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Zirai kazanç ölçülerinin tesbiti hakkında Yönetmelik 

BIRINCI BÖLÜM 

Genel esaslar 
Maksat 

Madde 1 — Z i r a i kazanç ölçüleri, götürü gider usulünde vergiye 
tabi çiftçilerin beyan ett ikleri hasılattan, masraflarına karşılık götürü 
bir miktarın hesap ve tenzil edilmesini ve gerçek ve götürü usulde ver
giye tabi çiftçilerin beyan ettikleri hasılatla, arazi dönümü, hayvan ve 
meyva ağacı adedi gibi, ekt ikleri ve sahip oldukları ziraat birimlerinden 
alınması lâzım gelen mahsuller arasında randıman, f iyat , işçilik ve ma
liyet bakımlarından mukayese ve kontrolü sağlamak maksadiyle tesbit 
edilir. 

Tesbit şekli : 

Madde 2 — Z i r a i kazanç ölçüleri, bu Yönetmelikte tâyin edilen 
esaslar dairesinde, her i l merkezinde kurulan z i ra i kazançlar i l komis
yonu tarafından takdir ve tesbit edilir. 

Zirai kazançlar İl Komisyonu : 

Madde 3 — Z i r a i kazançlar İl Komisyonu val inin başkanlığında 
defterdar, gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, i l merkezin
deki Ziraat Bankası şubesi müdürü ve seçilmiş üç üyeden kurulur . Or
mancılıkla i lg i l i konularda komisyona veteriner müdürü yerine orman 
işletme müdürü veya tevki l edeceği bir temsilci katılır. 

Birden fazla orman işletmesi ve Ziraat Bankası şubesi bulunan i l 
merkezlerinde, komisyona, sadece aralarından birer müdür iştirak eder. 

Üyelerin seçilmesi: 

Madde 4 — Z i r a i kazançlar İl Komisyonunun seçilmiş üyelerinden 
i k i s i İ l Ziraat Odası, b i r i İl Ticaret Odası tarafından kendi üyeleri ara
sından veya dışarıdan üç yıl için, tercihan okuma yazma bilenlerden ve 
V e r g i U s u l Kanununun 87 nc i maddesindeki şartları haiz olanlardan 
seçilir. 

Odalar, val in in yazılı talebinden itibaren bir ay içinde asıl ve b i r 
mis l i de yedek üyeleri seçerler. B u süre içinde seçim yapılmazsa, v a l i 
üyeleri re'sen seçer. 

Ziraat ve ticaret odaları bulunmayan yerlerde, üyeler, aynı esaslar 
dairesinde belediyelerce seçilir. 

Seçilen üyeler, kanunda metni gösterildiği şekilde idare heyeti hu
zurunda yemin ederler. 

Komisyonun toplantı ve karar nisabı: 

Madde 5 — Z i r a i kazançlar i l komisyonu, üyelerinin tamamının 
iştiraki ile toplanır. Ve yarıdan bir fazla reyle karar alır. 

Toplantıya katılmıyacak her hangi bir üyenin yerine yedeği iştirak 
eder. 

Komisyonun yetkileri: 

Madde 6 — Z i r a i kazançlar i l komisyonları, kamu idare ve mües
seselerinden, Devlet Ekonomi kurumlarından ve görevlerinin gerektirdiği 
sair gerçek ve tüzel kişilerden yazılı veya sözlü her türlü bilgi leri isteye
bil irler. Gerekl i hallerde bilirkişilere inceleme yaptırabilirler. 

Üyelerin incelemesi : 

Madde 7 — Z i r a i kazançlar i l komisyonlarına dâhil ziraat, veteri
ner ve orman müdürleri, toplantı tarihinden evvel, bölgelerinin toprak, 
ziraat, hayvan ve mahsullerinin çeşit ve hususiyetlerine, verim ve f iyat
larına, f iyat ve masraf unsurlarına mütaallik incelemeler yaparak neti
celerini üyesi bulundukları komisyona bildirir ler . 

Resmî Gazete 
T.C. 
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İKİNCİ BÖLÜM ı 

Zirai kazanç ölçüleri ve tesbit esasları 

Zirai kazanç ölçüleri : 

Madde 8 — Zirai kazanç ölçüleri şunlardır : 

1. Ortalama randıman miktarı, zirai faaliyette birim olarak ka
bul edilen, bağ, bahçe, tarla ziraatında ve ormancılıkta dönüm, meyve-
cilikte ağaç adedi veya dönüm, hayvancılıkta hayvan adedi, ziraat sanat
larında kilo veya litre gibi ölçüler başına, yılda alınabileceği il komisyon
ları tarafından bölgeler itibariyle takdir ve tesbit edilen ortalama mah-
sûl miktarı ile sair tali mahsûllerin tamamıdır. Misal olarak, bir dönüm 
buğday tarlasından alınabilen ortalama buğday miktarı ile saman, bir 
meyve ağacının verebildiği meyve yekûnu, bir baş koyundan alınabilen 
yapağı, süt ve yavru, bu birimlerin ortalama hesabiyle randımanım ifade 
eder. 

Bu ölçü, çiftçilerin ekim ve sayım defterine yazdırdıkları arazi dö-
nümünden ağaç ve hayvan adedinden elde ettiklerini bildirdikleri mahsul 
miktarlarının doğruluğunu kontrol maksadı İle kabul edilmiştir. 

2. Ortalama işçilik tutarı, bir ziraat biriminden (Dönüm, ağaç 
ve hayvan adedi gibi) bir yıl içinde elde edilebilecek ortalama mahsul 
için sarfı lâzımgelen ve bölgeler itibariyle il komisyonları tarafından tak
dir ve tesbit edilecek olan işçilik giderlerinin yekûnudur. Meselâ, bir dö
nüm tarladan alınan ortalama 100 kilo buğday ve saman için, tarlanın 
ekime hazırlanmasından, hasadın sonuna kadar, yapılan ve yapılması 
mutad olan bilcümle istihsal işçiliklerinin yekûnu ortalama işçiliği ifade 
eder. 

Bu ölçü, gerçek usulde vergiye tabi, yeni defter tutan çiftçilerin 
işçilik giderlerini kontrol maksadı ile kabul edilmiştir. 

3. Ortalama maliyet bedeli, ziraat birimi başına (Dönüm, ağaç 
ve hayvan adedi gibi) yılda elde edilebilecek mahsul veya mahsuller için 
bunların istihsalinden satışa arzına kadar muhtelif safhalarda yapılan 
ve yapılması mûtat olan ve il komisyonlarınca ortalama olarak takdir 
ve tesbit edilen, işçilikler dâhil, bütün giderlerin toplamıdır. Meselâ, 
fındıkta birim dönüm kabul edilmiş olduğundan, bir dönüm fındık bah
çesinden alınabilen ortalama 60 kilo kuru kabuklu fındık için, ortalama 
maliyet bedeli, bu miktar mahsule isabet eden bahçe bakımı, budama, 
tırpan, kazma, veya sürme, ilâç ve ilaçlama, toplama, harmanlama, çu-
vallama ve nakil gibi satışa kadar yapılan masraflarla bahçe amortis
manından dönüme isabet eden miktarın yekûnudur. 

Ortalama işçilik tutarı, aynı zamanda maliyet bedelinin bir unsuru 
olduğundan bu yekûna dahildir. 

Ortalama maliyet bedeli ölçüsü, yıllık satışları 100 bin liraya kadar 
olan çiftçilerin götürü olarak vergilendirilmelerinde, giderlerin götürü 
olarak tesbiti ve deftere tabi çiftçilerin de masraflarının kontrolü mak-
sadiyle kabul edilmiştir. 

4. Ortalama satış fiyatı, zirai mahsullerin ticari teamüllere göre 
beher satış birimi için (Meselâ, teamülen kilo ile satılan mahsullerde 
kilo, litre ile satılan mahsullerde litre, adedle satılanlarda aded gibi) il 
komisyonlarınca tesbit edilen satış fiyatıdır. Meselâ, takdiri yapılacak 
olan bir bölge için fındığın kilosu 400, kuru üzümün kilosu 190, yapağı
nın kilosu 1000 kuruş gibi. 

Bu ölçü çiftçilerin beyan edecekleri hasılatın satış fiyatını kontrol 
maksadı ile kabul edilmiştir. 

5. Yıllık istihsal değeri, bir ziraat işletmesinden ortalama randı
man ölçüsüne göre alınabilecek mahsuller yekûnunun, tesbit edilmiş olan 
ortalama fiyatlar üzerinden değerlendirilmesi suretiyle bulunacak kıymet
lerin toplamı veya bir ziraat biriminden alınabilecek yıllık mahsul mik
tarının ortalama satış fiyatına çarpılması suretiyle bulunan bir birimin 
(Dönüm, ağaç ve hayvan adedi gibi) yıllık istihsal değerinin, zirai işlet
mede veya işletmelerde mevcut kendi cinsinden birim sayılarına çarpıl-
ması sonunda hasıl olan değerlerin yekûnudur. 

Bu ölçü, zirai işletmelerin hasılatlarını kontrol maksadı ile kabul 
edilmiştir. 

6. Götürü gider emsali, ziraat birimi başına (Dönüm, ağaç ve 
hayvan adedi gibi) elde edileceği tahmin olunan mahsulün yani ortalama 
randıman miktarının maliyet bedelinin ortalama satış bedeline nispeti, 
başka bir deyimle, bir birimden alınabilecek mahsulün ortalama maliyet 
tutarının, bu mahsulün ortalama satış fiyatı üzerinden kıymetlendiril
mesi sonunda bulunacak değere bölünmesi suretiyle, satış tutarının yüzde 
kaçının maliyeti teşkil ettiğinin ortalama olarak tesbitidir. 

Aynı şekilde, zirai alet ve makinaların, başka çiftçilerin zirai istih
sal işlerinde ücret mukabili çalıştırılmasından sağlanan hasılat için gö
türü gider emsali, bu hasılatla, gerektirdiği takribi giderler arasındaki 
yüzde nispetidir. 

Bu ölçüler, yıllık satışları 100 bin liraya kadar olan çiftçilerin, be-
yan edecekleri hasılattan, masraflarının götürü olarak tesbit ve tenzilini 
temin maksadı ile kabul edilmiştir. 

Zirai mahsul çeşitleri ve birimleri : 

Madde 9 — Zirai mahsul çeşitlerini ve birimlerini gösterir bir liste 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu tarafından hazırlanarak işbu Yönet
meliğe eklenmiştir. (Ek liste 1) 

İl komisyonları tarafından zirai kazanç ölçülerinin takdir ve tes-
biti, bu listelerde kayıtlı mahsul çeşitleri ve birimleri esas alınmak su
retiyle yapılacaktır. 

Zirai kazanç ölçüleri tesbit edilen her bölge için mahsul çeşitlerine 
göre aynı mahiyetteki listeler il komisyonlan tarafından hazırlanacaktır. 

Listede bulunmıyan bir mahsul çeşidine rastgelindeğinde, DU mahsul 
listeye ilâve edilecek ve birimi Merkez Komisyonundan sorulacaktır. 

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında dönüm bin metrekarelik toprak 
parçası kabul edilecektir. 

Her ilin muhtelif bölgelere ayrılması : 

Madde 10 — Zirai kazanç ölçüleri olan, ortalama randıman yani 
ortalama verim, ortalama işçilik, ortalama maliyet ve ortalama satış 
fiyatları, tabii ve iktisadi şartların tesirinden, bir vilâyetin muhtelif böl
gelerinde birbirinden tamamen farklı şekilde olabilir. Meselâ, arazinin 
ve toprağın vasıfları bakımından dönüm başına verimin iki bölge ara
sında çok değişik olması ve gene toprağın bu farklı vasıfları dolayısiyle 
işleme maliyetlerinin birbirinden çok başka bulunması mümkündür. Bu 
takdirde, aralarında önemli farklar bulunan bölgeler ayrılmak ve her 
bölge İçin mahsul çeşitleri ve birimleri listesi ayrı hazırlanmak veya 
zirai kazanç ölçüleri ayrıca gösterilmek suretiyle takdir ve tesbitler 
yapılacaktır. 

Bölge tefrikine müessir olan tabii şartlar : 

Madde 11 — Zirai istihsale müessir tabii şartların başında arazi 
durumu, iklim özellikleri, bölgelerin tabii hayvan zenginlikleri ile nebat 
örtüsü gelir. Araziler, zirai bakımdan: 1..kıraç, 2. taban, 3. sulu olmak 
üzere üçe ayrılır. Bu tefrik bölgelerin ayrılmasında olduğu kadar aynı 
bölge içinde mahsûl verimini tesbit ederken de kullanılabilir. Çünkü, 
arazi durumuna göre kat'i bir bölge sının çizmek imkânı mevcut değil
dir. Ayrıca, toprakların fiziki ve kimyevî bünyeleri, rakım, maraz, me
yil, düz ve dalgalı olmaları gibi hususlarda gözönünde tutulur. 

İklim özellikleri olarak, yağış, suhunet, don, rüzgâr, karlı, açık ve 
kapalı günler gibi zirai faaliyete müessir hususlar nazarı İtibara alınır. 

Ayrıca bir bölgede, tabii şartların husule getirdikleri nebat ve hay-
van mahsullerinin özellikleri üzerinde durulur. (Niğdenin dermason fa-
sulyası, Samsun'un kokulu tütünü gibi) 

Bölge tefrikine müessir olan iktisadi şartlar : 

Madde 12 — Zirai faaliyetlere tesir etmesi bakımından verim, 
fiyat ve maliyetlerde bölgeler itibariyle önemli farklar husule getiren 
iktisadi şartlar şunlar olabilir : 

1. Ulaştırma durumu (Yol ve vasıta imkânları) 

2. Mahsullerin muhafaza, sürüm ve satış şartları, satış organi
zasyonları. 

3. Çiftçilerin teşkilâtlanma durumu, çiftçi birlikleri, kooperatifler. 

4. Maliyet unsurlarındaki farklar. 

5. Mahsul fiyatları. 

Zirai kazanç ölçüleri listelerinin 
tasdik ve ilânı 

Madde 13 — İl komisyonlarının, Merkez Komisyonunun hazırladığı 
mahsul çeşitlerine ve birimlerine göre takdir ve tesbit ettiği zirai kazanç 
ölçüleri Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. 

Onaylanan ölçüler Resmî Gazete ile yayınlanır. 
Her bölgeye ait ölçüler, ilgili valiliklere gönderilir. Valilikler bun

ları en kısa zamanda köy ve mahalle ihtiyar kurullarına ve maliye teş
kilâtına tebliğ ederler. 
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Ölçülerin uygulama süresi : 

Madde 14 — Zirai kazanç ölçüleri üç yıl için tesbit olunur. Ancak, 
ölçülerin tesbitine esas olan unsurlarda önemli değişiklikler vuku bulduğu 
Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca müştereken kararlaştırıldığı takdirde 
bu süre bir yıldan aşağı olmamak üzere kısaltılabilir. Valilikler ölçülerde 
değişiklik yapılmasını gerektiren hallerin vukuundan Maliye ve Tarım 
Bakanlıklarını haberdar ederler. 

Merkez Komisyonu her yıl Maliye Bakanlığının daveti üzerine top
lanarak ölçülerde değişiklik yapılmasına lüzum olup olmadığını karar
laştırır. 

Tesbitin yenilenmesi : 

Madde 15 — Uygulama süresi sona eren veya daha evvel değişti
rilmesine karar verilen zirai kazanç ölçüleri aynı usule göre yeniden 
takdir ve tesbit olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Zirai kazanç ölçülerinin tesbit tarzı 

Bölge mahsul çeşitleri ve birim-
leri listelerinin hazırlanması: 

Madde 16 — 10 uncu ve mütaakip maddelerdeki esaslar dairesinde 
her il muhtelif bölgelere ayrıldıktan sonra her bölge İçin, mahsul çeşit
lerine göre ve birimleri de karşılarına yazılmak suretiyle listeler hazır
lanır. (Ek numune 1) 

Mahsul çeşitlerinin tasnifini ve- birimlerini gösterir Merkez Komis
yonunca hazırlanan listeler işbu Yönetmeliğe eklenmiştir. 9 uncu madde 
hükmü mahfuz kalmak üzere listedeki mahsul cins ve nevilerlyle birim
lerine uyulur. 

Tesbit edilen bir bölge içinde dahi arazi, verime tesir edecek şekilde 
kıraç, taban ve sulu olarak üç kısma ayrılabildiği gibi, bunlardan ikisine 
de tefrik edilebilir. Bu takdirde, her arazi çeşidinin verimini ayrıca tes 
bit etmek zaruri bulunduğundan, toprak mahsulleri için, n-umunesi ekli 
ayrı bir liste kullanılır. (Ek numune 2) 

Ücret mukabili başka çiftçilerin işlerinde çalıştırılan alet ve maki-
nalara ait olmak üzere ölçülerin tesbitinde numunesi ekli ayrı bir liste 
kullanılır. (Ek numune 3) 

Ölçülerin takdir ve tesbitinde 
dikkat edilecek hususlar : 

Madde 17 — Çeşitli ziraat nevileri (Kültür çeşitleri) İle çeşitli 
ziraat alet, makina ve taşıt vasıtaları ayrı ayrı, bunlardan vasıf ve şart
lar bakımından, birbirine uygunluk ve yakınlık gösterenler belli gruplar 
içinde birleştirilir. Merkez Komisyonunun hazırladığı zirai faaliyet saha
ları, mahsulleri ve birimleri listesi bu hususu temin etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca takdir ve tesbit sırasında, zirai işletmelerin bölgeleri itiba
riyle özellikleri ve ortalama verim kabiliyetleri gözönünde tutulmalıdır. 

Bunun için : 
1. İşletme büyüklüğü ve bunu teşkil eden arazilerin parça sayıları, 

parça büyüklükleri, bunların bir birine olan yakınlık ve uzaklıkları ve 
şekilleri; 

2. İşletme arazilerinin mülkiyet durumları (Mal sahibi, kiracılık, 
ortakçılık, yarıcılık ve benzerleri); 

3. İşletmelerin sermaye ve entensite şartları; 
4. İşletmelerin umumi ve teknik bilgileri; 
5. İşletmelerin tohumluk ve damızlıklarının tür ve ırk özellikleri 

(İyi vasıflı kültür ırkı veya yerli oluşu, Merinos ve Karaman koyunları 
gibi); 

6. İşletmelerin işçi temini imkânları; 
7. İşletmelerde kullanılan alet ve makinaların yenilik durumu; 
8. İşletmelerin monokültür veya polikültür tarzda işletilmeleri 

(Polikültürse doğru bir münavebe sistemi tatbik olunup olunmadığı); 
9. İşletme çevresinde hayvan ve insan iskân ve sağlık şartları; 
gibi hususlara dikkat edilmelidir. 

Ortalama randıman miktarının 
tesbiti : 

Madde 18 — 8 inci maddede de ifade edildiği üzere ortalama ran
dıman, zirai faaliyetlerde birim olarak kabul edilen ölçüler başına bir yıl 

içinde elde edilebileceği tahmin olunan mahsulün, tâli mahsul veya mah
sullerin ortalama miktarıdır. 

Meselâ : 

1. Tarla, bağ, bahçe ziraatında dönüm birim olarak kabul edildi
ğine göre bir dönümden alınabilecek mahsul ile sap, saman gibi talî 
mahsullerin miktar olarak tamamı ortalama randımanı verir. 

Meyve ziraatında birim, ağaç adedi veya dönüm olduğuna göre, 
bir ağaçtan veya dönümden alınabileceği tahmin ve takdir edilen orta-
lama meyve miktarı, o mahsûl için ortalama randımanı gösterir. 

Tarla, bağ, bahçe ve meyve ziraatında arazinin vasfı, verime çok 
tesir ettiğinden, bir bölge içinde dahi bazan toprağı kıraç, taban ve sulu 
olmak üzere üç kısma ayırmak zarureti doğabilir. Bu takdirde üç çeşit* 
arazi için ayrı ayrı ortalama randıman tesbiti lâzım gelir. Böyle hallerde 
(Ek numune 2) cetvelinden faydalanılır. 

2. Hayvancılıkta birim hayvan âdedi olduğuna göre, bir hayvan
dan alınabilecek süt, yavru, kıl, yapağı, tiftik gibi mahsuller, o hayvan 
nev'i için ortalama randımanı ifade eder. 

3. Ziraat sanatlarında, iptidai madde birimi kilogram, litre, aded 
gibi ölçülerden alınabilecek mamul veya yarı mamul maddeler yekûnu 
ortalama randımanı verecektir. Bir kilogram zeytinden ikiyüzelli gram 
yağ, bir kilogram sütten dokuzyüz gram yoğurt gibi. 

4. Su ürünlerinde birim için ortalama randıman tesbiti bahis ko
nusu değildir. Zirai alet ve makinaların ücret mukabili kiraya verilme
sinde de durum aynıdır. Bunlar için ayrı ölçülerin tesbiti gerekmektedir. 

Ortalama randımanı tesbit ederken şu hususlara dikkat edilmelidir: 

1. Ortalama randımanın tesbitinde, takdir için esas alınacak birim-
lerin ortalama bir verim verebilecek durumda bulunmaları zaruridir. Bu 
maksatla bağ, meyve ve hayvan gibi, mahsul vermeleri muayyen za
mana bağlı ziraat kollarında, ortalama verimi tesbit ederken, her böl
genin , hususiyetlerine göre normal mahsul çağına ermiş, muayyen verim 
yaşına gelmiş birimlerin nazara alınması icabeder. 

2. Her birim için ortalama verimi tesbitte, muhtelif usuller düşü-
nülebilirse de, eğer rakamlar mevcutsa, geçmiş seneler vasatisini (Me
selâ, beş veya üç yıllık vasatiler) gözönünde bulundurarak, takdir yapı
lacak bölgelerin de Özellikleri hesaba katılmak suretiyle hareket edil
mesi, daha pratik, kolay ve maksat için de kâfi bir yol sayılabilir. Bu 
takdirde, resmî teşekküller (Tarım ve Ticaret Bakanlığı, İstatistik Umum 
Müdürlüğü, kurulduktan sonra ziraat odaları) tarafından hazırlanmış 
olan rakamlara itibar edilmesi uygundur. 

Rakamları mevcut olmıyan mahsul nevileri için, bilhassa ziraat sa
natlarına ait istihsalde, ortalama randımanın, numune olarak seçilen bir 
kaç işletmenin kayıtlarına istinaden, böyle bir kayıt mevcut değilse, de
nemeler yaparak veya bunların her ikisinden birden faydalanılarak tes-
bit edilmesi lâzım gelir. 

Geçmiş seneler istatistik rakamlarının bulunmaması, kayıt ve de
neme İmkânlarının mevcut olmaması hallerinde ise. mahsul özellikleri 
nazara alınmak suretiyle, her birim için bölgelerin ortalama verimi, 
tahmin ve takdir yoluyla bulunur. 

3. Orman mahsullerinde, amanejman plânları yapılmış olan or
manlarda ortalama randıman, plânlarda verilen artımın (Eta) ortalama 
miktarı kabul edilir. 

Orman mahsullerinden aslî olanların, kullanılacak odun (Tomruk, 
direk, kâğıt ve selüloz odunu, ambalâjhk odun, sair sınai odunlar) M 3 , 
ve yakacak odunlarda Kg. olarak gösterilir. 

Kullanılacak odunların mamul ve yarı mamul haline getirilmeleri 
halinde Ma. başına, yakacak odunların kömür haline getirilmelerinde 
Kg. başına düşen zayiat nispeti (% şeklinde) verilmelidir. 

Katran, zift vesaire gibi tâli mahsullerin ham maddeye nispetle 
verim % sini de göstermek lâzımdır. 

Ortalama işçilik tutarının tesbiti : 

Madde 19 — 8 inci maddede de belirtildiği gibi, ortalama işçilik 
bir ziraat biriminden (Dönüm, ağaç ve hayvan adedi gibi) bir yıl içinde 
elde edilebilecek ortalama mahsul için sarfı lâzım gelen işçilik giderle
rinin yekûnudur. 
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Ancak, bazı ziraat mahsulleri tarlada tam olarak satışa hazır bir 
şekilde istihsal edilebildiği halde, diğer bir takım ziraat mahsulleri, 
tarla safhasından sonra dahi munzam bir takım işçilikleri icabettirmek-
tedir. Meselâ fındığın ayıklanması, mısırın dane haline getirilmesi, tütü
nün dizilmesi, demetlenmesi ameliyelerine sarfedilen işçilikler gibi . M a h 
sulün tam olarak elde edilmesine matuf bu çeşit istihsal işçiliklerinin de 
ortalama işçiliklerin takdir ve tesbitinde nazara alınması lâzım gelir. 

Burada, tesbit edilecek işçilik, doğrudan doğruya zirai mahsulün 
istihsaline bağlı ve istihsali sırasında ödenmesi zaruri işçilik giderleridir. 
Mahsulün umumi maliyetinin veya satış maliyetinin bir unsuru olan 
ambalaj ve pazara sevk işçiliği bu hesaplamada hesaba katılmıyacaktır. 

İşçilikler nakden ödenebildiği gibi, mahsulden bir miktar vermek 
suretiyle aynen de tediye edilebilir; veya bir miktar nakitle b i r miktar 
mahsul şeklinde ödenebilir. İl komisyonları, bu tip ücretleri, takdir dev
resinin rayiçlerine göre nakte tahvil ederek tesbit edeceklerdir. 

Ortalama işçiliğin takdir i sırasında mahsulün ve mahallin özellik
lerine göre yapılması âdet olan işler gözönünde bulundurulacaktır. U m u 
miyetle işler, insan, hayvan ve makina tarafından yapıldığına göre, bun
ların cins ve nevilerine bakılarak birime isabet eden işçilik tutarı hesap 
edilecektir. Bunun için, işin icabına göre belediye ziraat odaları, köy i h 
t iyar kurulları ve sair i lg i l i Devlet Teşekküllerinden rayiçler alınarak 
i l komisyonlarınca ortalama bir tutar takdir ve tesbit edilecektir. 

Mahsul çeşitlerine göre ortalama işçilikler : 

1. T a r l a ziraatında ortalama işçilik, b i r im olarak kabul edilen dö
nüm başına elde edilebilecek her çeşit mahsuller ayrı ayrı gözönünde 
bulundurulmak suretiyle, tarlanın ekime hazırlanmasından, ekiminden 
mahsulün elde edilmesine kadar geçen istihsal safhalarında ödenen veya 
ödenmesi mûtat olan her türlü işçiliğin ortalama tutarıdır. 

Misâl olarak toprak hazırlama, gübreleme, ekim veya dik im, tohum 
kapama, sulama, çapalama, hastalık ve zararlılarla savaş, hasat ve har
man ve benzeri işçilikler sayılabilir. B u ameliyelerde münhasıran işçilik 
giderleri nazara alınacak tohum, gübre, ilâç bedelleri hesaba katılmıya
caktır. 

2. Bağ ve bahçe ziraatında ortalama işçilik : 

a. Bağcılıkta dönüme isabet eden ortalama işçiliği tesbit ederken 
münhasıran mahsul almağa başladıktan sonra, her yıl toprak işlenmesi, 
gübreleme, budama, çapalama, sulama, mücadele işçiliği ile toplama ve 
benzerleri için yapılan işçilik giderlerinin tutarı hesaba katılacaktır. 

b. Meyvecilikte, meyve ağacı adedine isabet eden ortalama işçili
ğinin tesbitinde, bağcılığa müşabih hususlar nazarı it ibara alınmak su
retiyle hareket edilir. Fındık, muz ve çaylıklarda bir im dönüm olduğun
dan hesaplar da buna göre yapılmalıdır. Bölgede teamülden ise, ağaçta 
satış nazara alınmalıdır. 

c. Sebzecilikte, dönüme isabet eden ortalama işçiliği tesbit eder
ken, bir yıl içinde toprak işlemesi, gübreleme, ekme ve dikme, 'şaşırtma, 
çapalama, sulama, mücadele işçiliği ile hasad ve benzerleri için yapılan 
işçilik giderleri gibi unsurlar nazarı i t ibara alınmalıdır. 

d. Süs bitkilerinde, dönüme isabet eden ortalama işçiliği tesbit 
ederken bir yıl içinde toprak işlemesi, gübreleme, ekme ve dikme, aşı
lama, şaşırtma, çapalama, sulama, mücadele işçiliği ile çiçek, çelik, k a 
lem, f idan ve benzerlerini elde etmek için yapılan işçilik giderleri esas 
alınmalıdır. 

Sebzecilik ve süs bitkilerinde sera kullanıldığı takdirde bu tesisin 
inşası sırasında sarfolunan işçilik masrafları nazara alınmıyacaktır. 

3. Çayırlarda, 

Çayırın dönümüne isabet eden ortalama işçiliği tesbit ederken tarla 
ziraatına müşabih hususlar nazara alınmalıdır. 

4. H a y v a n mahsullerinde : 

H a y v a n mahsullerinde b i r im olan hayvan adedine isabet eden orta
lama işçiliği tesbit ederken, b i r im başına yıl içinde bakım, besleme, sa
ğım, kırkım, aşım, doğum, hastalıklarla savaş ve benzeri işlerde çalıştı
rılan ahırcı, sağımcı, kırkımcı, çoban gibi işçilere ödenecek ücretlerin 
ortalama tutarı hesabedilmelidir. 

5 . Ormancılıkta, dönüme isabet eden işçiliği tesbit ederken, yılda 
elde edilecek orman mahsulüne ait, kesim taşıma, naki l , bakım, koruma, 
mücadele ve sair hususlardaki gerekli işçilik tutarı nazarı i t ibara alın
malıdır. Ancak, yeniden tesis edilecek ormanlarda ekim, d i k i m ve sair 
masraflara taallûk eden işçilik, tesis masraflarının maliyet unsurunu 
teşkil edeceğinden, mahsul birimine isabet eden işçiliğin hesabında na
zara alınmıyacaktır. 

Orman ta l i mahsullerinden reçinede b i r im başına kızıllatma, yara 
açma, toplama, fıçılama, nak i l masrafları, sığla yağında yara açma, 
sıyırma, toplama, naki l ve presleme masrafları ve defne yaprağında ise 
toplama, kurutma, ambalaj ve naki l masrafları sair tal i mahsullerde 
mahsulün elde edilmesine kadar geçen muhtelif safhalarda ödenen ve 
ödenecek her türlü mutad işçiliğin ortalama miktarı nazarı i t ibara alınır. 

Ormancılık sanatlarında ziraat sanatlarına müşabih hususlar esas 
tutulur. 

6. Ziraat sanatlarında ortalama işçilik, ham maddeden elde edile
cek mamul veya yarı mamuller için mamul veya yarı mamul maddeler 
birimine isabet eden ortalama işçilik gideri olarak bulunmalıdır. 

Tarla , bağ, bahçe ve meyve ziraatında ortalama randımanı hesabe-
derken arazi kıraç, taban, sulu şeklinde üçe veya bunlardan ikisine ay
rılmış ise, aynı şekilde, buna paralel olarak işçiliğin de, kıraç arazide, 
taban arazide ve sulu arazide olmak üzere tesbit edilmesi gerekir. Z i r a 
arazi vasıfları değişik işçilikleri icabettirecektir. 

Ortalama maliyet bedelinin tesbiti : 

Madde 20 — B i r z i ra i kazanç ölçüsü olarak ortalama maliyet be
deli, ziraat b i r imi başına elde edilebilecek mahsul için bu mahsulün is
tihsalinden satışa arzına kadar muhtelif safhalarda yapılması gereken 
ortalama giderlerin toplamıdır. Bunun için, bölgenin ve mahsul nevile-
r inin özelliklerine göre, takdir yılında b i r im başına yapılabilecek çeşitli 
giderlerin ortalama tutarı nazara alınır. 

Maliyet bedeli içinde mütalâa edilecek giderler aşağıdaki şekilde 
gruplandırılmıştır : 

Z i r a i kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan gene 
giderler. 

Bunlar, z i ra i işletmede çalışan memurların maaş ve ücretleri, kır-
tasiye ve her türlü muhabere masrafları, aydınlatma, ısıtma, su, araz 
ıslâhı, sigorta primleri ve her türlü tamir, bakım, muhafaza ve ambalâ; 
malzemesi masrafları, k iralar , nakliye masrafları ile ücretle çalıştırılan 
makina ve iş hayvanları için ödenen paralar ve benzeri giderlerdir. 

2. İşletmede çalıştırılan işçi, çoban, sığırtmaç, bekçi, vesaireye 
ödenen ücretler. 

Ortalama işçiliğin tesbitinde nazara alınan unsurlar aynen burada 
da hesaba katılacaktır. Z i r a , ortalama işçilik, ort lama maliyetin bir kıs 
mından ibarettir. 

3. İşletme için alın,an ve münhasıran işletmenin ihtiyaçlarına har 
canan borç paraların faiz, vergi ve masrafları. 

4. Ziraat alet ve makina ve taşıtlarının (İşletme ile i l g i l i motorlu v 
motorsuz taşıtların) çalıştırılması ve bakımı için lüzumlu yakıt, yedek 
parça ve buna benzer giderler ile istihsalde kullanılan iş ve irat hay 
vanlaıının beslenmesi, bakımı, hastalıklarının tedavisi için yapılan öde 
meler. 

5. İşletme için satın alınan gübre, tohum, fide, mahsulleri hastalı 
ve zararlardan koruma için lüzumlu ilâçlar ve benzerleri giderler. 

6. İşletme ile i lg i l i olmak şartiyle sözleşmeye, mahkeme ilânım 
veya kanun emrine dayanarak ödenen zarar, z iyan ve tazminatlar. 

7. Amort i sman yoluyla maliyete in t ika l edecek giderler : 

a. Çay, bağ ve meyvelikler gibi, tesislerinden itibaren belli müc 

detler sonunda hasılat veren kültür çeşitlerinde, i l k tesis masraflariyl 

mahsul alınıncaya kadar geçen zaman içinde yapılan her türlü giderle 

toplamlarından, 

b. İşletmelerde, kullanılan ziraat alet, makina, hayvan ve taşıtları 

bedellerinden, 

Verg i U s u l Kanununa göre tesbit edilmiş amortisman nispetle] 

üzerinden tefr ik edilen tutarlar ortalama maliyetin hesabında nazarı it 

bara alınır. 
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Vergi U s u l Kanununa göre, tesbit edilmiş olan amortisman nispet-
leri şunlardır. 

T A R I M AMORTİSMANLARI 

Amort isman 
nispeti % 

Amort isman 
nispeti % 

- A r a z i : 

A r a z i ıslâhatı (Tar
la kurutma ve su
lama kanalları gi-
bi) 

II - Tesisat ve 
b a t ı : 

Su yolları 
A r k l a r 

t e r t i ' 

III - Alât ve makina-
lar : 

Traktör 20 
Biçer döğerler 20 
Mibzerler 10 
Bilûmum ziraat 
makina ve aletleri 10 
Trıyörier 20 
Bilûmum el alet-
ler i 25 
Y e m hazırlama alet
ler i 10 
Boş kablar 25 
Kamyonlar 25 

IV - Tesisler : 
Meyvel i ağaçlar 10 
Bağlar 10 
Süs ağaçları 5 
P a r k l a r 5 
Suni çayırlar 20 
Yoncalıklar 20 
Enginar, çilek ve 
emsali tesisler 25 

N O T : 

Nispet i gösterilmemiş amortismana tabi 
r inin ölçüsü tatbik olunur. 

Dut luklar 2 
Güllükler 5 
Zeytinlikler 1,5 
İncir bahçeleri 5 
Fındıklıklar 4 

Demirbaşlar : 

Laboratuar, ecza-
hane, revir aletleri 10 
Rasathane ölçme 
aletleri 10 
Bilûmum fenni alet
ler ve teferruatı 10 
Çadırlar 10 
Arabalar 20 

- Canlı demirbaşlar : 

Bilûmum damızlık
lar 20 
Bilûmum kümes 
hayvanları 20 
Sütçülük ve evcil 
hayvanlar 10 
Sığırlar ve manda
lar 5 
İnekler 5 
Boğalar, düğeler, 
tosunlar 5 
Danalar 5 
Koyunlar , keçiler, 
koçlar, tekeler 10 
Toklular, şişekler," 
çepiçler 10 
İş hayvanları 20 

- Arılar : 20 

kıymetler için benzerle-

Ancak, mükellefler işletmede kullanılan ve her bir inin değeri 1000 
l iradan aşağı olan alet ve demirbaşları isterlerse amortismana tabi tut-
mıyarak doğrudan doğruya gider kaydedebileceklerinden, takdir sıra
sında bunun nazarı i t ibara alınması ve tesbit edilecek ortalama mali -
yetlerde çok değişik rakamların elde edilmemesi için alet ve demirbaşın 
bedeli ne olursa olsun, yukarıdaki amortisman nispetleri üzerinden tef
r i k edilecek miktarların maliyete int ikal i suretiyıe neticelerin tâyini lâ
zım gelir. 

8. Sun' i olarak yetiştirilen kavak, okaliptüs ve orman ağaçlarında, 
orman mahsulü olarak ağaçların kesilip veya köklenip satılması haiinde, 

"apzkûr ormanlar için yapılan tesis masrafları ile kesim çağma kadar 
geçen zaman içindeki her türlü giderler tutarından b i r im (Dönüm) ba
şına isabet eden miktar la diğer istihsal masrafları, ortalama maliyetin 
tesbitinde nazarı i t ibara alınır. Ormanlardan elde edilen mahsul yerine 
tamamlama yapıldığı takdirde bu hususta yapılan masraflarda ortalama 
maliyete i thal edilir. 

Yukarıda sıralanan masraf unsurları, z i ra i mahsullerin maliyetleri
n in takdir ve tesbitinde nelerin gözönünde bulundurulmasının lâzım gel
diğini, nelerin z i ra i mahsullerin maliyetlerini teşkil ettiğini, umumi bir 
şeklide, göstermek maksadı ile zikrolunmuştur. 

Bunlardan bir kısmı, meselâ faizler, tazminatlar gibi evvelden tah-
m i n ve takdiri , dolayısiyle hesap edilmesi mümkün olamıyan giderlerdir. 
B u bakımdan bölgelerin hususiyetine göre bu kabi l tesbiti mümkün ol-
mıyan masraflar o bölge için ortalama maliyetin takdirinde nazara alın
ma?, 

Ortalama maliyet bedelleri de, ortalama işçiliğin takdir ve tesbi-
tinde olduğu gibi , belediye, ziraat odaları, köy iht iyar kurulları ve sair 
i l g i l i teşekküllerden rayiçler alınmak suretiyle i l komisyonlarınca orta
lama bir tutar olarak takdir ve tesbit edilir. 

İcabında komisyon üyeleri tarafından bizzat veya bilirkişiler vası-
tasiyle incelemeler de yapılabilir. B u halde, şöyle bir usul tavsiye edile
bi l ir . 

a. Z i r a i işletmede bir çeşit mahsul elde ediliyorsa, ortalama mal i 
yet, ortalama giderler yekûnunun bir im sayısına (Dönüm, ağaç sayısı, 
hayvan adedi gibi) bölünmesi suretiyle bulunur. 

b. iki ve daha ziyade mahsul istihsal edilmesi halinde, evvelâ her 
istihsal kolunu direkt olarak ilgilendiren masraflar tesbit olunur; bilâ
hare genel giderlerden bu şubelere düşen masrafların tefrikine geçilir. 
Bunun için kayıt veya tahmin esasına dayanılarak, bu mümkün olma
dığı takdirde, her istihsal kolunu işletme bünyesindeki önemi ve özelliği, 
istihsal k o l l a n arasındaki masraf münasebetleri gözönünde bulunduru
larak emsal tâyini yoluyla masrafların tevzii yapılır. 

Böylece, her istihsal koluna isabet eden masraflarla, genel gider
lerden isabet eden payın toplanarak o kolun b i r im sayısına bölünmesi 
suretiyle her birimden alınacak mahsul İçin ortalama maliyet bedeli he
saplanmış olur. 

Tarla , bağ, bahçe ve meyve ziraatında ortalama randıman hesap 
ederken, arazi kıraç, taban, sulu şeklinde üçe veya bunlardan ikisine 
ayrılmış ise, aynı şekilde, buna paralel olarak ortalama maliyet bedeli
nin de kıraç arazide, taban arazide ve sulu arazide olmak üzere tesbit 
edilmesi gerekir. Z i r a , arazi vasıfları, değişik maliyetlerin meydana gel-
mesine sebep olur. 

Ortalama satış fiyatının t e s b i t i : 

Madde 21 — Ortalama satış fiyatı, z i ra i mahsullerin t icar i teamül
deki satış b i l imler i için ayrı ayrı ve ortalama bir miktar olarak tesbit 
edilecektir. Satış bir imleri ağırlık için kilo, hacım için litre veya metre
küp, satıh için metrekare, uzunluk için metre ve hayvan satışlarında 
olduğu gibi de bazen adettir. 

Ortalama satış fiyatının tesbitinde şu hususlara dikkat edilecektir. 
1. Fiyatları Hükümetçe tâyin olunan mahsuller için (Hububat, tü-

tün, şeker pancarı, çay, afyon gibi) ortalama satış fiyatı, takdir sıra
sında yürürlükte bulunan f iyat lar esas tutulmak suretiyle tesbit edile
cektir. Bunun için bu mahsulleri satın alan resmi müesseselerin orta-
lama alış fiyatları gözönünde bulundurulur. 

2. Fiyatları Hükümetçe tâyin olunmamış mahsuller İçin, takdir in 
yapıldığı yıldan önce gelen son t a k v i m yılı içindeki mahalli toptan p i 
yasa fiyatı esas tutulur. Fiyatın dalgalanması halinde ortalamalarına 
itibar olunur. 

Mahal l i toptan piyasa fiyatları, borsa olan yerde borsalardan, borsa 
olmayan yerlerle, borsada muamele görmiyen mahsuller için ticaret ve 
sanayi odalarından, bunların bulunmadığı yerlerde belediyelerden, Dev
let işletmelerinden alınan f iyat lar veya bu f iyat lar ortalamasıdır. 

3. Tesbit edilecek fiyatların, çiftçilerin hasılatı ile i lg i l i bulunması 
dolayısiyle, mahalli toptan piyasa fiyatları alınırken, bunların, mahsu
lün çiftçi elinden çıkış fiyatları yani çiftçi satış fiyatları olmasına dik
kat etmek lâzım gelir. 

4. Fiyatların takdir ve tesbitinde, mevsim başı ve mevsim sonu 
turfanda fiyatlarının normal mahsul f iyat ortalamalarını artırmaması 
üzerinde durulmalıdır. Bunu temin için tartılı ortalama metodundan fay
dalanılabilir. Meselâ : b ir mahsulün satış yekûnu ortalama olarak b i l i 
nebilir. Fındık 100 bin, pamuk 190 bin, tütün 120 bin ton gibi. Bunlardan 
bir i için şu hesap yapılabilir. Hesabın basit olması için satış yekûnu 100 
olsun. Bunun % 60 ı 5 liradan, % 30 u 6 liradan, % 10 u da 8 l iradan 
satılsa : 

(60 X 5) + (30 X 6) + (10 X 8) = 560 T . L . 
560 

= 5,60 T . L , tartılı ortalama fiyatıdır. 
100 

Burada esas, ortalama olarak mahsulün ne kadarının ne f iyattan 
piyasaya arzedilmiş olduğunun tahminidir . 

Yıllık istihsal değerinin tesbiti : 

Madde 22 — B i r ziraat biriminden (Dönüm, ağaç ve hayvan adedi 
gibi) elde edilebileceği tesbit edilen ortalama randımanın, yani yıllık 
mahsul veya mahsullerin, yine tesbit edilmiş bulunan ortalama satış 
fiyatlarından değerlendirilmesi neticesinde hasıl olan kıymet yekûnu, o 

y. 

VI 

5 
5 

S 

VII 
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birimin yıllık istihsal değerini ifade eder. Her birim için gerek randıman 
ve gerek satış fiyatı daha evvel takdir ve tesbit edilmiş olduğundan bu 
netice basit bir hesap ameliyesiyle bulunacaktır. 

Ortalama randımanları, arazinin durumuna göre kıraçda, tabanda 
ve suluda olmak üzere muhtelif şekilde tesbit edilen bölgeler için, biri
min yıllık istihsal değeri de buna paralel olarak aynı şekilde kıraç, ta
ban ve sulu arazi birimleri için ayrı ayrı tesbit edilmek lâzım gelir. 

Bir ziraat işletmesinin yıllık istihsal değeri, o işletmede mevcut 
birimler yekûnunun, kendi cinsinden birimlerin tesbit edilmiş olan yıllık 
istihsal değeri ile çarpılması suretiyle hesap edilir. Ancak bu ameliye 
vergi daireleri tarafından kontrol maksadı İle yapılacaktır. il komisyon
ları sadece, her birimin yıllık istihsal değerini yukarıdaki esaslara göre 
tâyin edeceklerdir. 

Götürü gider emsalinin tesbiti: 

Madde 23 — Götürü gider emsali, bir birimden alınabilecek mah
sul veya mahsuller için tesbit edilmiş olan ortalama maliyet bedelinin, 
bu mahsul veya mahsullerin ortalama satış bedeli üzerinden değerlendi
rilmesi sonunda elde edilen kıymete yani birimin yıllık istihsal değerine 
bölünmesi suretiyle, satış tutarının yüzde kaçının maliyeti teşkil etti
ğinin ortalama olarak hesap ve tesbitidir. Her birim için ortalama ma
liyet ve yıllık istihsal değeri daha evvel tesbit edilmiş olduğundan bu 
netice basit bir hesap ameliyesi ile bulunacaktır. 

Toprak mahsullerinde, gerek maliyet ve gerek yıllık istihsal değeri, 
arazinin kıraç, taban ve sulu oluşuna göre değişik olarak tesbit edilmiş 
ise, götürü gider emsali de buna paralel olarak değişik şekilde tesbit 
edilmek lâzım gelir. 

Götürü gider emsali için basit bir misal: 

Bir dönüm Bir dönüm Yıllık istihsal 
C i n s i randımanı için maliyet Satış fiyatı değeri 

Buğday 110 Kg. Buğday 40,— T.L. 
120 Kg. Saman 

50 Kr. 
15 Kr. 

55.— T.L. 
18,— T.L. 

73,— T.L. 
40,-

73,— 
= % 55 götürü gider emsali 

Not 
Rakamlar nazari olarak alınmıştır, her bölge için değişir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Bazı çeşit ziraat kollarında değişik ölçüler tesbiti zarureti 

Ücret mukabili başka çiftçile
rin zirai işlerinde çalıştırılan zirai 
âlet ve makinalar için götürü gider 
emsali: 

Madde 24 — Zirai alet ve makinaların başka çiftçilerin zirai işlerin
de ücretle çalıştırılması zirai bir faaliyet sayılmış ve bu suretle temin 
edilen hasılat vergi mevzuuna alınmıştır. 

Ücret mukabili çalıştırılabilecek zirai alet ve makinaların Merkez 
Komisyonunca hazırlanan tasnifli bir listesi bu Yönetmeliğe eklenmiştir. 

Bunlar için tâyin edilecek götürü gider emsali, her birinin temin 
ettikleri ortalama hasılatla, bu hasılat mukabili yapılan giderler arasın
daki yüzde nisbetidir. 

Umumiyetle zirai alet ve makinalar hususiyetlerine ve bölge teamül
lerine göre, dönüm veya işledikleri kilogram üzerinden veyahut gün he
sabiyle çalıştırılabilir. 

Bu takdirde, yerine göre, ayrı ayrı ortalama hasılat ve masraflar 
(sürücü ücreti, akaryakıt, amortisman, bakım ve tamir, faiz gibi giderler) 
takdir ve tesbit edilir. Bunun için belediyelerden, mahallî sair teşekkül
lerden rayiçler alınır. Böylece bulunan takribi giderlerin, aynı devre için
deki ortalama hasılata bölünmesi suretiyle, ücretin yüzde kaçının mas
rafı teşkil ettiği götürü gider emsali olarak hesap ve tesbit olunur. 

Bu hususta ek numune 3 deki tablodan faydalanılır. 
Bunlar için başkaca bir ölçü tesbitine lüzum yoktur. 

Su ürünlerinde zirai kazanç 
ölçülerinin tesbiti: 

Madde 25 — Su ürünleri evvelâ deniz ve göl balıkçılığı ve sonra da 
avlanma tarzlarına göre tasnife tabi tutulmuştur. Hazırlanan liste işbu 
yönetmeliğe eklenmiştir. 

Su ürünlerinde, denizin ve gölün verimini hesabetmek gibi bir ran
dıman tesbitine, ve dolayısiyle yıllık istihsal değeri hesabına maddeten 
imkân mevcut değildir. 

Yalnız ticari teamüldeki satış birimleri için, ortalama satış fiyatla
rını belediye balıkhane müzayedelerinden tesbit etmek mümkündür. Ba
lıkhane müzayedelerinde satılmayan mahsuller için fiyatlar 21 inci mad
dedeki esaslar dairesinde tesbit olunur. 

Satış birimi İstakoz için aded, .diğerleri için kilogramdır. 

Su ürünlerinde randımanın ve yıllık istihsal değerinin tâyin edile
memesi sebebiyle, yapılan masrafların yani ortalama maliyet bedelinin, 
hasılata bir nisbeti olarak hesabedilen götürü gider emsalinin de tesbiti 
mümkün değildir. 

Bu bakımdan su Ürünlerinde ortalama işçilik ve ortalama maliyet 
bedeli, 10.000,—, 30.000,— lira gibi maktu ve ortalama bir miktar olarak 
tesbit edilir. Bu hususta ek numune liste 4 kulanıır. 

Ortalama işçiliğin tâyininde şu unsurlar nazara alınır: 

1. Yıllık tayfa ücretleri 
2. Ağların, tekne ye motorun tamir işçiliği 
Ortalama maliyet bedelinin tâyininde şu unsurlar nazara alınır: 

1. Ortalama işçilik 
2. Kumanya masrafları 
3. Akaryakıt 
4. Ağların bedelleri (Ağlar normal olarak bir yıl dayanır) 
5. Tekne ve motor amortismanı 
6. Tamir malzeme ve masrafları 
7. Borç paralar faizi 
8. Varsa tesisat amortismanları 

Balık ve balık mahsulünün işlenmesi gibi balık sanatlarında; birim 
olan kilogram veya aded için 18 inci ve mütaakıp maddelerde zikrolunan 
esaslara müşabih olarak zirai kazanç ölçüleri tesbit olunur. 

Ziraat sanatlarında ve balık 
işlenmesinde ölçülerin tesbiti: 

Madde 26 — Ziraat sanatlarında mamul madde ham maddenin bir 
verimi, olduğundan, burada ortalama randıman yerine, bir sütunda ma
mulün Kg. veya aded olarak birimini ve diğer bir sütunda da o birim 
için sarfı gereken ham madde yekûnunu göstermek icabeder. 

Diğer ölçüleri teşkil eden ortalama satış fiyatı, ortalama işçilik ve 
ortalama maliyet mamul maddenin birimine göre tâyin edilir. 

Götürü gider emsali, mamul maddenin ortalama maliyetinin satış 
fiyatına bölünmesi suretiyle bulunur.-Bu hususta ek numune üste 5 kul
lanılır. 

Hayvan satışlarında zirai kazanç 
ölçülerinin tesbiti: 

Madde 27 — Çiftçilerin zirai mahsul olarak hayvan satışlarında zi
rai kazanç ölçülerinin tesbiti, Merkez Komisyonu tarafından bu maksat-
la, hazırlanan hayvanların nev'ini yaş gruplarını ve birimlerini gösterir 
listeler esas alınmak suretiyle, ek numune 6 daki cetvele göre yapılır. 

Bu cetvelde birim sütununa hayvan birimleri aded (Baş) olarak. 
(Arılar için kovan) yazılır. 

Müteakiben her birim hayvan için ortalama satış fiyatı, ortalama 
işçilik, ortalama maliyet bedeli takdir ve tesbit edilerek alâkalı sütuna, 
yazılacaktır. 

Ortalama satış fiyatı 21 inci maddedeki, ortalama işçilik 19 uncu 
maddedeki esaslara göre takdir ve tesbit olunur. 

Hayvan başına ortalama maliyetin tesbitinde 20 nci maddedeki hu
suslar nazara alınmakla beraber, ayrıca hayvan satışları ve bunlardan 
temin edilen ortalama kâr miktarları da gözönünde bulundurulmak su
retiyle hareket edilir. 

Hayvan satışlarına uygulanacak olan götürü gider emsali, tesbit 
edilen maliyet bedelinin, satış bedeline bölünmesi suretiyle elde edilecek 
yüzde nispetidir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 

Yönetmeliğin mesnedi: 

Madde 28 — İşbu Yönetmelik 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 46 
ncı maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

Yürürlük tarihi: 
Madde 29 — İşbu Yönetmelik 1/4/1961 tarihinden itibaren yürür

lüğe girer. 

ZİRAİ F A A L İ Y E T SAHALARI, 
MAHSULLERİ V E BİRİMLERİ 

(Ek liste 1) 

Birimleri Birimleri 3. 

I — Tarla ziraati : 4. Hayvan pancarı 
A — Hububat (Dönüm) 5. Hasıllar A • 

1. Buğday 6. Diğerleri 

2. Arpa II — Bağ bahçe mahsulleri 1. 
3. Çavdar 2. 
4. Yulaf » A — Bağcılık (Dönüm) 3. 
5. Kaplıca 4. 
6. 
7. 

Mısır 
Darı > 

B — 
(Agaç 

Meyvecilik adedi) 
5. 
6. 

8. Çeltik 1. Armut 7. 
1. Çeltik 2. Ayva > 8. 

9. 
2. Pirinç » 3. Dut > 9. 

9. Kuşyemi 4. Elma > 10. 
10. Mahlut 5. Erik > 11. 
11. Diğerleri 6. İncir » 12. 

B — Bakliyat 7. Kaysı 13. 

1. Bakla 8. Zerdali 14. 

2. Bezelye 9. Kiraz > 15. 

3. Nohut 10. Vişne » 16. 
4. Fasulye 11. Kızılcık » 17. 
5. Mercimek > 12. Şeftali > 18. 
6. Börülce 13. Nar > 19. 

7. Fiğ 14. Antep fıstığı 20. 
8. Burçak » 15. Badem 21. 
9. Diğerleri 16. Ceviz > 22. Diğerleri 

17. Kestane 23. 
C — Sınai bitkiler > 18. Limon > 24. 

1. Tütün 19. Portakal 25. 
2. Tömbeki > 20. Mandalina 26. 
3. Şeker pancarı > 21. Turunç » 27. 
4. Şeker pancar to- 22. Altın top (Grey 28. 

humu > furt) » 29. 
5. Kendir > 23. Muşmula » 30. 

1. Elyaf > 24. Üvez > 31. 
2. Tohum » 25. Hünnap » 

6. Keten » 26. Harnup 
1 1. Elyaf > 27. Zeytin 

2. Tohum 28. Fındık > 32. 
7. Pamuk 29. Muz > 

32. 

1. Kütlü 30. Karpuz » 
2. Elyaf (Lif) 81. Kavun 

8. Afyon » 32. Diğerleri 
33. 9. Anason > 33. 

10. Kimyon > C — Sebzecilik > 

11. Safran 1. Patlıcan 
12. Şerbetçi otu 2. Biber » 

34. 13. Ay çiçeği 3. Kabak 34. 
14. Susam 4. Kereviz > 35. 
15. Yer fıstığı » 5. Ispanak > 36. 
16. Soya 6. Karnıbahar » 37. 
17. Aspir » 7. Hıyar » 38. 
18. Kolza > 8. Lahana » 39. 
19. Patates » 9. Prasa 40. 
20. Diğerleri 10. Soğan » 41. 

D — Yem bitkileri 11. Sarımsak » 42. 
1. Yonca 12. Ispanak 43. 
2. Korunga » 13. Havuç, turp, şal» 44. 
3. Tirfil » Sam, pancar » 45. 

Birimleri 

14. Domates » 
15. Diğerleri 
16. Sebze fideleri » 
17. Sebze tohumlan > 
18. Serada turfanda 

sebzecilik > 

D — Sair bahçe mahsulleri » 

1. Çaylık 
2. Güllük 

Birimleri 

4. Fidanlıklar > 
(Meyveli, meyvesiz) 

5. Asma fidanlığı > 

E — Çiçekler ve süs bit
kileri » 

A - Açıkta çiçekçilik » 
B - Seralarda çiçekçilik > 
C - Süs bitkileri » 

77/ — Çayır, mera > 

1. Çayırlar 
2. Meralar 

Hayvanların satılmasına göre : Birimleri 

Yerli ırk kuzular (0-6 aylık) Aded (Baş) 
Yerli şişek ve toklular (6-18 aylık) > 
Yerli ırk koyunlar (18 aydan yukan) 
Yerli ırk koçlar (18 aydan yukan) 
Merinos kuzular (0-6 aylık) 
Merinos şişek ve toklular (6-18 aylık) > 
Merinos koyunlar (18 aydan yukan) » 
Merinos koçlar (18 aydan yukarı) 
Tiftik oğalak (0-6 aylık) 
Tiftik keçi (6-18 aylık) > 
Tiftik keçi (18 aydan yukan) > 
Tiftik teke (18 aydan yukan) 
Kıl keçi oğalak (0-6 aylık) > 
Kıl keçi (6-18 aylık) » 
Kıl keçi (18 aydan yukarı) 
Kıl keçi teke (18 aydan yukan) » 
Domuz yavru (0-12 ay) » 
Domuz (12 aydan yukan) 
Yerli dana (0-12 aylık) 
Yerli düve ve tosun (1-2 yaş) » 
Yerli inek (2 yaşdan yukan) » 
Yerli öküz (2 yaştan yukan) » 
Yabancı ırk dana (0-12 aylık) > 
Yabancı ırk düve ve tosun (1-2 yaş) » 
Yabancı ırk inek (2 yaştan yukan) » 
Yabancı ırk öküz (2 yaştan yukan) » 
Manda malak (0-12 aylık) > 
Manda düve ve tosun (1-2 yaş) 
Manda İnek (2 yaştan yukan) » 
Manda öküz (2 yaştan yukan) 
Tay (0-3 yaş) : » 
1. Yerli 
2. Arap 
3. İngiliz » 
Kısrak (3 yaştan yukarı) : » 
1. Yerli 
2. Arap 
3. İngiliz 
Aygır (3 yaştan yukarı) : » 
1. Yerli 
2. Arap » 
8. İngiliz 
Katır (0-3 yaş) 
Katır (3 yaştan yukan) * 
Eşek (0-3 yaş) » 
Eşek (3 yaştan yukan) » 
Deve (0-4 yaş) » 
Deve (4 yaştan yukarı) » 
Civciv (0-2 aylık) 
Piliç (2-7 aylık) 
Tavuk, horoz (7 aydan yukan) » 
Hindi (0-12 aylık) » 
Hindi (1 yaştan yukarı) » 
Kaz (0-12 aylık) > 
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Birimleri Birimleri 

Aded (Baş) Aded (Baş) 
46. Kaz (1 yaştan yukarı) 3 — Akarsu balıkçılığı : 
47. ördek (0-12 aylık) 1. ' Karmakcılık (Havyarcılık) 
48. ördek (1 yaştan yukarı) 2. Diğer aletlerle avlananlar > 
49. Tavşan » 

2. Diğer aletlerle avlananlar 

50. Arı Kovan 4 — Balık sanatları : 
51. Kuş yetiştiriciliği Aded a. Balık : Birimler 

1. Tuzlamalar Kg. 
B — Hayvanların irat getirmesine göre : (Aded Baş) 2. Çiroz ve emsali aded 
1. İnek 3. Tütsü ve emsali aded 
2. Manda İneği 4. Diğer usuller Kg. 
3. Kısrak > b. Balık mahsulleri : 
4. Koyun 
5. Kıl keçi 1. Havyar Kg. 
6. Tiftik keçi » 2. Balık yumurtası Kg. 
7. Domuz » 3. Tarama Kg. 
8. Tavuk 4. Balık yağı Kg. 
9. Hindi 5. Diğer mahsuller Kg. 

10. Kaz 
11- ördek 
12. Tavşan » VI — Kara avcılığı (Aded) 
13. Arı (Kovan) VII — Ziraat sanatları : 
14. İpek böceği (Kutu) 

VII — Ziraat sanatları : 

15. Kuş yetiştiriciliği (Aded) A — Gıda maddeleri istihsali (Kg.) 

C — Damızlıklar (Aded Baş) '1) Nebatî yağ imali 
2) Meyve ve sebze işlenmesi (Konservecilik kurutma, pel 

1. Boğa mez, pestil, şıra imali v. s.) 
2. Manda boğası 3) Hububat işlenmesi (Un, bulgur, tarhana nişasta v. s.) 
3. Aygır > 
4. Koç 
5. Teke B — Fermantasyon yolu ile elde edilen maddeler 

TT — Su ürünleri : 
1) Şarapçılık (Litre) 

V — Su ürünleri : 
2) Sirkecilik (Litre) 

1 — Deniz balıkçılığı » 3) Turşuculuk, salamuracılık (Kg.) 
A — Balıklar : 4) Diğerleri 
a. Dip balıkları : 

1. Trol balıklan 
2. Diğer aletlerle avlanan C — Hayvan mahsulleri işlenmesi : 

b. Göçmen balıklar : 1) Süt mamulleri 

1. Çevirme ağlarla avlanan > (Tereyağı, peynir, yoğurt, kaymak) (Kg.) 
2. Dalyancılık suretiyle avlanan » 2) Et işlenmesi (Kg.) 
.3. Diğer aletlerle avlananlar 3) Deri (Postaki) ve kürkçülük (Aded) 

B — İstakoz : 
4) Diğerelri 

1. Trol ile avlanan > 
2. Diğer aletlerle avlanan > D — Köy el sanatları: 

C — Karides : 
1) Halı ve el dokuması (Metrekare) 

C — Karides : 
1) Halı ve el dokuması 

(Aded) C — Karides : 
2) Nebati örücülik (Aded) 

1. Trol ile avlanan 3) İp ve urgan (Kg.) 
2. Diğer aletlerle avlanan 

3) İp ve urgan (Kg.) 
2. Diğer aletlerle avlanan 

4) Oyuncak (Aded) 

D — Midye ve emsali : 5) Diğerleri 

1. Algarna ile avlananlar 
2. Trol ile avlanan » VIII — Ormancılık : 

E — Süngercilik : A Tomruk, direk, kâğıt ve selüloz odunu, ambalâjlık odun, sair E — Süngercilik : 
sınai odunlar ile yakacak odunu verebilecek orman ağaç türleri. 

1. Dalgıç usulü ile avlanan > 
2. Kankava ile avlananlar 
3. Trol ile avlananlar > 

a - İbreliler : Birim 

F — Yunus ve emsali : 
1 — Çam Dönüm) 

1. Çevirme ağlarla avlanan > 2 — Köknar 
2. Tüfekle avlananlar > 3 — Ladin » 
3. Zıpkın ve diğer aletlerle avlanan 4 — Sedir 

2 — Göl balıkçılığı : » 5 — Ardıç 1 
1. Çevirme ağlarla avlananlar 6 — Porsuk 
2. Dalyancılık suretiyle avlananlar > 7 — Servi 
3. Diğer aletlerle avlananlar 1 8 — Diğer ibreliler 



15 HAZÎRAN 1961 (Resmî Gazete) 3dhÜ«; 4361 

b - Yapraklılar : (Dönüm) 

1 — Meşe 
2 — Kaym » 
3 — Gürgen 
4 — Kestane » 
5 — Dişbudak 
6 — Karaağaç I 
7 — Kızılağaç > 
8 — Akçaağaç » 
9 — Muş » 

10 — Kayacık I 
11 — Kavak » 
12 — Söğüt > 
13 — Okaliptüs » 
14 — Ihlamur i 
15 — Yabancı fındık 
16 — Çınar » 
17 — Diğer yapraklılar » 

— Sair orman mahsulleri: (Birim) 

— Reçine (Çam, göknar, ladin] (Ağaç adedi) 
— Sığla yağı > 

B 

3 — Buhur 
4 — Palamut meyvesi ve kadehi 
5 — Mazı ve benzerleri 
6 — Ihlamur v.s. çiçekler 
7 — Çam fıstığı 
8 — Harnup, cehri, çitlembik, mahlep 
9 — Çeşitli kökler (Erika v.s.) 

10 — Çalı, çubuk, sırık, şap ve çemberler 
11 — Çıra 
12 — Katran, zift neft, yağı, eteri yağlar 
13 — Sair tâli mahsuller 
14 •— Orman fidanları 
15 — Orman tohumlan 

(Dönüm) 
» 

(Ağaç adedi) 
» 
> 
> 
» 
» 

(Kg.) 
(Dönüm) 

» 

IX — Ücret mukabili başka çiftçilerin zirai işlerinde 
çalıştırılan zirai alât ve makinalar : 

A — Toprak hazırlama ve ekim alet, makina ve 

vasıtaları: 

1 — Hayvanlarla çekilen : 

a. Pulluklar 
b. Kultivatörler 
c. Tırmıklar 
d. Çapa makineleri 
e. Diskaro 
f. Mibzer (Tohum ekme makineleri) 
g. Merdane ve sürgü 
h. Diğerleri 

2 — Traktörle çekilen : 

a. Pulluk ve vanveyler 

Aded 

Kultivator 
Tırmıklar 
Çapa makineleri 
Diskaro 
Mibzer (Tohum ekme makineleri) 
Merdane ve sürgü 
Diğerleri 

B — Hasat alet ve makineleri 

1 — Hayvanlarla çekilen : 

a. Orak makineleri 
Çayır biçme 
Biçer - Bağlar 
Çayır tırmığı ve benzerleri 
Diğerleri 

2 — Traktörlerle çekilen: 
a. Orak makineleri 
b. Çayır biçme makineleri 

c. Biçer - bağlar 
d. Çayîr tırmığı ve benzerleri 
e. Diğerleri 

0 — Harman alet ve makineleri: 

1 — Hayvanlarla çekilen : 
a. Döven 
b. Diğerleri 

2 — Traktörlerle çekilen : 
a. Harman makinesi 

b. Biçer - döver 
3 — Kendi yürür biçer - döver 
4 — Tınaz makinası, mısır taneleme makinesi, ot 

ve saman balye makineleri (El ile, hayvan
larla, motorla ve pikapla) ve diğerleri 

D — Tohum temizleme alet ve makineleri: 

a. Trıyövler 
b. Selektörler 
c. Diğerleri 

E — Yem hazırlama alet ve makineleri : 

a. Yem kırma makinesi 
b. Pancar doğrama makinesi 
c. Diğerleri 

F — Ziraat sanatları alet ve makineleri : 

a. Krem makinesi 
b. Yayıklar 
c. Presler 
d. Diğerleri 

H — Hayvancılığa ait makineler : 

a. Kuluçka makineleri 
b. Ana makinası 

c. Kirkım makineleri 
d. Diğerleri 

G — Zirai mücadele alet ve makineleri : 

a. Mayi ilâç serpme makineleri 
b. Toz ilâç serpme makineleri 
c. Sterlizatörler 
d. Diğerleri 

J — Toprak muhafaza, zirai sulama ve gübreleme 
alet ve makineleri: 

a. Santrüfüj tulumbalan 
b. Motopomplar 
c. Gübre serpme makineleri 
d. Toprak tesviye alet ve makineleri 
e. Diğerleri 

K — Zirai çeki gücü ve taşıtlar : 

a. Traylar (Römork arabalar) 
b. Ziraatte kullanılan jeepler 

c. Ziraatte kullanılan kamyonlar 
d. Traktörler 
e. Hayvanlar 
f. Diğerleri 

L — Ormancılık alet ve makineleri : 

M — Kara avcılığı alet ve makineleri : 

N — Su avcılığı alet ve makineleri: 

O — Diğer alet ve makineler • 

Aded 

> 
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„ ., Vilâyeti 
Bölgesi Zirai Kazanç ölçüleri 

Zirai mahsullerin : Ek numune : 1 

Cinsi 
Mahsulün 

birimi 

Birim başına 
ortalama randı
man (Miktarı) 

Birim başına 
ortalama işçilik 

Lira Kr. 

Birimden elde 
edilen mahsul 
için ortalama 

maliyet 
Lira Kr. 

Ortalama 
satış fiatı 

Lira Kr. 

Bir birim için 
yıllık istihsal 

değeri 

Lira Kr. 

Götürü gider 
emsali (%) 

Buğday Dönüm 

Mısır 

Fındık 

Bağ » 
Koyun Aded Süt : 30 Kg. 

Yapağı : 1,5 Kg. 

Kuzu : 1 Ad. 15,00 30.00 

1 kilo süt 60 

1 » yapağı 10,00 

1 Ad. kuzu 30,00 

18,00 

15,00 

30,00 

63,00 

30/63 = % 47 

înek Aded 

Vilâyeti 
Bölgesi Zirai Kazanç ölçüleri 

Tarla, bağ, bahçe mahsulleri, meyveler: Ek numune : 2 

CİTVSİ 
Malı solün 

Birim 

rant 

batma ortalama 

unan (Miktar) 

Birim başına ortalama 

isçilik (T. L.) 

Birimden elde «dilen 
mahsul için ortalama 

maliyet (T. L.) Ortalama satış 

Bir birim i l in yıllık 

İstihsal değeri (T. L.) 
Götürü gider emsali 

CİTVSİ 
Mrimi Kıra* 

arazide 
Taban 

arazide 
Sulu 

arazide 

Kıraç 
arazide 
L . Kr. 

Taban 
arazide 
L. Kr . 

Sulu 
arazide 
L. Kr . 

Kırat 
arazide 
L . Kr. 

raban 
gazide 
L. Kr. 

Sulu 
araside 
L . Kr. 

fiyatı (Kr.) Kıraç 
arazide 

Taban 
arazide 

Sola 
arazide 

Kıra e 
arazi 
i«in % 

Taban 
arazi 
isin % 

Sulu 
arazi 
Jein % 

Buğday 

Arpa 

Danam 

» 

40 Kg. Bu«. 
40 Kg. Sam. 

T0 Kg. Bağ. 
SO Kg. Sam. 

120 Kg. Buğ. 
130 Kg. Saıı. 

8.00 ıo.oe 13.00 12.00 18.00 24.0« 50 Kr. BugrJjy 
10 Kr . Sanaa 

20.00 
_4.00_ 
24.00 

38.00 
_8.00 
43.00 

60.00 
_13.000_ 

73.00 

% so % 42 % 33 

Mnır • 
Pirine > 

Vilâyeti 

Bölgesi Zirai Kazanç ölçüleri 
Ücret mukabilinde kiraya verilen zirai âlet ve makineler : Ek numune s 3 

C i n s i Birimi 

Dönüm üzerinden kiraya verilenlerde 
bir dönüm için 

İşlediği kilo üzerinden kiraya 
verilenlerde bir kilo için 

Zaman itibariyle kiraya 
verilenlerde bir gün için 

C i n s i Birimi 
. Hasılat Masraf Götürü gider 

emsali Hasılat Masraf Götürü gider 
emsali 

Hasılat Masraf Götürü gideı 
emsali 

Traktör Aded 10,— 6,— 6/10 = % 60 

Pulluk > 

Biçer-döver * 
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Vilâyeti 

, Bölgesi Zirai Kazanç ölçüleri 

Su ürünleri: 

C i n s i 
Yıllık ortalama 
işçilik yekûnu 

Yıllık ortalama 
masraf yekûnu 

Ticarî teamüldeki 
satış birimi 

Ortalama satış 
fiatı 

A - Balıklar 

a - Dip balıkları 

1 — Trol balıklan 10.000,— TL. 30.000,— TL. Kg. 500 Kr. 

2 — Diğer âletlerle 
avlanan balıklar 

Vilâyeti 

, Bölgesi Zirai Kazanç ölçüleri 

Ziraat sanatları ve balık işlenmesi: 
Lk numune : 

C i n s i Mamul birimi 
Mamul birimi için 

sarfolunan ham madde 
Mamul biriminin 

satış fiatı 
Mamul için 

ortalama işçilik 
Mamul biriminin 
ortalama maliyeti 

Götürü gider 
emsali 

Tereyağı * 1 Kg. 25,— Kg. süt 10,— TL. 3,— T L . 6— T L . 6/10 = % 60 

Pekmea 1 Kg. Kg. 

» 
> 

Havyar 1 Kg. Kg. 

Sftttft: 4363 

Ek numune : 4 

Vilâyeti 

Bölgesi Zirai Kazanç ölçüleri 

Hayvan satışında zirai kazanç ölçüleri: 

Hayvan nev'i Birimi 
Birimin ortalama 

satış fiatı 
Birimin ortalama 

işçiliği 

Birimin ortalama 
maliyeti 

Götürü gider 
emsali 

Yerli ırk kuzu (0-6 aylık) Aded (Baş) 40 , - 8 — 30,— 30/40 - % 75 

A n Kovan 
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M . S. B. 1 No, lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

2500 ton tutuşturmalık odun satın alınacaktır. Tahminî t u t a n 
400.000 l i ra olup geçici teminatı 19.750 liradır. İhalesi 26/6/1961 günü 
saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 500 tonluk partiler halinde 
ayrı a y n isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tal iplerin ihale saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına ver
meleri. 

2051/4-3 

150 ton kavun satın alınacaktır. Tahminî t u t a n 67.500 l i ra olup 
geçici teminatı 4.625 liradır. İhalesi 27/6/1961 günü saat 11 de kapah 
zarf usuliyle yapılacaktır. 75 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere 
ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Tal ipler in ihale saatinden bir saat evveline ka
dar teklif mektuplannı Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

2052 / 4-3 

120 ton taze üzüm satın alınacaktır. Tahminî tutarı 96.000 l i ra 
olup geçici teminatı 6.050 liradır. İhalesi 27/6/1961 günü saat 11,30 da 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 60 tonluk partiler halinde ayrı ayrı 
isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Tal ipler in ihale saatinden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

2053 / 4-3 

600 ton patates satın alınacaktır. Tahminî tutarı 360.000 l i ra olup 
geçici teminatı 18.150 liradır. İhalesi 28/6/1961 günü saat 11 de kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 200 tonluk partiler halinde ayrı ayrı istek-
lilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Tal iplerin ihale saatinden bir saat evve
line kadar tekli f mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

2054 / 4-3 

Levazım Amirliğinde görülebilir^ Taliplerin ihale saatinden bir saat ev
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 veline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

135 ton patates, 60 ton k u r u soğan satın alınacaktır. Tahminî tu
t a n 114.000 l i r a olup geçici teminatı 6.950 liradır. İhalesi 28/6/1961 günü 
saat 11,30 da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Her kalemi ayrı a y n 
isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstan-
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Miktarı Fiyatı Tutarı O. t^mmatı 
C i n s i ton K r . l i r a l i r

a 

C i n s i 

Domates 
T. dolmalık biber 

Miktarı 
Ton 

72 
36 

Fiyatı 
Kr. 

€5 
90 

Tutan 
Lira 

G . Tem 
Lira 

Patates 
Kuru soğan 

135 
6 0 

60 
55 

81.000 
33.000 

5.300 
2.475 

2055 / 4-3 

90 ton k u r u soğan satın alınacaktır. Tahmfhî tutarı 49.500 l i ra olup 
geçici teminatı 3.713 liradır. İhalesi 30/6/1961 günü saat 11 de kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 30 tonluk partiler halinde ayrı ayrı istekli
lere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Tal ipler in ihale saatinden bir saat evve
line kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

2056 / 4-3 

90 ton patates satın alınacaktır. Tahminî tutarı 54.000 l i ra olup 
geçici teminatı 3.950 liradır. İhalesi 30/6/1961 günü saat 11,30 da kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 30 tonluk partiler halinde ayrı a y n İstekli
lere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Le 
vazım Amirliğinde görülebilir. Tal ipler in ihale saatinden bir saat evve
line kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

2957/4-3 

72 ton domates, 36 ton taze dolmalık biber satın alınacaktır. Tah
mini tutan 79.200 lira olup geçici teminatı 5.210 Uradır. İhalesi 21/6/1961 
günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Her kalemi ayn ayrı 
isteklilere ihale edilebilir. Wvmi ve şartnameler Komisyonda ve latanh"' 

46.800 3.510 
82.400 2.430 

2058 / 4-4 

30 ton taze bamya satın almacaktır. Tahmini tutan 54.000 lira 
olup geçici teminatı 3.950 liradır. İhalesi 20/6/1961 günü saat 15 de ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 15 tonluk partiler halinde ayn ayn is
teklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarım Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

2059 / 4-4 

25 ton taze dolmahk biber, 20 ton taze sivri biber satın alınacak
tır. Tahmini tutan 42.500 lira olup geçici teminatı 3.187,50 liradır. İha
lesi 20/6/1961 günü saat 11.30 da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Her 
kalemi ayn ayn isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Ko
misyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin İhale 
saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplannı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. 

Miktan Fiyatı -Tutan G. Tem 
C i n s i Ton Kr. Lira Lira Kr. 

T. dolmalık biber 
T. sivri biber 

25 
20 

9 0 

100 
22.500 
20.000 

1.687 50 
1.500 00 

42.500 3.187 50 
2060 / 4-4 

10 ton domates, 7 ton taze fasulya, 6 ton patlıcan, 2 ton dolmalık 
biber satın alınacaktır. Tahmini tutan 19.000 lira olup geçici teminatı 
1.425 liradır. İhalesi 21/6/1961 günü saat 11.30 da kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. Her kalemi ayn ayn isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve 
şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplannı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Miktan Fiyatı Tutarı G. Tem 
C i n a i Ton Kr. Lira Lira Kr, 

Domates 
T. fasulye 
Patlıcan 
Dolmalık biber 

10 
7 
3 
2 

65 
90 
70 

100 

6.500 
6.300 
4.200 
2.000 

19.000 

487 50 
472 50 
815 00 
150 00 

1.425 00 

2061 / 4-4 

25 ton patlıcan, 8 ton dolmahk biber satın almacaktır. Tahmini tu
t a n 24.700 lira olup geçici teminatı 1.852,50 liradır. İhalesi 20/6/1961 
günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Her kalemi ayn ayn 
isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat ev
veline, kadar teklif mektuplannı Komisyon. Başkanlığına vermeleri. 

C i n s i 

Patlıcan 
Dolmahk biber 

Miktan Fiyatı Tutan 
Ton Kr. Lira 

25 70 17.500 
8 90 7.20© 

24.700 

G. Tem 
Lira Kr. 

1.312 50 
540 0 0 

1.852 50 
2062 / 4-4 

300"aded dökme soba satın alınacaktır. Tahminî tutan 18.425 lira 
olup geçici teminatı 3 765 Uradır. İhalesi 26/6/1961 günü ea.%t J 1,3,0. öa 
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İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına verme
ler i . 

Aded Fiyatı lira 

Küçük boy dökme soba 25 165 
Orta » » > 25 182 
Büyük > > * 50 195 

2083/4-3 

44 ton çamaşır sodası satın alınacaktır. Tahmini tutan 22.880 lira 
olup geçici teminatı 1.720 liradır. İhalesi 1/7/1961 günü saat 11 de ka
palı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarmı Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

2084 /4-3 

21 000 aded ampul satın alınacaktır. Tahminî tutarı 56.475 lira olup 
geçici teminatı 4.075 liradır. İhalesi 3/7/1961 günü saat 11,30 da kapalı 
zarf usulüyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Miktan Fiatı 
Aded Kr. 

40' Wat 3 500 170 
60 > 5 500 220 
75 » 5 000 265 

100 > 4 000 290 
150 » 1 500 370 
200 > 1 500 535 

2141 /4-2 

2 ton kalay satın alınacaktır. Tahminî tutarı 66.000 lira olup geçici 
teminatı 4.550 liradır. İhalesi 3/7/1961 günü saat 11 de kapalı zarf usulü 
ile yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarmı Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

2143/4-2 

M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla 1 aded ilik açma makinası satın alınacaktır. Muham
men bedeli 23.740 lira, muvakkat teminatı 1.781 lira 50 kuruştur. İhalesi 
19 Haziran 1961 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin teklif mektuplarmı bir saat evvel Komisyona vermeleri lâ
zımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf, şartnamesi Komis
yonda. v« İstanbul Levazım Amirliği ilftn kısmında görülür. 

Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : Dışişleri Bakanlığı binası lokanta kısmı onarımı. 
Keşif tutarı : (32396,40) lira. 
Teminat miktan : (2430) lira. 
Eksiltme mahalli ve tarihi : 26/6/1961 Pazartesi günü saat (16) da 

Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapak zarf usulü ile 
ihale olunacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden en az üç gün 

evveline kadar bu iş için Bayındırlık Bakanlığından alacakları yeterlik 
belgesi ile Ticaret Odası vesikası ve teminat makbuzunu muhtevi olarak 
2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi uyarınca hazırlıyacaklan teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına 
tevdi etmeleri şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul edlimez. 

2112 /4-4 

Sahife: 4365 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Garb bölgesinde, ilci hava meydanında dört bina inşaatı yap-
tınlacaktır. 

2 — Yapılacak iş dört aded, ceman 4374 m« tek katlı, betonarme 
bina inşaatıdır. 

3 — Yapılacak, işin muhammen bedeli £ 226.000,— İngiliz lirasıdır. 
4 — Bu veya buna benzer işleri yapmış olan firma veya firma 

grupları, ehliyet verilmesine esas olacak formları, Hava Meydanları ve 
Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği. Atatürk Bulvarı No. 140 Kavaklı
dere - Ankara adresinden 12/6/1961 tarihinden itibaren bizzat veya ka
nuni temsilcileri vasıtası ile temin edeceklerdir. 

5 — Formlann doldurulmuş olarak tevdi müddeti 17/7/1961 günü 
saat 17.00 de son bulacaktır.* 

6 — İşbu ihale 2490 sayılı kanım hükümlerine tabi değildir. 

2189 / 3-2 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Adıyaman - Siverek yolunda Fırat 
nehri üzerinde inşa edilecek Nissibi köprü yeri sondajı olup keşfi 
(50.000,—) liradır. 

2 — Eksiltme günü : 3/7/1961 Pazartesi günü saat 16 da Anka
ra'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Köprüler Dairesi Oda
sında teklif alma suretiyle ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak ı(250) ikiyüzelii kuruş 
bedele ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şube
sinden alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1961 yılma ait Ticaret Odası belgesiyle ı(3.750,—) liralık geçici 

teminat vermeleri, > 
b) İsteklilerin en geç 27/6/1961 Sah günü mesai saati sonuna ka

dar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine plân 
ve teçhizat, taahhüt, teknik personel beyannamelerini ve bu eksiltmenin 
ilânı tarihinden sonra alınmış 4.000,— liralık banka referansım eksiksiz 
olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

2148 / 4-1 

Muhtelif çapta 3 kalem debriyaj ve fren balata perçini kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. Tahmini bedeli 24.625,— T. L. geçici teminatı 
1.847,— T. L. sidir. 

Eksiltme 30 Haziran 1961 Cuma günü saat 16 da Merkezde Mal
zeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi bedelsiz olarak 
aynı yerden temin edilir. 

Usulüne göre hazırlanacak kapalı teklif zarflarının ihale günü saa
tinden bir saat önce Komisyona verilmesi ve postadaki gecikmelerin 
kabul edilemiyeceği ilân olunur. 

2162 / 4-2 

Şereflikoçhisar Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

959/645 
Şereflikoçhisar'ın Büyükdamlacık Köyünden Ömer oğlu Halil Çe

vik tarafından aynı köyden Dağıstan Aslan, ve müdahiller Zeynep, Na-
zife, Zülfiye ile Ankara-Gülveren Mahallesi No. 788 de Koçhisarlı Ha
san Küçükaslan aleyhlerine açmış olduğu gayrimenkule vâki müdahale
nin men'i dâvasının duruşmasında : 

Müdahil dâvâlılardan Hasan Küçükasîan'm adresi belli olmadığın
dan adına çıkarılan davetiye ve dilekçe sureti tebliğ edilememesi hase
biyle ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. 

Ş. Koçhisar Büyükdamlacık Hüyüküere mevkiinde on dönümlük 
tarlaya vâki müdahalenin men'i talebine havi dilekçe sureti ile 13/9/1961 
tarihli duruşmaya gelmediğinizde adınıza gıyap karan çıkarılacağına 
dair davetiye müdahil dâvâlılardan Hasan Küçükaslan'a davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2199 

(Resmî Gazete) 



Smhtfm: 4366 (Resmî Gazete) 15 HAZÎRAN 1961 

DSİ Umum Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş Konya DSİ. 4 üncü Bölge mıntıka
sında buluna» (Uluırmak - Aksaray sağ sakil sulaması inşaatı) olup 
muhammen keşif bedeli, birim fiyatları esası üzerinden (20.900.000,—) 
liradır. 

2 — Eksiltme 27/6/1961 Salı günü saat (15) de Ankara, Meşru
tiyet Cad. Konur Sokak No : 42 de DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reis-
Mgl binam lfinde toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu 
edasında kapalı sarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme tasarısı ve ekleri (160,—) Ura bedel mukabilinde 
Dfflî. Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahı» veya şirketlerin DSİ Umum 
Mödarlâğiine (640.750,—) lira geçici teminat vermeleri ve 17/6A961 
Cumartesi saat (13) e kadar dilekçe ile, DSİ Proje ve İnşaat Daire»! 
Retoriğine müracaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri lazımdır 
işbu tarihten evvel eksiltme tasarısı ve eklerini almamış olanlara bel
ge verilmez. İstekliler, iştirak belgesi alıp almadıklarını 23/6/1961 CU
MA sabahından itibaren, Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğine müracaat 
ederek öğrenebilirler. 

Posta da vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar ka 
bul edilmez. 

i — İsteklilerin, İdareden alarak dolduracakları, teknik personel 
beyasnarneei, makina ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altındaki 
isteri bildirir taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından veya 
DSİ. den alınmış mütaahhitlik karnelerini, iştirak belgesi almak üzer? 
verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

i — İsteklilerin, asgari; 3 aded 1,5 - 2 yd«. lük ekskavatör, 3 aded 
bvHkoer, 4 aded skreyper, 1 aded greyder, 4 aded keçiayağı silindir 
4 aded betoniyer, 4 aded vibratör, 12 aded 5 er tonluk kamyonu temin 
edeceklerini tevsik eden belge ile bu makin alan mukavelenin imzası 
»««âlinden itibaren, en geç bir ay zarfında çalışır vaziyette İş başında 
bulunduracaklarına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütna
meyi, İştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şart 
tır. 

7 — isteklilerin, teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
15 dakika evveline kadar, DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğin? 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
1966/4-4 

1 — Eksiltmeye konulan İş : Adana DSİ 6. Bölge Mıntakasında bu 
lunan (Yüreğir Ovası sulaması 2. kısım inşaatı) olup muhammen keşif 
bedeli, birim fiatlan esası üzerinden (19.000.000,—) liradır. 

2 — Eksiltme 30/6/1961 Cuma günü saat (15) de Ankara, Meşru 
tlyet Cad. Konur Sokak No : 42 de DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reis 
ligi binası içinde toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme tasarısı ve ekleri (100,—) lira bedel mukabilinde DSİ 
Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ Umun 
Müdürlüğüne (583.750,—) Ura geçici teminat vermeleri ve 20/6/1961 Sa 
h akşamına kadar dilekçe ile DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğine mü 
racaat ederek, ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. İşbu tarihteı 
evvel Eksiltme tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge verilmez. İs 
tekliler, Igtlrak belgesi alır» RİrrmHılrlpnrtı 2fi/«/1Q«1 Pa.za.rf-p.ni. sabahın 
dan itibaren, Proje ve İnşaat Dairesi Reisliğine müracaat ederek öğrene 
bilirler. 

Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabu 
edilmez. 

6 — İsteklilerin, İdareden alarak dolduracaklan, teknik persone 
beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altmdak 
işleri bildirir taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından vey ^ 
DSİ den alınmış müteahhütlik karnelerini, iştirak belgesi almak üzere 
verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

6 — İsteklilerin, asgari 3 aded 1,5 - 2 Yds lük ekskavatör, 1 aded 
buldozer, 1 aded greyder, 6 aded skreyper, 5 aded vibratör, 5 aded beto 
nlyer, 2 aded kopresör, 5 aded keçiayağı ve çekicisi ile 6 aded asgari be. 
şer tonluk kamyonu temin edeceklerini tevsik eden belge ile bu makina 
lan mukavelenin imzası tarihinden itibaren, en geç 3 ay zarfında çalı 
şır vaziyette ve iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulundura 
çoklarına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütnameyi, iştirak 
belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

7 — İsteklilerin, teklif mektuplarını 2. maddede yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
2110/4-3 

1 — Döviz temini ve ithalâtı İdaremizee yapılmak üzere A P A ve 
serbest döviz sahası memleketlerinden : 

Şartname No : 61/6K-1-28. Cinsi: Yükleyici (Four Wheel Drive 
Tractor-Loader). 

Fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Teklifler 6 Temmuz 1961 günü saat 17 ye kadar DSİ Makina 

ve İkmal Dairesi Reisliği Satmalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş 
veya gönderilmiş olacaktır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez ve 
geciken teklifler nazan itibare alınmaz. Telgrafla yapılacak müraeaat 
ve teklif kabul edilmez. 

3 — İstekliler, firmanın antetli kâğıdına yazılmış pullu bir dilek
çe ile dilekçelerinde hangi firmadan teklif getireceklerini belirterek DSÎ 
Makina ve İkmâl Dairesi Reisliğinden (DSİ Etlik Tesisleri Ankara) 
şartnameleri bedelsiz olarak temin edebilirler. 

4 — ödeme gayrikabili rücu bir akreditifle yapılacaktır. 
5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt

makta serbesttir. 
3159/3-2 

a 

T. C. Devlet Demiryollan İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis
yonu Reisliğinden : 

Muhtelif lokomotif borusu satın alınacaktır 
1 — Teklif alma suretiyle muhtelif lokomotif borusu satın alma-

"«k+ır 

2 — Tekliflerin en geç 12/7/1961 Çarşamba günü saat 17 ye kadar 
Ankara'da Malzeme Dairesinde toplanan komisyonumuza verilmiş veya 
srelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeei vezne
lerimizden 25 T.L. mukabilinde temin edilir. 

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

2214 / 2-2 

İskenderun Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

961/3 
Dâvâlı : İskenderun Yenişehir Mahallesi Kaplan Sokak No. 8 de 

mukim iken halen adresi meçhul Liyon Şamhyan'a :. 
Orhan Ezer vekili Hasan Cuci tarafından aleyhinize açılan tapu 

tescili dâvasının İskenderun S. H. Mahkemesinde yapılan muhakemesin
de adresinizin meçhul bulunması bakımından namınıza ilânen davetiye 
ve dâva arzuhali tebliğine dair verilen karar üzerine tâyin olunan 
17/5/1961 günü muayyen saatte gelmediğiniz ve bir vekil de gönderme
diğinizden hakkınızda gıyap karan çıkarılmasına ve duruşmanın 30/6/1961 
Cuma saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan belli gün ve 
saatte yine gelmediğiniz veya bir vekil göndermediğiniz takdirde gıya
bınızda hüküm verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 

2196 

960/381 
Dâvâlı : İskenderun Yenişehir Mahallesi halkından olup halen ad

resi meçhul Cabir oğlu Selim Dobo ve Cabir oğlu Hasan Dibo'ya 
Lemye Çilli tarafmdan aleyhinize ve diğer hissedarlar aleyhine açı

lan izalei şüyu dâvasının yapılan muhakemesi sonunda : 
İskenderun üçüncü mıntıkasında kâin (985) parsel sayılı gayri

menkulun aynen taksimi kabil olmadığından satış suretiyle şüyuun iza
lesine ve satış bedelinin hisseleri nispetinde hissedarlar arasında taksi
mine temyizi kabil olmak üzere 22/5/1961 günü 381/140 sayı ile karar 
verilmiş olduğundan kanuni müddet içinde temyiz yollarına başvurulma
dığı takdirde hükmün katileşeceği tebliğ makamına kaim. olmak üzere 
ilân olunur. 

2197 



15 HAZÎRAN 1961 (Reamî Gazete) SaMfe: 4367 

Karayolları Merkez Atelyesi Müdürlüğünden : 

Hurda oto dış lâstiği satılacaktır 
Atelyemiz sahasında bulunan 32.144,75 T. L. muhammen bedelli 

1050 aded muhtelif ebattaki hurda oto dış lâstiği 2490 sayılı kanun hü
kümleri dâhilinde kapalı zarf suretiyle satılacaktır. 

İhalesi 27/6/1961 Salı günü saat 15,30 da Atelye Müdürlüğünde ya
pılacaktır. İsteklilerin ihale evraklarım ihale saatinden bir saat evvel 
(Saat 14,30 a kadar) Komisyona vermeleri lâzımdır. Postada vukubula-
cak gecikmeler nazara alınmaz. 

Bu işe ait muvakkat teminat (2.410,85) T. L. olup Karayolları 
Umum Müdürlüğü Merkez Saymanlığı Veznesine yatırılacaktır. 

Hurda lâstiklere ait şartname ve ebat listesi bedelsiz olarak Atelye 
Müdürlüğünden temin olunabilir ve lâstikler mesai saatleri dâhilinde 
Atelye sahasında görülebilir. 

2168 / 4-2 

Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar 4. Bölge Müdürlüğünden : 

9 aded hurda vasıta ve makine satılacaktır 
Aşağıda cinsi, markası ve "muhammen bedelleri ile ihale gün ve 

saatleri yazılı hurda vasıta ve malzemeler açık artırma suretiyle ayrı 
ayrı Bölge dahilinde satılacaktır. 

Şartname makine Şefliğinde, malzemeler İse Bölge sahasında gö
rülebilir. 

Muh. Kesin İ H A L E 
Cinsi ve markası bedeli teminatı Gün ve saaü 

Huber Grader 5.000 750 26/6/1961 10 
5 000 750 > > 

> > 5000 750 
> > 5.000 750 > > 
> » 6.000 900 

Diamond Dump-Truck 8.000 1.200 27/6/1961 10 
Dodge Dump-Truck 2.040 306 » » 

> » 5.380 807 
> > 7.500 1.125 > > 

2203 / 4-2 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ı 

1 — Bakanlığımız Cüzzam Araştırma ve Eğitim Enstitüsünde histo 
patolojik araştırmalar ihtiyacı İçin 4 aded mikroskop kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli 28.800 lira olup ilk teminatı 
2.160 liradır. 

3 — Şartnamesi 144 kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 — Eksiltme 23 Haziran 1961 Cuma günü saat 15 de Vekâlette 
toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 
32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacaklan kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmiyecegi, ilân olunur. 

2079 / 4-8 

Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Yeşilköy Hava Limanı verici bina-, 
sımn tevsii işi olup keşif bedeli 38.004,84 liradır. 

2 — Eksiltme günü 26 Haziran 1961 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15.00 de Yeşilköy Terminal binasında kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı, Başmüdürlüğümüzde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1961 yılma ait ticaret odası belgesi ile, usulü dai

resinde 2.850,36 liralık muvakkat teminat vermeleri şarttır. Muvakkat 
teminat T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesaba yatırılarak muka
bilinde makbuz alınacaktır. 

b) isteklilerin en geç 22/6/1961 günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe ile Başmüdürlüğe müracaat etmeleri (Müracaatta umumi ev
rak kaydı muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez.) Ve dilekçe
lerine en az bir defada 25.000,— liralık bir bina inşaatı işini yaptıkla
rına dair belgelerini bağlıyarak, bu iş için yeterlik belgelerini almalan. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hasırhyacakl arı, teklif mektubu, 1961 yılı ticaret odası vesikası, yeter
lik belgesi ve teminat mektubunu havi kapalı zarflarım eksiltme saatin
den bir saat evvel Komisyon Başkanına vermeleri lâzımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 — İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi elması şarttır, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 

2165/4-3 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz kalorifer tesisatı ve kazan onarımı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin tahmini keşif bedeli 126.894,50 Mra olup, geçici temi
natı 7.594,75 liranın Fakülteden tahsilat müzekkeresi alınarak Ankara 
Üniversitesi (Dışkapı) Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartname, mukavele projesi ve diğer evrak hergün 
mesai saatlerinde (8 - 16.00 arası) Fakülte Hesap İşlerinde görülebilir. 

4 — Eksiltme 23/6/1961 Cuma günü saat 11.00 de Tıp Fakülte
sinde yapılacaktır. 

5 — İsteklilerin bu husustaki Bayındırlık Bakanlığından almış 
oldukları en az 150.000,— liralık mütaahhitlik karnesini ibraz etmeleri 
lâzımdır. 

6 — Taliplilerin 2496 sayılı kanunun tarifine göre hazıriayaeak-
lan kapalı zarflarım ihale günü İhale saatinden bir saat önce Satınalma 
Başkanlığına vermeleri (Bu saatten sonra olacak müracaatlar ve posta
da vâki gecikmeler kabul edilmez) ilân olunur. 

2011 /4-4 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından : 

Üniversite Mimarlığınca hazırlanan keşfe göre Fakültemiz 1. Şirürji 
Kürsüsü operasyon salonu inşaatı kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

1 — Keşif 130.149,60 Uradır. 
2 — Eksiltme 21/6/1981 Çarşamba günü saat 15 de Ankara Üni

versitesi Veteriner Fakültesinde toplanacak Komisyon önümde yapıla
caktır. 

3 — Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunda yazılı belge
lerle birlikte ihale gününden en az üç gün evvel (Tatil günleri hariç) 
Bayındırlık Bakanlığına müracaatla ehliyet belgeleri almalan ve 1961 
yılında hail faaliyette bulunduklarına dair mahallî ticret odalarından ala
cakları belgeyle birlikte geçici teminatlarımı Ankara Üniversitesi muha
sebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz ve mezkûr kanunum hükümleri 
gereğince hazırlıyacaklan kapalı zarflan eksiltme saatinden bir saat 
önce makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri, 

4 — Postada vâki gecikmelerin nazan itibara alınıruyacağı, 
5 — Yapılacak işe ait proje şartnamesinin Fakültemiz Levazım 

Bürosunda her gün görülebileceği ilân olunur. 
2099/4-4 

Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Müessesesi müdürlüğünden : 

1 — Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulan iş, müessesemiz ça
mur ve çimento değirmenlerinde kullanılacak 120 ton silpepsin imal ve 
teslimidir. 

2 — Bu işin muvakkat teminatı 7.250,— Tl. dır. 
3 — İhale 26/6/1961 Pazartesi günü saat 15 de Müessese Müdür

lüğünde yapılacaktır. 
4 — Bu işe ait şartname müessesemiz ticaret servisinde görülebi

leceği gibi talep edildiğinde bedelsiz olarak gönderilebilir. 
5 — İsteklilerin^ teklif mektuplannı ihale saatine kadar Haberleşme 

i Şefliğimize vermeleri veya posta ile aynı saatte bulunacak şekilde gön-
l dermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler nazan itibara alınmaz. 
| 6 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap-
| makta serbesür. 

1 2190 / 2-1 



Sahile: 4368 (Resmî Gasete) 15 HAZÎRAN 1961 

Ajıkaıa Valilıgınüen ; 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Ankara Hastanesi poliklinik tadilâtı 
işidir. 

Keşif bedeli (337.410,52) liradır. 
2 —- Eksiltme 16/6/1961 Cuma güaü saat 11,— de Sağlık ve Sos

yal Tardım Müdürlüğü odasında müteşekkil Komisyonda kapak zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1961 yılma alt ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde (20.120,53) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
6 — İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak Tali

matnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde tatil gün
leri hariç üç gün evvel Ankara Valiliğine müracaat edeceklerdir. 

7 — İstekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektupları 
ile birlikte zarflara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları eksilt
me günü saat 10,— a kadar makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. 

Keyfiyet İlan olunur. 
2008 / 4-4 

C i n s i 

Elektrikli otovlav 
Cerrahi aspiratör 
Ameliyathane lâmfc 
(Tavandan asılı) 
Ameliyat masası 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Miktarı Lira K. Lira K. 

5 aded 27.325 00 2.049 40 
5 aded 15.862 50 1.189 70 

L 
3 aded 21.600 00 1.620 00 
3 aded 55.350 00 4.151 25 

tı 120.137 50 9.010 35 

İhalenin icra edileceği 
gün ve saati 

16/6/1961 Cuma 11,00 
> » > 

Yekûn 

Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminat mik
tarı yazılı dört kalem tıbbi malzeme kapalı zarf usulüyle satın almacak
tır. 

İhaleleri hizalarında kaydedilen gün ve saatte ve ayrı ayrı olarak 
Vilâyet sağlık ve Sosyal Yar dun Müdürlüğü odasında müteşekkil komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

Şartname ve diğer lüzumlu evrak Ankara ve İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüklerinde görülür. 

İsteklilerin belirli gün ve saat İ0,üü a kaaar teminat makbuzu ve-
J'a mektubu ve tiearet odası vesikasını havi usulüne uygun hazırlanmış 
kapal zarflarım Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikme kabul edilmez. 
2009/4-4 

1 —> 50.000 lira keşif bedelli Ankara Kalesi ve Alitaşmdaki bekçi 
evinin onarım ve tamir işi kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 —' İhalesi 22/6/1961 Perşembe günü saat 15.00 de A n k a r a A r k e o 
loji Müzesi Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 —ı Geçici teminatı (3750) lira olup, bu teminat Ankara Okullar 
Saymanlığı veznesine yatırılacaktır. 

4 — Bu işe ait özel ve fennî şartname ile keşif evrakı çalışa 
saatleri içerisinde Müze Müdürlüğünde jrörüİPhlliTvfr. 

5 — Eksiltmeye gireceklerin Ticaret Odası vesikaları, teminat mak
buzu ve en az bir kalemde (25.000) liralık benzeri bir yapı işini muvaf
fakiyetle başarıp, kati kabulünü yaptırdıklarını, idare veya denetledik
lerini bildirir belge almaları için (Tatil günleri hariç) enaz üç gün evvel 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek alacakları 
belgeleri komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

6 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddeleri 
gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplarım eksiltme saatinden en geç 
bir saat önce komisyona vermeleri şarttır. 

Postadaki vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

2101 / 4-4 

Malatya Asliye 1. Hukuk Yargıçlığından : 

958/226 
Malatya'nın Hatunsuyu Köyünden Rifat Gül vesaire vekili Avukat 

Hediye Yücebilgin tarafından aynı yerden Hüseyin Demir, Mehmet De
mir ve Aslanbey Mahallesinden Safiye Elgin aleyhine açılan tapu iptali 
dâvasının yapılan duruşması sonunda : 

Sabit olmayan dâvanın reddine 24/4/1961 gün ve 226/194 sayı ile 
karar verilmiş olduğundan adresi meçhul bulunan dâvâlı Safiye Elgin'e 
hüküm tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2198 

Ankara Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünden : 

[uhammen B. K a d a s t r o Ma Geçici teminatı İhale tarihi 
Lira K. Cinsi Kapı No. Ada Parsel Miktarı Mevkii Lira K. ve saati 

98000 Arsa 30-30/A 164 14 35 Anafartalar 7350 00 il 
20/6/1961 20000 Dükkân 8 270 3 20 Koyunpazarı 1500 00 I 20/6/1961 

18000 Dükkân 72 439 20 22 Saraçlar 1350 00 : Salı 
18600 » 55 271 13 24 Saraçlar 1395 00 I saat 15 de 
24900 Ev 35, 35/İ 472 1 199 Dedebey Yokuşu 1867 50 .1 

106200 Arsa 31 6 354 Ismetpaşa 7965 00 1 
17400 Dükkân 2 391 27 48 Ulucaniar 1305 00 I 
78000 » 15 268 1 97 Kurşunlu C a m i i 5850 00 ı 22/6/1961 
30000 Ahşap ev 44/1 8148 İmar 6 535 İncesu 2250 00 r Perşembe 
37000 Bina 43/1 8148 İmar 15 S30 2775 00 ı saat 15 de 

440000 Arsa 2592 İmar 3 800 Çankırı Caddesi 33000 00 i 
23400 > 103-113 B97 54 39 Saraçlar 1755 00 1 
20400 Arsa 103-113 397 55 34 1530 00 1 24/6/1961 
73500 97-101 441 10 121 Atpazarı 5512 50 l Cumartesi 
19000 293 1 95 Doğanbey 1425 00 f saat 10 da 
25200 54 6 63 Güvercin Sokak 1890 00 ! 
42000 Dükkân 49 270 30 44 Koyunpazarı 3150 00 J 
61600 > 6 270 2 68 Saraçlar 4620 00 1 
21200 > 25 269 13 23 > 1590 00 1 
28000 > 67 397- 35 37 > 2100 00 I 27/6/1961 
19000 > 65 698 7 14,50 Çıkrıkçüar 1425 00 't Salı 
35300 > 17 269 17 37 Saraçlar 2647 50 saat 15 de 
37400 Arsa 441 9 68 Atpazan 2805 00 .1 
60562,50 > (hisseli) 669 8 121,12, 50 Şenyurt 4542 19 j 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller hizalarında belirtilen gün ve saatte Müdürlüğümüzde kurulu Komisyon eliyle kapalı zarf usulü ile ve peşin 
bedelle satılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi. (Postada vâki gecikmeler 
nazarı itibara alınmaz.) Şartnameler mesai saatlerinde görülebilir. 

2020 /4-4 

Başbakanlık Devlet Matbaam 
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  İÇİNDEKİLER 

 

Kararname            Sayfa 

 
5/1247  Zirai Kazanç Ölçülerinin Tesbiti Hakkında Yönetmelik           1 

 

İlanlar                  12 
 


