammen keşif bedeli 18.000.000,— l i r a 
olup muvakkat teminatı 553.750,— liradır. 

3 — Eksi l tme evrakı Ankara 'da Sümerbank A n k a r a Şubesi Mü
dürlüğünden, İstanbul'da Galata 'da Sümerbank İstanbul Şubesi Müdür

lüğünden ve Konya'da Sümerbank Konya Satış Mağazası Şefliğinden 
300,— l i ra mukabilinde alınabilir. 

4 — Eksi l tme evrakı 27 Temmuz 1966 Çarşamba günü saat 15,— e 
kadar Ankara 'da Sümerbank Genel Haberleşme Servisine tevdi edile
cektir. 

5 — B u eksiltmeye iştirak edeceklerin bir taahhütte 7.500.000,— 
liralık benzeri bina inşaatını müteahhit sıfatiyle yapmış ve katî kabu
lünü yaptırmış olduğuna dair işi veren İdareden alınmış belgeyi ve ay
rıca Bayındırlık Bakanlığından alınmış özel veya tüzel kişilere ait asgari 
18.000 000,— liralık (B) sınıfı müteahhitlik karnesini haiz olması şarttır. 

6 — B a n k a işi dilediğine yaptırmakta veya ihaleden vazgeçmekte 
tamamen serbesttir. 

5251 / 4-4 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından : 

1 — Deniz Kuvvetler i Komutanlığı ihtiyacı için yurt dışından aşa
ğıda ebat ve miktarları belirtilen 10 kalem manila halat satın alına
caktır. 

2 — Gerekli döviz Komutanlığımızca temin edilecektir. 
3 — Şartnameler, Deniz Kuvvet ler i Komutanlığı i k m a l Dairesi 

Başkanlığından 20 Ağustos 1966 günü saat 13.00 e kadar bedelsiz alı
nacaktır. 

4 — Teklif ler, Türkçe veya ingil izce olarak 20 Eylül 1966 günü 
saat 17.00 ye kadar Deniz Kuvvetler i i k m a l Daire Başkanlığınca kabul 
edilecektir. 

5 —• Postada vâki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 — Komutanlık bunları dilediği kadar faz la veya noksan almakta 

veya hiç almamakta serbesttir. 
7 —• Şartnameler ve teklif verme tarihleri hiç bir şekilde değiştiri

lemez ve bu mealdeki yazılı ve sözlü talepler cevaplandırılmaz. 
8 — Şartnameler posta ile gönderilmez ve posta ile gönderme t a 

leplerine cevap verilmez. 
9 — Teklif ler, Türkçe veya İngilizce olarak yapılacak ve profor-

ma faturalar Türk parası veya Amer ikan doları karşılığı F O B , C F , CİF 
olarak tanzim edilecektir. 

10 — Teklif ler, alınacak manila halatın tamamını ihtiva edecektir. 
11 —• Akredit i f in açılış tarihinden itibaren halatların ne kadar za 

manda teslim edileceği teklif mektubunda belirtilecektir. 
12 — Y e t k i l i şahısların, şartnameleri alırken, dilekçe ile müraca

atları, hüviyet göstermesi ve f i rma mümessilliklerini tevsik eden bir 
belgeyi ibraz etmesi şarttır. 

13 — Tekl i f zarfları üzerine teklif in «halat alımına ait» olduğu 
yazılacaktır. 

14 — Yukarıda belirtilen esaslar dışındaki teklifler nazarı dikkate 
alınmaz ve teklif sahibi hiç bir hak talep edemez. 

Burgata Çap (Pus) ihtiyaç miktarı 

1 5/16 300 
2 5/8 70 
2 1/2 13/16 90 
3 1 200 
3 1/2 1 1/8 100 
4 1 5/16 70 
4 1/2 1 7/16 35 
5 1 5/8 25 
6 1 15/16 30 
8 2 1/2 25 

5525 / 3-1 

K a r t a l B i r inc i Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

965/433 
Dâvah Mustafa Sabri öder'e ilânen davetiye tebliği ile 24/6/1966 

günlü celsede mahkemede hazır bulunması için ilânen davetiye tebliğ 
edildiği halde duruşmaya gelmediğinden bu kere hakkında gıyap kararı 
tebliğine karar verilmiş olup duruşma 27/9/1966 günü saat 11.20 ye talik 
edilmiştir. Adı geçen dâvâlının mezkûr gün ve saatte duruşmada hazır 
bulunmadığı veya bir vekille de kendisini temsil ettirmediğinde gıyabın
da duruşmaya devam olunacağı gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

5454 



Sahile: 16 (Resmî Gazete) 22 T E M M U Z 1966 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. : 

16 Temmuz 1966 Vaziyeti 
A K T t F 

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) : 
Serbest Safi K g 19 369,384 
Merhun » » 71.847,770 
Vadeli altın borçluları: 
(Beynelmilel ayarlı) Safi K g . 26.660,143 

Döviz borçluları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5256 sayılı kanuna göre 

Ufaklık para : 
Dâhildeki muhabirler : 
Resmî bankalar 
Diğer bankalar 

T. Lirası T. Lirası 

196.162.853,04 
727 636.135,95 

269.999.797,11 1.193.798.786,10 

Reeskont ve senet üzerine avans : 
A - Hazine bonoları 
B - Hazine kefaletini haiz 

bonolar : 
a) K a t m a bütçeli idareler .. 673.000 000 — 
b) Toprak Mahsul ler i Ofisi 
1 — Hububat alımları finans

manı 430.000.000,— 
2 — Z i r a i istihsal fazlası i tha

lât finansmanı 266.200.757,50 
c) Diğer İktisadi Devlet Te

şebbüsleri —•—1 

45 738 562,20 
58 899 430,80 

481.863,92 
10.898,96 

348 000.000-

104.637.993,— 

65.691 894,07 

492.762,88 

1.369 200.757,50 

C - T i c a r i senetler : 
a) İktisadi Devlet Teşebbüs

leri 407.112.851,52 
b) Husus i ' sektör "senetleri ... 1.004.782.212,58 1.411.895.064,10 

D - Z i ra i senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasmca 

ibraz edilen senetler 498.459.640,91 
b) Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 60.086.334,65 
Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vadeli 

avans 
B - Tahvi l üzerine avans 

558.545.975,56 3.687.641.797,16 

a) Resmî bankalara 94.200.000,— 
b) Hususi bankalara 26.025.680,86 
C-Alt ın ve döviz üzerine 

a v a n s : 
a) Resmî sektör 74.774.436,23 
b) Hususi sektör 219.104,75 

D - Bankalar Tasfiye Fonu 
İkrazları (153 sayılı K.) 

E - Z i ra i finansman 
Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvil leri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvil leri ... 
Hususi bankalar tahvil leri ... 
İtfaya tabi hesaplar : 
Tahk im olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvil leri 
(154 S. K . madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K . 
madde 5) 

Gayrimenkuller ve demirbaş 
Muhtelif: 
a) Altın : (Meşkûk ve düşük 

ayarlı) Safi K g 
b) Döviz : 

3133 sayılı kanuna göre : 
Muhtel i f 

5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 127.937.844,29 
Muhteli f 302.954.806,50 

c) Dahildeki hususi banka
lar la yapılan röpor mua
meleleri 

d) Sair hesaplar 
Yekûn 

1.335.252.000,— 

120.225.680,86 

74.993.540,98 

198.745.177,48 
141.076.463,— 1 870.292.862,32 

44.727.531,05 
2.041.503,42 
9.048.435,68 
2.901.278,83 58.718.748,98 

5.275.700.000,-

2.915,254 

121.690 911,06 5 397.390.911,06 

36.388.345,59 

29.524.150,60 

29.437.873,40 

430.892.650,79 

19.800.000 — 
145 355 946,79 655 010.621,58 

13.070.064 722,74 

P A S I F 
T. Lirası T. Lirası 

Tedavüldeki banknotlar : 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5256 sayılı kanuna gore 
Mevduat: 
A - Resmî mevduat : 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 110.203 237,84 
b) K a t . Büt. 1da. 107.283 042,11 
c) İkt. Devlet Teb. 46.297.715,96 
d) Diğ. âmme Mü. 70.840.931,68 
e) Sair 18.120 885,81 

7.372.946.825,-

658.797.230,18 
365.610.544,61 1.024.407.774,79 

352 745.813,40 

63.144.860,16 
292.853.269,04 

9.149 703,56 

B - Bankalar : 
a) Resmî bankalar 
b) Diğer bankalar 
c) Y u r t dışındaki Ban. 
d) Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) — — 
e) Mevduat karşılıkları (301 

S. Kanun) 1.447 863.292,49 1813.011.125,25 
C - Muhteli f : 
a) Bloke 69 211.758,51 
d) Diğer 56.859.129,91 126 070.888,42 

249 607.264,33 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış yardım karşılıkları: 

Milletlerarası müesseseler ... 
Dış yardım karşılıkları : 
a) Amer ikan yardım karşı

d a n 83.694.208,64 
b) Diğer yardım karşılıklan 
Altın alacaklıları: " 
Hazine Safi K g 11.014,240 
Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 
Adı ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu 
madde 19) 
İleride vukuu muhtemel za 
rar karşılığı (Banka
lar Kanunu madde 35) 
Provizyonlar : 
Muhtelif : 
a) Ödenecek senet ve hava

leler 
b) Muhtelif karşılıklar ( A k 

reditif ve iç ist ikraz Kar . ) 
c) Muhteli f mahiyette depo

zitolar 
d) Döviz : 
3133 sayılı kanuna göre 
Muhteli f 

5256 sayılı kanuna göre 
Hariçteki muhabirler 56.671.696,17 

Muhteli f 268.750.610,28 
e) Sair hesaplar 

Yekûn 

—,— 333.301.472,97 2.625.129.300,04 

111.546.391,05 
15.000.000,— 

113.905.765,40 

2.878.242,71 

11.210.871,72 127.994.879,83 

125.632.691,47 

5.783.330,82 

57.502.947,58 

673.195.375,77 

88.880.042,70 

325.422.306,45 
516.622.857,24 1.667.406.860,56 

13.070.064.722,74 

1 Temmuz 1961 tarihinden itibaren : 
1 — Resmî iskonto ve senet üzerine avans faiz haddi : 

a) Z irai senetler ve ihracat finansman senetleri ile küçük 
sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası eliyle) % 5 1/4 

b) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tesbit edilen sa
nayi kol larma dâhil sanayicilere ait senetlerde (1 K a 
sım 1964 tarihinden itibaren) % 5 1/4 

c) Diğer senetlerde % 7 1/2 
2 —• Tahvi l üzerine avanslarda % 10 
3 — Altın üzerine avanslarda % 6 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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    İÇİNDEKİLER 

 

Kanun                        Sayfa 

 
772 Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu        1 

 

Kararnameler 
 

6/6639 Türkiye Cumhuriyeti Limanlarını, Hava Üslerini ve Hava Alanlarını Ziyaret 

             Edecek veya Karasularında Harekât Yapacak Olan Yabancı Deniz ve Hava  

            Kuvvetlerinin Uyması Gereken Hususlara Dair Yönetmelik    4 

 

6/6669 İzmir İli Menemen İlçesi Sol Sahil, Antalya İli Alanya İlçesi Dahilindeki Dim, 

            Çayı ve Amasya Bahçeleri Sulama Tesisleri için Yapılan Masrafların Tesislerden 

            Faydalananlardan 1967 Malî Yılında Başlamak Suretiyle Faizsiz ve Eşit Taksitlerle 

            50 Yılda Geri Alınmasına Dair Karar       5 

 

6/6683 Bazı Mamullerden Alınacak Vergi İade Nisbetlerinin Tespitine Dair Karar  5 

 

6/6687 Bazı Yerlerin Tabiî Âfetlere Maruz Bölgeler Olduğuna Dair Karar   5 

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararı 

 
Yüksek Seçim Kurulunun 183 Sayılı Kararı        6 

 

Genelge 

 
İhracat İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar: (66/61)       6 

 

Tebliğ 

 
Tarım Bakanlığına Ait Tebliğ         6 

 

İlanlar            8 

 

 

 

           

 

 
           

                             

 

    
 


