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CUMARTESİ 

K A R A R N A M E L E R 

Karar Sayısı: 6/2055 

İlişik üstede adları yazılı yerlerin tabiî afetlere maruz kalabilecek 
bölgeler olduğuna dair İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık, Tarım, İmar ve 
İskân Bakanlıklarınca müştereken yapılan tesbitin onanması; İmar ve 
İskân Bakanlığının 20/7/1963 tarihli ve 946/7333 sayılı yazısı üzerine, 7269 
sayılı kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 10/8/1963 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı ve 
Yardımcısı 

E. ALİCAN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. DİNÇER 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
İ. FEYZİOĞLU 

Devlet Bakanı 
V. PİRİNÇÇİOĞLU 

Millî Sa. Bakanı 
İ. SANCAR 

Devlet Bakanı V. 
F. K. GÖKAY 

İçişleri Bakanı 
H. O. BEKATA 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Balkanı 
İ. ÖKTEM İ. SEÇKİN 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O. ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 

F. ÇELİKBAŞ 

Tarım Bakanı 
M. İZMEN 

Devlet Bakanı 
İ. ÖKTEM 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

Ticaret Bakanı 
A. OĞUZ 

Ulaştırma Bakanı 
İ. Ş. DURA 

Âfet bölgelerini gösterir cetvel 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

N. ARDIÇOĞLU 

Âfete 
maruz Genel 

Adalet Bakanı 
A K. YÖRÜK 

Maliye Bakanı 
F . M E L E N 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. AZIZOĞLU 

Çalısına Bakara 
S. ECEVİT 

İ m a r ve İskân Bakanı 
F. K. GÖKAY 

Sıra Köyü veya bina hane 
Yerleşme yeri No. İli İlçesi mahallesi Âfetin türü Rapor tarihi sayısı sayısı Yerleşme yeri 

1 İstanbul Silivri Değirmenköy Yer kayması Jeolojik 18/5/1963 134 753 Silivri Tepe mevkii 

2 Kars Posof Merkez 
Rabat Mah. Su baskını » 27/9/1962 43 — Şehitlik ve Nene tepesi arası 

3 » Çıldır Kertene Yer kayması » 3/9/1948 31 90 Digor ilce merkezi 
4 Niğde Aksaray Göstük Kaya düşmesi » 21/5/1963 132 300 Lalelik mevkii 
5 Toıkat Niksar Kapıağzı Yer kayması » 16/5/1963 13 130 Krokisinde gösterilen yere 
6 Niğde Merkez Bozköy Kaya düşmesi » 3/6/1963 18 250 Köyün güneyi ile köy alanının batıNiğde 

sına düşen saha 
7 Zonguldak Karabük Merkez Yer kayması » 17/5/1963 84 3145 Demir ve çelik fabrikası, Kayabaşı Zonguldak 

ve Aracık düzlüğü 

8 Ankara Çankaya Bayındır » » » 6/6/1963 85 164 Krokide gösterilen yer 

9 Bursa İnegöl Alanya » » » 19/6/1963 56 56 Çeltikçi Köyü bitişiğindeki yer 

10 » » Kirloz » » » 18/5/1963 64 64 Krokide gösterilen yer 

11 » » Dipsizgöl » » » 5/3/1963 10 90 Tesbit edilecek yere 
12 Erzincan Çayırlı Başköy Su baskım D.S.l. 16/6/1963 56 100 Berlık tepesi mevkii 
13 Çorum Bayat Merkez Yer kayması Jeolog 18/6/1963 43 602 Yatıkçı Köyü kuzeyindeki saha 

14 içel Merkez Boğacık » » » 21/5/1963 29 72 Bağlar mevkii 

15 » Gülnar Yenikaş (Te » » » 5/6/1963 10 10 Soğuk su mahallesinin güneybatı 15 
meller Mah.) bitişiğindeki saha 

16 Çankırı İlgaz Yavademirciler » » » 25/5/1963 13 40 Taşınma yeıi tesbit edilecek 

17 » Böyköy 25,5/1963 18 41 1 — Bey Mahallesi güneyinde şahım17 Böyköy 
lara ait tarlalar 
2 — Emiroğlu Mahallesi önündeki 
tarlalar 

Sayı: 11499 

R 

Başb. 
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Karar Sayısı: 6/2076 

Kütahya İli'nin Tavşanlı İlçesine bağlı Karakaya Köyünde bulun
muş olan krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ilişik 
mukavelename ve şartnameye göre Orko Krom Limited Ortaklığına ve
rilmesi ve bu imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi tutulması; 
Sanayi Bakanlığının 13/4/1963 tarihli ve 8828 sayılı yazısı ve Danıştay 
Başkanlığının 24/7/1963 tarihli ve 63/138 129/7166 sayılı yazısiyle gön
derilen 3 üncü Daire ve Genel Kurul Kararları üzerine, 6309 sayılı ka
nunun 63 üncü maddesiyle 115 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 
Bakanlar Kurulunca 10/8/1963 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

E. ALİCAN 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 
V. PİRİNÇÇİOĞLU F. K. GÖKAY 

Millî Sa. Bakanı 
İ. SANCAR 

İçişleri Bakanı 
H. O. BEKATA 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
İ. ÖKTEM İ. SEÇKİN 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O. ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Tarım Bakanı 
M. İZMEN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

Ticaret Bakanı 
A. OĞUZ 

Ulaştırma Bakanı 
İ. Ş. DURA 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. K. YÖRÜK 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. AZİZOĞLU 

Çalışıma Bakanı 
B. ECEVİT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. ARDIÇOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. GÖKAY 

Danıştay Üçüncü Daire 
E. No : 1963/40 
K. No : 1963/75 

ÖZETİ: Kütahya'nın Tavşanlı İlçesine bağlı 
Karakaya Krom madeninin ihalesi Hk. 

Kütahya İlinin Tavşanlı İlçesine bağlı Karakaya Köyünde bulun
muş krom madeninin 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Orko Limi
ted Şirketine verilmesi hakkında olup Başbakanlıktan 18/4/1963 tarihli 
ve 64/67/1387 sayılı yazı ile gönderilen Sanayi Bakanlığının 13/4/1963 
tarihli ve 8828 sayılı yazısına bağlı müzekkere, mukavele ve şartname 
tasarıları ile dosya incelendi: 

Maden Dairesi Reisliğinin bu husustaki müzekkeresinde; 
«Orko Krom Limited Şirketi uhdesinde bulunan Kütahya İlinin 

Tavşanlı İlçesine bağlı Karakaya Köyünde 23/6/1955 tarihli ve 41/30 
sayılı arama ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş krom madeni için 
işletme hakkı talep edilmiş ve tevdi edilen vesikalar Fen Heyetimizce 
tetkik edilerek tarzı tanzim itibariyle uygun bulunduğundan 6309 sayılı 
Maden Kanununun 48 inci maddesine göre haritalar mahallinde arza 
tatbik ve fen raporundaki malûmat yerinde kontrol edilmiştir. 

Bu hususta tanzim olunan 9/11/1959 tarihli raporda : 
a) Sahanın ruhsatname hududu dahilinde kaldığı, metrük, mek-

şuf arama Ve işletme ruhsatnameli, işletme imtiyazlı sahalarla tedahüllü 
olmadığı, haritaların arza uygun olduğu, 

b) Yukarıda bahsi geçen sahanın fen "raporunda gösterilen ara
maların yapıldığı, bu sahadaki rezervin kemiyet ve keyfiyet bakımın
dan rapor muhtevasına uygun ve kabili imal olduğu, 

c) Fennî şartlar altında kurulacak bir işletme ile (40) yıl müddet
le işletmeye tabi tutulmasının uygun olacağı, 

d) Mezkûr krom madeni için imraratından 6309 sayılı Maden 
Kanununun 115 inci maddesine göre % 2,5 nisbetinde Devlet hakkı alın
ması lâzım geleceği, 

beyan edilmiştir. 
2 — Bu sahada maden işletilmesinde askerî bakımdan bir mah

zur bulunup bulunmadığı ve Orman Kanunu bakımından riayeti lâzım 
gelen hususlar hakkında Millî Savunma ve Tarım Bakanlıklarının mü
talâası sorulmuş ve adı geçen Bakanlıklar tarafından bir mahzur görül
mediği bildirilmiştir. 

3 — 6309 sayılı Maden Kanununun 52 nci maddesi gereğince ma
denin şartnamesi Dairemizde bu iş için teşkil edilen bir Komisyon ta
rafından hazırlanmış bu şartnamede : 

a) Madenin işletilmesi için asgari (500.000) Türk lirası sermaye 
tahsis edilmesi, 

b) Şartnamede yazılı hususların yerine getirilmesini teminen 
(4000) liralık teminat (Nakdi veya banka teminat mektubu veya Dev
let tahvilleri) verilmesi, 

c) Bu maden sahasından senede asgari (1000) ton krom istihsal 
ve imrar olunması, 

derpiş olunmuştur. 
4 — Tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde şartname hükümlerine 

uygun şekilde madeni işletmeğe talip olunduğunun Bakanlığımıza bildi
rilmesi ve teminatın tevdii hususlarının alâkalıya bildirilmesi üzerine 
verilen mühlet içinde şartname hükümlerine uygun şekilde madenin iş
letilmesine talip olunduğu Bakanlığımıza bildirilmiş ve teminat tevdi 
olunmuştur. 

5 — 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince sözü 
geçen krom madeni için bulucusu Orko Krom Limited Şirketi uhdesine 
(40) yıl müddetle işletme imtiyazı verileceği, itirazı olanların 10/7/1962 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde Bakanlığımıza müracaat etmeleri 
lâzım geldiği, Ankara'da Resmî Gazetede ve mahallinde münteşir bir 
gazetede ve ayrıca mutad vasıtalarla ilân edilmiş, ilân müddeti içinde 
Bakanlığımıza herhangi bir müracaat ve itirazda bulunulmamıştır. 

Bu itibarla, madenin imraratından 115 inci madde gereğince % 2,5 
nisbetinde Devlet hakkı alınmak suretiyle ve hazırlanan birer örneği 
ilişik mukavelename ve şartname tasarılarına göre bahis konusu krom 
madeni için 6309 sayılı Maden Kanununun 63 üncü maddesi gereğince 
(40) yıl müddetle Orko Krom Limited Şirketi uhdesine işletme imti
yazı verilmesi hususunda Bakanlar Kurulundan karar istihsali için Baş
bakanlığa yazılmasına müsaadelerini saygılarımla arzederim» denil
miştir. 

Gereği görüşülüp düşünüldü : 
Bahis konusu krom madeninin aranıp bulunmasına ve imtiyazının 

talebe mütedair muamelelerinin mevzuat dairesinde cereyan ve tekem
mül ettirilmiş olduğunun bildirildiği görülmekle mukavele ve şartname 
tasarılarının incelenmesine geçildi : 

Mukavelenin ikinci maddesinin (b) bendinde madenin sınır noktala
rının tarifinde «Karadere ve M5» diye yazılı isim ve işaretler gerek 
imtiyaza esas olan topoğrafik haritada ve gerekse işletme hakkı tale
bine mütaallik vesikaların arza tatbik neticesini gösterir tetkik rapo
runda «Kocadere ve N5» şeklinde yazılmış olduğundan sahanın kuzey 
ve batı noktalarının buna göre tashihi kararlaştırılmış ve bu suretle i l i 
şik mukavele ve şartname tasarıları dairesinde mezkûr madenin işle
tilmesi imtiyazının adı geçen şirkete ihalesi uygun görülmüş olmakla 
3546 sayılı kanunun 7354 sayılı kanunla değiştirilen 19 uncu maddesi 
(A) bendi gereğince Genel Kurulda karara bağlanmak üzere dosyanın 
Birinci Başkanlığa sunulmasına 1/7/1963 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 

Başkan V. 
İhsan Olgun 

Ü y e 
Gilisralıoğlu 

Ü y e 
M. Ali Çeltik 

Üye 
F. Gürpınar 

Üye 
C. Özden 

M U K A V E L E N A M E 

Madde 1 — Bulunmuş maden olarak sicilinin ( ) nu
marasında kayıtlı krom madeninin işletilmesi imtiyazı işbu mukavele
name ve merbutu şartname hükümleri dairesinde Orko Krom Limited 
Şirketi uhdesine verilmiştir. 

Madde 2 — Bu maden sahasının coğrafi mevkii, sınırları ve geniş
liği, dosyasında mevcut musaddak krokisinde de tesbit edildiği üzere 
aşağıda gösterilmiştir. 

A) Madenin mevkii : 
Vilâyeti : Kütahya 
Kazası : Tavşanlı 
Köyü veya mevkii: Karakaya 

B) Sınırları: 
Kuzeyi: Kocadere ile Kuruderenin telâki noktasındaki beton sü

tundan (N. 12) Küçükkızıltaş Tepesi beton sütununa (N. 5) çekilen 
hattın P.41-P.42 noktaları arasında Kurudereyi kestiği noktadaki beton 
sütunundan başlıyarak Kurudereyi takiben Kurudere menbaındaki beton 

Başbakan 

LU 

1. S. 
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sütuna eğri hat ve Kurudere menbasındaki beton sütundan Buzağılık 
Tepesine (Askerî nirengi beton sütuna) doğru hat. 

Doğusu : Buzağılık Tepesinden (Askerî nirengi beton sütunundan) 
Kaleyeri Tepesi beton sütununa (N. 3) doğru hat. 

Güneyi : Kaleyeri beton sütunundan (N. 3) Küçükkızıltaş Tepesi 
beton sütununa (N. 5) doğru hat. 

Batısı : Küçükkızıltaş Tepesi beton sütunundan (N. 5) hudut baş
langıcı olan Kocadere ile Kuruderenin telâki noktasındaki beton sütundan 
(N. 12) Küçükkızıltaş Tepesi beton sütununa (N. 5) çekilen hattın P.41-
P.42 noktaları arasından Kurudereyi kestiği noktadaki beton sütununa 
doğru hat. 

C) Genişliği (85.6160) hektardan ibarettir. 
Madde 3 — Bu madenin işletme hakkı, şekli ve müddeti Bakanlar 

Kurulunun 10/8/1963 tarihli ve 6/2076 sayılı karariyle tâyin edildiği üzere 
işletme imtiyazı müddeti maden sicilince kaydedildiği tarihten başlı-
yarak (40) kırk yıldır. 

Madde 4 — 3 üncü maddede gösterilen işletme imtiyazı müddetinin 
bitmesinden en az üç yıl evvel imtiyaz sahibinin talebi halinde Bakan
lık, imtiyaz müddetinin uzatılması lâzım gelip gelmediği hususunda bir 
karar vererek keyfiyeti imtiyaz sahibine usulen tebliğ eder. Ancak, tem
dide karar verildiği takdirde yeniden uzatılan müddet ile ilk imtiyaz 
müddeti mecmuu 99 yılı aşamaz. 

Madde 5 — Bu madenin harb halleri ve sebepleri dolayısiyle ye
raltı veya yer üstü tesisleri yıkıldığı veya yıktırıldığı veya askerî ha
reketlerle işletilmesi kısmen veya tamamen durdurulduğu takdirde, iş
letme imtiyazı sahibi hiç bir suretle muhalefete, bu suretle geçecek müd
dete mukabil işletme imtiyazı müddetinin uzatılmasını ve zarar, ziyan 
ve işbu şartname hükümlerine riayeti sağlamak üzere 

Madde 6 — İkinci maddede yazılı imtiyaz haritasının tasdikli bir 
nüshası dosyasında saklanmış, bir nüshası imtiyaz sahibine verilmiş ve 
diğer bir nüshası da madenin bağlı bulunduğu vilâyete gönderilmiştir. 

Madde 7 — Mezkûr krom madeninin imraratından Maden Kanu
nunun 115 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre (Aynı cins madenin 
Devlet hakkı nispetinde ileride yapılacak indirmelerden, indirmenin cari 
bulunduğu devreye münhasır olmak üzere, istifade kaydiyle) 
nispetinde Devlet hakkı alınacaktır. 

Madde 8 — İşbu mukavelename / / tarihinde iki nüsha 
olarak Sanayi Bakanlığı ile işletme imtiyazı sahibi Orko Krom Limited 
Şirketi arasında imza ve teati edilmiştir. 

İşletme imtiyazı sahibi Sanayi Bakanı 

Ş A R T N A M E 
FASIL : 1 

Umumi hükümler 

Madde 1 — Kütahya Vilâyetinin Tavşanlı Kazasına bağlı Kara-
kayaköyü sınırları dahilinde kâin olup (40) yıl müddetle işletilmesi im
tiyazı, bulucusu Orko Krom Limited Şirketi uhdesine verilecek olan 
«bulunmuş» krom madeninin işletilmesi işbu şartname hükümlerine ta
bidir. 

Madde 2 — Madenin işletilmesi sebebiyle arazi üzerinde husule 
getirilecek zararlar imtiyaz sahibi tarafından sahiplerine ödenir. 

Şu kadar ki , sahipli arazi ile bina veya tesisler içinde veya altın
da işletme ile ilgili faaliyette bulunulması veya tesisler kurulması için 
imtiyaz sahibi tarafından bu gibi mahaller sahiplerinin muvafakati alı
nır veya usulü dairesinde muvakkat işgal veya istimlâk yoluna gidilir. 

Madde 3 — İmtiyaz sahası sınırları içinden demiryolu veya şose 
geçirilecek veya umuma menfaatli başkaca tesis kurulacak olursa imti
yaz sahibi buna muhalefet edemez. 

Şu kadar ki, bu gibi tesislerin işletmeye zarar vermesi halinde im
tiyaz sahibi husule gelecek zarar ve ziyanlarını ait olduğu idarelerden 
isteyebilir. 

Madde 4 — Bu madenin imtiyaz sahası sınırları içinde çıkacak ve 
işletme hakkı da başkasına verilecek diğer cins madenin işletilmesine 
imtiyaz sahibi muhalefet edemez. 

Ancak, imtiyaz sahibi yeni madenin durumu ve işletilmesi icaba-
tından olarak husule gelecek zarar ve ziyanını ikinci işletme hakkı sa
hibinden talep edebilir. I 

F A S I L : 2 

Teknik hükümler 

Madde 5 — Bu maden sahası yakınında kâin madenlerin işletilme
sinden mütevellit zararların ödenmesi için saha sınırları civarına isabet 
eden maden yataklarından yatağın inkişaf durumu da nazara alınmak 
suretiyle fen icaplarına göre umkî ve ufkî olmak üzere bir miktar yer 
bırakılır. Taraflar arasında vukubulacak anlaşmazlık halinde bırakıla
cak yerin ufkî genişliği ve derinliği Bakanlıkça tesbit edilir ve alâka
lılar buna riayet eder. 

Madde 6 — İmtiyaz sahibi, madeni bu şartnamede ve fen raporun
da ve tadilâtında derpiş edilen esaslar ve maden teknik ve fennî icabatı 
dairesinde işletir, israf ve tahribine meydan vermez, yapılacak tetkik 
ve teftişler neticesinde verilecek direktiflere uyar. 

Madde 7 — İmtiyaz sahasında terk ve tatili gereken ocak; kuyu ve 
galerilerde, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması lâzımdır. İmtiyaz sa
hibi tarafından bu lâzımeye riayet olunmadığı takdirde masrafı temi
nattan mahsup edilmek suretiyle gerekli emniyet tedbirleri Bakanlıkça 
re'sen tatbik olunur. 

FASIL : 3 

Malî hükümler 

Madde 8 — İmtiyaz sahibi bu madenin işletilmesi için asgari 
(500.000) Beşyüzbin Türk lirası sermaye tahsis eder. 

Madde 9 — İmtiyaz sahibi tarafından, maden mevzuatı, mukavele 
ve işbu şartname hükümlerine riayeti sağlamak üzere 
liralık teminat (Nakdi, banka mektubu veya Devlet tahvilleri) verilir. 

A) Teminat, (Kanuni fesih sebep ve icaplarına halel gelmemek 
kaydiyle) işbu şartnamenin 8 inci maddesinde gösterilen hükümlerin 
yerine getirilmemesi veya işletme imtiyazının Maden Kanununda yazılı 
sebeplerden birine dayanılarak fesih edilmesi hallerinde irat kayıt 
olunur. 

B) Teminattan, Maden Kanununda ve bu şartnamede tasrih edilen 
hallerde Bakanlıkça gerekli sarfiyat yapılır. 

C) Teminatın tamamen veya kısmen sarfı veya fesih haricinde 
irat kaydı hallerinde, Bakanlıkça yazı ile vâki tebliğe rağmen tâyin olu
nan müddet zarfında teminatın eski haddine iblâğ edilmemesi takdirinde 
işletme imtiyazı fesih edilir. 

D) Teminat, işletme imtiyazının yürürlük müddetinin bitmesi ve
ya Maden Kanununun 97 nci maddesi mucibince işletme imtiyazının terki 
hallerinde, kanuni ve akdi mükellefiyet ve vecibelerin yerine getirildiği 
anlaşıldıktan sonra, iade olunur. 

Madde 10 — Maden Kanununun Maden Zabıtasiyle ilgili hüküm
lerinin Bakanlıkça re'sen tatbiki halinde gerekli masraflar teminattan 
sarfedilir. 

Madde 11 — İmtiyaz sahibi, bu sahanın her takvim yılı içinde en 
az (1000) bin ton Krom cevheri istihsal ve imrar etmeyi taahhüt eyler, 
bu miktar cevher istihsal ve imrar edilmese bile imtiyaz sahibi buna te
kabül eden Devlet hakkını en geç her yılın ilk iki ayı zarfında (O tarih
teki mer'i Devlet Hakkı Tarifesi, imtiyazın tabi olduğu Devlet Hakkı 
nispeti ve madenin vasati tenörüne göre) Hazineye ödemeğe mecburdur. 
Şu kadar k i herhangi bir yıl içinde, taahhüt edilen miktardan kısmen 
veya tamamen noksan kalan miktar o yılı hemen takip eden üç yıl zar
fındaki fazla imrarata mahsup edilir. Başka yıllardaki imrarata teşmil 
edilemez. 

«Maden Kanununun 79 uncu maddesine müsteniden madende faaliye
tin muvakkaten tatil edilmesi halinde muvakkat tatilin devamı müdde-
tince imtiyaz sahibi hakkında bu maddedeki vecibe tatbik olunmaz, ve 
üç yıllık müddet muvakkat tatilin hitamından sonra cereyan eder.» 

F A S I L : 4 

İktisadi hükümler 

Madde 12 — İmtiyaz sahibi imtiyaz hukukunun sona ermesi ha
linde Maden Kanununun 100 üncü maddesi gereğince Devlete intikal et
mesi lâzımgelen tesisleri iyi halde muhafaza eyler. 

İmtiyaz hukukunun sona ermesi tarihinden itibaren altı ay içinde bu 
tesisler Devletçe tesellüm edilmediği takdirde imtiyaz sahibi, Bakanlığa 
yazı ile keyfiyeti ihbar etmek kaydiyle, bunları muhafaza mükellefiye
tinden kurtulur. 
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Hususi şartlar 

Özel Madde 1 — a) Maden sahasında mümkün olduğu kadar 
ağaçlık yerlere girilmiyeceğine, ağaç kesilmesi icap ettiği takdirde ma
hallî orman idaresine haber verip alınacak müsaade ve verilecek memur 
nezaretinde kesileceğine, buralarda izin dışında mevcut ağaçları kes
mek, yaralamak, sakatlamak, kabuklarını soymak, köklerini sökmek gi
bi ormana ve ağaçlara zarar verecek bir harekete tevessül edilmiye-
ceğine, 

b) Maden işletme sahasında gerek maden sahipleri ve gerekse me
mur ve işçileri tarafından yapılacak izinsiz kesim ve tahribattan doğ
rudan doğruya maden sahibi veya işçilerinin mesul tutulması bu hususta 
tanzim edilecek zabıt varakasına derç edilmek üzere suçluların isim ve 
hüviyetlerinin maden sahipleri ve mesul müdürü veya vazifelendirilmiş 
memurları tarafından ilgili ve vazifeli orman memurlarına bildirileceğine 
ve suçların takibi hususlarında her türlü yardımın yapılacağına, 

c) Maden sahası dahilindeki ormanlarda yangın zuhurunda bütün 
işçilerinin yevmiyeleri imtiyaz sahibi tarafından verilmek üzere yangı
nın söndürülmesi için derhal yangın mahalline sevkedileceğine, 

d) Maden işletme sahası dahilinde çıkacak yangınların biran ev
vel görülüp idareye ihbar ve söndürülmesi için Orman İdaresinin göste
receği mahalle bir yangın gözetleme bekçici koyup bunun yangın mev
simi devamınca gözetleme noktalarında bulundurulacağına, yangın vu
kuunda mümkün olan en seri vasıta ile keyfiyetin en yakın Orman İda
resine bildirileceğine, 

e) Maden sahasında maden sahipleri ve işçileri tarafından vukua 
getirilecek gerek izinsiz kesim, tahribattan ve yangından ve gerekse 
Orman Kanun, Nizamnameleriyle sair umumi ve hususi kanun hükümle
rine muhalif hareketlerden mütevellit ormana vâki zarar ve ziyanın hiç 
bir ihtara ve protesto keşidesine ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın 
derhal ve nakden tazmin edileceğine, 

f) Yukarıda yazılı hususları temin için ikibinbeşyüz lirayı geçme
mek üzere Orman İdaresince tâyin olunacak miktar üzerinden kanunen 
muteber teminat verileceğine, 

g) Maden işletme sahası hudutları dahilinde doğacak her türlü 
ihtilâfların hâl merciinin mahallî mahkeme olacağının kabul edileceğine, 

h) Yukarıdaki maddeler hükümlerine riayet edilmediği takdirde 
Orman Kanununun 92 nci maddesi gereğince ve cari mevzuata göre ge
rekli emniyet tedbirleri alınıncaya kadar her türlü faaliyetlerinin tatil 
edilmesine muvafakat olunacağına; 

i) Bu maden işletmesinin zaruri kıldığı her nevi tesisat ile yollar 
yapılması istendiği takdirde ayrıca müsaade alınacağına 

dair imtiyaz sahibi tarafından Noterden tasdikli taahhüt senedi ve
rilecektir. 

Esas No : 63/138 
Karar No : 63/129 

Kütahya İlinin Tavşanlı İlçesine bağlı Karakaya Köyünde bulunmuş 
Krom madeninin 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Orko Limited Şir
ketine verilmesi hakkında olup Başbakanlıktan 18/4/1963 tarihli ve 
64-67/1387 sayılı yazı ile gönderilen Sanayi Bakanlığının 13/4/1963 tarihli 
ve 8828 sayılı yazısına bağlı müzekkere, mukavele ve şartname tasarı
ları üzerine Üçüncü Dairece müttehaz 1/7/1963 tarihli ve 40-75 sayılı 
kararı havi ilişik mazbata ve eki mukavele ve şartname tasarıları okundu. 

Gereği konuşulup düşünüldü : 

Daire kararı ve eki mukavele ve şartname tasarıları, 
gerekçeler dolayısiyle 8/7/1963 tarihinde oybirliğiyle onandı . 

dayandığı 

Danıştay Başkanı 
Açık 

8. D. Başkanı 
H. Kümbetlioğlu 

4. D. Başkanı 
Açık 

7. D. Başkanı 
Açık 

Danıştay Başkan V. 
1. D. Başkanı 

Rıza Göksu 

9. D. Başkanı 
İ. Ecemiş 

5. D. Başkanı 
Açık 

Üye 
H. Belen 

2. D. Başkanı 
A. S. Hocaoğlu 

3. D. Başkanı 
Açık 

6. D. Başkanı 
Açık 

Üye 
A. D. Toran 
Bulunmadı 

Üye 
M. Kuşakçıoğlu 

Üye 
8. Çolakoğlu 

Bulunmadı 

Üye 
Y. Vardar 

Üye 
H. Tüz 

Bulunmadı 

Üye 
Ş. Türe 

Bulunmadı 

Üye 
A. Dündar 

Üye 
8. Köksal 
Bulunmadı 

Üye 
M. Ali Çeltik 

Üye 
N. Martı 

Bulunmadı 

Üye 
K. Erkmenoğlu 

Üye 
L. Akyollu 

Üye 
A. Tuncay 
Bulunmadı 

Üye 
A. Pınar 

Üye 
Açık 

Üye 
E. Ergut 

Üye 
N. Yönder 

Üye 
İ. Arar 

Üye 
Y. Kişioğlu 

Üye 
O. Göydün 

Üye 
Gilisralıoğlu 

Üye 
M. Yiğiter 

Üye 
A. Akbil 

Üye 
F. Gürpınar 

Üye 
İ. H. Ülgen 

Üye 
O. Özden 

Üye 
F. Öztürk 

Üye 
Açık 

Üye 
Açık 

Üye 
S, Aktan 

Bulunmadı 

Üye 
N. Hatipoğlu 

Bulunmadı 

Üye 
S. Koçak 

Üye 
F. Arun 

Üye 
İ. Olgun 

Üye 
K. Berkem 

Üye 
F. Menteşe 
Bulunmadı 

Üye 
M. Karaoğlu 

Üye 
M. Kutman 

Üye 
A. Erdoğdu 

Üye 
R. Tartan 
Bulunmadı 

Üye 
İ. Koloğlu 

Üye 
Açık 

Üye 
Açık 

Karar Sayısı : 6/2119 

1 — Kuzey Atlantik Andlaşması çerçevesinde Türkiye'de yapılan 
inşa ve tesis işlerini taahhüt etmiş olan gerçek ve tüzel kişilerin mün
hasıran müşterek enfrastrüktür programlarına ait işler dolayısiyle, Ya
tırımlar Finansman Fonu Teşkili ve Tasarruf Bonoları İhracı Hakkın
daki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı kanunun 4 üncü maddesine daya
narak istihkaklarından (Sitüasyonlarından) yapılmış ve yapılacak tevki-
fat mukabilinde aldıkları ve alacakları ve yine bu gerçek ve tüzel kişi
lerin yukarda belirtilen işler dolayısiyle verdikleri ve verecekleri yıllık 
beyannamelerdeki gelir ve kurumlar vergileri matrahları üzerinden aynı 
kanunun 5 inci maddesine müsteniden yaptıkları ve yapacakları tasarruf 
bonosu tevdiatının, tevkifat ve tevdiatın yapıldığı saymanlık ve vergi 
dairesi kayıtları ile tevsik edilmek şartiyle ve bonoların sahiplerinin mü
racaatında, bonolarda yazılı kıymet üzerinden vade tarihi nazarı itibara 
alınmaksızın itfa edilmesi; 

2 — Vadesi gelmiş ve tahsil edilmiş faiz kuponları için indirim ya
pılmaması, vadesi gelmemiş kuponlar için ayrıca faiz hesaplanmaması; 

3 — Bu şahıs ve müesseseler tarafından bedellerinin zamanında 
yatırılmamış olması sebebiyle, tasarruf bonolarından ötürü Âmme Ala
caklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ile Vergi Usul Kanunu ge
reğince hesaplanarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek olan gecikme 
zamlarının ve vergi cezalarının tahsil edilmemesi; 

Maliye Bakanlığının uygun mütalâasına dayanan Dışişleri Bakan
lığının 24/7/1963 tarihli ve 4472 sayılı yazısı üzerine, 6095 sayılı kanu-
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nun 13/6/1963 tarihli ve 253 sayılı kanunla değişik 10 uncu maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 20/8/1963 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan Devlet Bakamı ve Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı ve Başbakan Başb. Yardımcısı Başb. Yardımcısı Başb. Yardımcısı 
İ. İNÖNÜ E. ALİCAN H. DİNÇER T. FEYZİOĞLU 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
V. PİRİNÇÇİOĞLU R. AYBAR N. ÖKTEN A. K. YÖRÜK 

Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
İ. SANCAR H. O. BEKATA F. C. ERKİN F. MELEN 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Balkanı Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
İ. ÖKTEM İ. SEÇKİN A. OĞUZ Y. AZİZOĞLU 

Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
0. ÖZTRAK M. İZMEN İ. Ş. DURA B. ECEVİT 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. ARDIÇOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. GÖKAY 

Karar Sayısı: 6/2124 

İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarınca müş
tereken düzenlenen ilişik «Orman Kanunun 35 inci maddesinin uygula
ma şekli hakkında Yönetmelik» in yürürlüğe konulması; Maliye Bakan
lığının uygun mütalâasına dayanan Tarım Bakanlığının 3/7/1963 ta
rihli ve 19876-12/505 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 21/8/1963 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
V. PİRİNÇÇİOĞLU 

Millî Sa. Bakanı 
İ. SANCAR 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. ALİCAN 

Devlet Bakanı 
R. AYBAR 

İçişleri Bakanı 
H. O. BEKATA 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
İ. ÖKTEM İ. SEÇKİN 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O. ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Tarım Balkanı 
M. İZMEN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

Ticaret Bakanı 
A. OĞUZ 

Ulaştırma Bakanı 
İ. Ş. DURA 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
T. FEYZiOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. K. YÖRÜK 

Maliye Balkanı 
F. MELEN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. AZİZOĞLU 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVİT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. ARDIÇOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. GÖKAY 

Orman Kanununun 35 inci maddesinin uygulama 
şekli hakkında Yönetmelik 

YÖNETMELİĞİN K A P S A M I 

Madde 1 — 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü mad
deleri gereğince : 

a) Devlet ormanları içinde veya orman sınırlarına köy ortasından 
yatay bir hat ile 10 kilometre uzaklıkta bulunan köylerde oturan köy
lülere, köyde barınmalarına mahsus olmak üzere yapacakları ev, ahır, 
samanlık için ondabir tarife bedeli karşılığında tahammülü müsait olan 
en yakın Devlet ormanlarından veya bu bedele, kesme ve taşıma mas
rafları da ilâve edilmek suretiyle istif yerlerinden verilecek kerestelik 
ağaç ve tomruk ile bu köylülerden muhtaç olanlara tahammülü (Etası) 
müsait olan en yakın ormanlardan yayla kulübeleri için ondabir tarife 
bedeli ile verilecek ağaçlar. 

b) Ormanların bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler için
deki muhtaç köylülerle, sınırları içinde Devlet ormanı olan ve nüfusu 
2500 den aşağı bulunan muhtaç kasabalar halkının yapacakları ev, sa
manlık ve ahır gibi zatî ihtiyaçları için kesme, taşıma masrafları ve ta
rife bedeli ödenmek şartiyle verilecek tomruklar; 

c) Dışardan gelecek ve Hükümetçe iskâna tabi tutulacak göç
menlerle, Hükümetçe memleket içinde bir yerden başka bir yere taşına
cak ve topluca köy kuracak veya köylerde yerleştirilecek olanlara ve 
yer sarsıntısı, yangın, heyelan ve sel gibi haller yüzünden felâkete uğ
rayan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç köylülere yapacakları ev, 
ahır, ambar ve samanlık için bir defaya mahsus olmak üzere taham
mülü (Etası) uygun en yakın ormanlardan parasız olarak verilecek ke
restelik ağaç ve istekleri halinde mevcut istiflerden yalnız kesme, taşı
ma ve imal masrafları karşılığında verilecek tomruk veya kereste ile; 

Yapılacak inşaatın tabi olacağı sistemler; 
Yukarıda sayılan inşaata sarfedilmek şartiyle köy veya köy bir

liklerinin veyahut bunların tesis edemedikleri hallerde şahısların aça
cakları tuğla, kiremit, kireç ocakları için Orman idaresi tarafından 
kesme, taşıma masrafları ve tarife bedeli ödenmek şartiyle verilecek 
odun ile bu ocakların iç tesisatı için tarife bedeli alınmak suretiyle ge
reken miktarda verilecek tomruk veya kereste; 

Bu ocakları kuracak olan yukarıda yazılı köy veya köy birlikleriyle 
şahıslara açılacak krediler; 

Zaruret halinde 6831 sayılı kanunun 7395 sayılı kanunla değişik 
35 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Devlet Orman İşletmelerince 
kiremit, tuğla ve kireç ocakları açılması ve bu ocaklardan elde oluna
cak kiremit, tuğla ve kirecin peşin para ile veya taksit ile ihtiyaç sa
hiplerine satılması hakkında, yapılacak işlemler bu Yönetmelik hüküm
leri dairesinde yürütülür. 

Madde 2 — Verilen malzemenin ve açılan kredinin yerinde kul
lanılması veya sarfı esastır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilecek 
kredilerle tesis olunacak ocakların, idarenin muvafakati alınmadan her 
ne suretle olursa olsun başkasına devir ve temliki mümkün değildir. 
Aksi takdirde açılan kredinin tahsil olunmayan taksitlerinin hemen 
ödenmesi gerekeceği gibi, tahsil edilmiş taksitlere de faiz tahakkuk et
tirilir. Üç numaralı örnek gereğince cezai şartla birlikte tahsil olunur. 

Hak sahiplerine verilecek tuğla, kiremit veya kireç kendi ihtiyaç
larına sarf olunur. 

Madde 3 — 6 ncı maddede yazılı inşaat sistemleri için lüzumlu 
tuğla, kiremit ve kireci imal etmek üzere köy veya köy birlikleriyle 
bunların tesis edemedikleri hallerde şahıslar tarafından kurulacak ocak
ların tesis ve işletilmesi için köy veya köy birlikleriyle şahısların talebi 
halinde fondan borç vermek suretiyle nakdî yardım yapılabileceği gibi, 
tüzel veya özel kişilerin istekli olmadığı ve ormanların korunmasına ve 
haşep kullanılmasının azalmasına müessir bölgelerde, Orman İşletme
leri tarafından da 35 inci maddeye göre, Orman Genel Müdürlüğü büt
çesine konulacak fon mevcudundan faydalanmak suretiyle ocak açı
labilir. 

Madde 4 — Orman İşletmelerince açılacak ocakların, imalâtın ka
nuni hak sahiplerine kolaylıkla dağıtılabilecek yerlerde açılması ve ge
niş bir köy grubunun ihtiyaçlarına cevap verecek merkezi yerlerde ve 
kapasitede kurulması gözönünde tutulur. I inci maddede sözü geçen ka
nuni hak sahipleri dışında kalan özel ve tüzel kişiler imalâttan fayda
landırılmazlar. 

Madde 5 — Yukarıdaki maddelerden faydalanan köylüler ve ka
sabalar halkı pedavra veya herhangi bir şekilde ahşap çatı örtüsü kul
lanamaz ve düz toprak dam yapamazlar. 

— n 
Y A P I SİSTEMLERİ 

Madde 6 — 1 inci maddede sayılan hak sahiplerinin bu haklardan 
istifade suretiyle yeniden yapacakları ve yaptıracakları ev, ahır, ambar 
ve samanlıklar ancak : 

a) Kerpiç, 
b) Yığma kârgir, 
1 — Taş yığma, 
2 — Tuğla yığma, 
3 — Beton yığma, 
c) Beton karkas şeklinde olabilir. 
Madde 7 — 6 ncı maddede sayılan yapı sistemlerinin uygulanması 

için gerekli inşaat malzemesinin inşaat bölgesinde bulunmaması, bu 
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malzemenin inşaat bölgesi dışından inşaat yerine taşınmasının köylü 
gücü dahilinde olmaması ve bu Yönetmelik gereğince inşaat malzemesi 
ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmaması halinde ahşap karkas 
inşaata izin verilebilir. Bu takdirde zorlayıcı sebepler mahallî Bayındırlık 
Müdürü ile Orman İşletme Müdürü veya bunlar tarafından görevlendi
rilecek bayındırlık ve orman mühendisleri tarafından re'sen ve birlikte 
tevsik olunur. Ahşap karkas inşası halinde dolgu ve kaplama malze
mesi olarak haşep kullanılamaz. 

Madde 8 — 1 inci maddede sayılan köy ve kasabalarda ev, ahır, 
ambar ve samanlıktan başka yayla kulübeleri de ancak yukarıda göste
rilen sistemlerde yapılabilir. 

m 
ZATİ İHTİYACA VERİLECEK AĞAÇ, TOMRUK V E 

YARİ MÂMÜL K E R E S T E MİKTARI 

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin a ve b fıkraların
da sayılan hak sahiplerinin 6 ve istisnai hallerde 7 nci maddelerinde 
tesbit olunan sistemlerdeki inşaattan : 

a) Ev için, 
1 — Nüfusu 6 ve daha az olan ailelere 1 2 M 3 
2 — Nüfusu 7 ve daha fazla olan ailelere 1 5 M3 
ve 
b) Ahır inşaatına 2 M3 e, 
c) Ambar inşaatına 1 M3 e, 
d) Samanlık inşaatına 1 M 3 e, 
kadar tomruk veya imalât bedeli alınmak şartiyle karşılığı kereste, 

e) Yayla kulübeleri için 3 M3 e kadar ağaç, 
verilir. 
Yukarıda miktarların tesbitinde ormanların verimi ve isteklilerin 

ihtiyaçları gözönünde bulundurulur. (Ev inşaatı için verilen tomruk veya 
kereste miktarının yarısı çatı ve tavan ihtiyacı, diğer yarısı da hatıl, dö 
şeme, doğrama vesair ihtiyaçlar karşılığıdır.) 

Madde 1 0 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinin c fıkrasında gös
terilen hak sahiplerine verilecek kereste miktarı; inşaatı, kanunen yet
kil i merciler tarafından onaylı projelere dayanıyorsa bu projelerdeki 
miktar üzerinden hesap edilir. Ancak bu, 9 uncu maddedeki miktarları ge
çemez. İnşaat projeye dayanmıyorsa verilecek miktar 9 uncu madde
deki esaslara göre tâyin olunur. 

Madde 1 1 — Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde gösterilen hak sa
hiplerinden inşaat yaptıracak olanlar yönetmelikte kabul edilmiş sis
temler dahilinde hareket edeceklerini tesbit eden, örneğine uygun bir 
taahhütnameyi ihtiyaç tesbiti için mahallî orman bölge şefliğine verir
ler. (Örnek No : 1 ) 

Madde 1 2 — İhtiyaç tesbiti bittikten sonra taahhütname vermiş 
olanların bir listesi, taahhüt ettikleri inşaat sistemlerini gösteren bir 
yazı ile mahallî orman bölge şefliği tarafından köy muhtarlığına ve ilçe
lerde belediye başkanlığına resmen gönderilir. 

IV 

O C A K L A R İÇİN VERİLECEK KREDİ ÎLE, TUĞLA, KİREMİT V E 
KİRECİN A Y N I O L A R A K H A K SAHİPLERİNE VERİLMESİ 

E S A S L A R I 

Madde 13 — Kiremit, tuğla ve kireç ocağı açmak isteyen köy veya 
köy birlikleriyle bunların teessüs edemedikleri hallerde bu ocakları aç
mağa istekli şahıslar, açacakları ocakla ilgili olarak aldıkları ruhsat
name; ocak açılacak yer ormanla ilgili olduğu ve Orman Kanunu hü
kümleri içinde mütalâa edildiği takdirde, Orman İdaresinden almış ol
duktan izin vesikalarını eklemek suretiyle ilgili bölge şefliğine veya 
işletme müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler. Müracaat dilekçe
sinde : açılacak ocağın kapasitesi, hangi köylerin faydalandırılmak iste
nildiği ve istenilen kredi miktarı ve ocağın en geç faaliyete geçirileceği 
tarih ile ocağın çalışması için lüzumlu kereste ve odun miktarı bildirilir. 

Tuğla, kiremit veya kireç ocağı orman işletmelerince açıldığı tak
dirde taş ocakları tüzüğü hükümlerine göre hareket edilir ve gerektiği 
hallerde ocak için ruhsat alınır. Ormanla ilişkin hallerde mahzur olma
dığını gösterir rapor her halde üst merci tarafından onaylanır. 

Madde 1 4 — Herhangi bir ocak açmak için müracaat, orman bölge 
şefliğine yapılmışsa, bölge şefliği yapacağı incelemeden sonra dilekçe 
ve eklerini mütalâasiyle birlikte işletme müdürlüğüne, müracaat, işletme 
müdürlüğüne yapılmışsa ilgili bölge şefliği vasıtasiyle gerekli incele
meler yapıldıktan ve bu Yönetmeliğe göre peşinen sağlanması icap eden 
müsbit evrak eklenmek, kanaat ve mütalâa da yazılmak suretiyle evrak 
Orman Başmüdürlüğüne gönderilir. 

Bu incelemeler köylerde köy ihtiyar heyeti, ilçelerde kaymakam
lıklar ve bucak müdürlüklerinde, müdürlüklerce görevlendirilecek eleman 
ve kredi talep edenle birlikte yapılır. Bu incelemelerde ihtiyaç miktarı, 
kapasite, faydalandırılacak köyler, ocağın en geç faaliyete geçirileceği 
tarih, ocağın lüzumlu kereste ve odun ihtiyacı tesbit ve bir tutanakla 
tevsik olunur. 

İşletmelerin üretiminden kireç, tuğla ve kiremit istenildiği takdir
de hakikî ihtiyaç miktarı ayni şekilde tesbit olunur. 

Madde 1 5 — Başmüdürlüklere gelen kâğıtlar incelendikten sonra 
kredi verilmesi sonucuna varıldığı takdirde bu husustaki kanaat ve mü
talâa ile birlikte evrakı onaylanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel 
Müdürlükçe mevcut ödenek ve yapılmış müracaatlar gözönüne alınarak 
ihtiyaç sahipleri sıraya konulmak suretiyle işlem yapılır. 

Madde 1 6 — Orman işletme müdürlüklerince açılmış ocaklardan 
elde edilmiş olan kiremit, tuğla veya kireç için vukubulacak talepler 
de ayni şekilde incelendikten ve evrak tekemmül ettirildikten sonra 
müracaat sahiplerine, mevcut tuğla, kiremit ve kireç o ana kadar ya
pılmış talepler ve 1 7 nci madde hükümleri gözönüne alınmak suretiyle 
dağıtılır. Üretim miktarının mahallî ihtiyaçtan fazla bulunması halinde 
dağıtım Başmüdürlükten sorularak yapılır. 

Madde 1 7 — Müracaatın fazlalığı halinde ödenek durumu gözönü
ne alınmak suretiyle sırası ile : 

a) Orman içi köylerin; 

b) Köy toplu arazisi ormana bitişik olan köylerin; 

c) Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köylerin; 

d) 6 8 3 1 sayılı kanunu 3 2 nci maddesi hükmünden faydalanan köy 
ve kasabaların. 

İstekleri karşılanır. Şartların eşit olması halinde ormanlarını iyi 
koruyan köyler, krediden hiç faydalanmamış köyler ve açılacak ocak
tan daha geniş ölçüde faydalanacak köyler tercih olunur. 

Köy, köy birliği, veya şahıslara evvelce verilmiş krediler tasfiye 
edilmedikçe yeniden kredi açılamaz. Aynı inşaat için bir defaya mahsus 
olmak üzere 9 uncu maddede yazılı miktarda kereste ve yeteri kadar 
tuğla, kiremit ve kireç verilir. 

V 

KREDİNİN MİKTARI, TAHSİLATI, Y A R D I M L A R I N 
ŞEKLİ V E MAHİYETİ 

Madde 1 8 — Tuğla, kiremit ve kireç ocağı açacaklara kredi yar
dımı yapılır. Bu yardım Orman Genel Müdürlüğü bütçesine fon için ko
nulan ödenek ile karşılanır. Bu kredilerden faiz alınmaz. 

Devlet Orman İşletmelerinin ocak açtığı yerlerde hak sahibi köy 
ve kasabalarda oturanlara maliyet bedeli üzerinden tuğla, kiremit ve 
kireç verilir. 

Maliyet bedeli; tuğla, kiremit ve kirecin imali için yapılan gerekli 
masraflar gözönünde tutularak hesaplanır. 

Madde 1 9 — Tuğla, kiremit ve kireç ocağı işleteceklere verilecek 
kredinin bütün işlemleri tamamlandıktan sonra ita emrine yazılan mik-
tarın % 2 0 si ilk hazırlığı mütaakip ödenir ve geri kalan miktar ema
net hesabına alınır. Ocak tesisi işinin yarısını geçmesi halinde bu mik
tar % 7 0 e ve ocağın işlemeye başladığı mahallî orman bölge şefinin 
köy ihtiyar heyetiyle birlikte düzenleyecekleri tutanakla belgelenmesi 
üzerine % 1 0 0 e çıkarılır. 

Madde 2 0 — Tuğla, kiremit ve kireç ocağı açacaklara verilecek 
kredi miktarı 1 4 üncü madde gereğince tesbit edilen miktardan iba
rettir. Bu miktar kiremit ve tuğla ocakları için 7 5 0 0 , kireç ocakları 
için 2 5 0 0 lirayı geçemez. Ocakların orman işletmelerince açılması ha
linde bu miktarlar Tarım Bakanını onaması ile artırılabilir. 

Madde 2 1 — Bu Yönetmelik esaslarına göre açılacak krediler beş 
yılda ve beş eşit taksitte tahsil olunur. Her ne sebeple olursa olsun yıl
lık taksit miktarı 1 0 0 liradan aşağı düşemez, 
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Madde 22 — Taksitler son ödeme tarihine göre ayarlanır ve kredi 
alanın ödeme gücünün arttığı tarih gözönünde tutularak son ödeme, yı
lın ilk yarısında yapılmışsa birinci taksit aynı yılın Ekim, Kasım ay
larında, son ödeme, yılın ikinci yarısında yapılmışsa ilk taksit mütaakip 
yılın aynı aylarında tahsil olunur. 

Madde 23 — Taksitlerini belli sürelerinde ödemiyenlerin geri ka
lan borçlarının tamamı muaceliyet kazanır. Evvelce ödenen taksitlerle 
henüz günü gelmeyen taksitlerin kanuni faizleri de dâhil olmak üzere 
geri kalan taksitler defaten tahsil olunur. (Örnek No : 3) 

Madde 24 — Tahsilat her ay merkeze bildirilir. 

VI 

O C A K L A R A VERİLECEK O R M A N M A L L A R I 
BEDELLERİNİN TAYİNİ 

Madde 25 — 6 ncı maddedeki tiplere uygun inşaata sarfolunacak 
tuğla, kiremit ve kireci istihsal etmek üzere, köy, köy birlikleri veya 
bunların teşebbüs etmemesi halinde şahısların açacakları tuğla, kire
mit ve kireç ocaklarının iç tesisatına lüzumlu tomruk veya kereste ve 
bunların yakacakları odunun kesme, taşıma ve imalât masraflariyle ta
rife bedeli alınmak suretiyle verilir. Kendilerine bu maksatla tomruk, 
kereste ve odun verilen ocak sahiplerinden i k i numaralı örneğe uygun 
taahhütname alınır. 

İşletmeler tarafından açılacak ocaklarda sarfedilen odun ve kereste 
bedeli de aynı esas üzerinden hesaplanır. 

VII 

TAKİP V E D E N E T L E M E 

Madde 26 — Taahhütname vermiş olanların inşaatı köylerde muh
tar ve ihtiyar meclislerince, kasabalarda belediyelerce daimî olarak 
kontrol edilir ve inşaatın tesbit edilen sistemler dışına çıkması halinde 
durum derhal mahallî orman bölge şefliğine veya muhafaza memuruna 
yazılı olarak bildirilir. 

Madde 27 — Orman bölge şefleri ve orman muhafaza memurları, 
bu Yönetmelik hükümlerinden faydalananların inşaatını devamlı olarak 
kontrol ederler ve inşaatın tesbit edilen sistemlere göre yapılmadığının 
haber verilmesi veya görülmesi halinde durumu derhal bir tutanakla 
tesbit ederler. 

Madde 28 — Yönetmeliğin I inci maddesinde gösterilen hak sa
hiplerinin işletmeden aldıkları ağaç, tomruk ve kereste ile tuğla, k i 
remit ve kireci sarf yerlerinde kullanıp kullanmadıkları ve yine Yönet
melik hükümlerine göre kurulan ocaklardan elde olunan tuğla, kiremit 
ve kirecin Yönetmelikte belirtilmiş olan ihtiyaç sahiplerinden başka
sına satılıp satılmadığı orman muhafaza memurlarına devamlı olarak 
takip ve kontrol ettirilir. 

Madde 29 — inşaatını, tâyin edilen yapı sistemlerine uygun olarak 
yaptırmayanlardan veya ocaklardan üretilen malları başka yerlere sa
tanlardan, veya her hangi bir suretle elden çıkaranlardan, verilen ağaç, 
tomruk, kereste ve odunların, tutanağın düzenlendiği tarihteki rayiç be-
dellerinin ik i katı tahsil olunur. 

Madde 30 — Rayiç bedeli, orman işletmelerinin döner sermayele-
rince yapılan satışlarda, öze] yönetmeliği gereğince tesbit edilen mu
hammen satış bedeline % 10 ilâvesiyle bulunur. 

Madde 31 — Millî Eğitim Bakanlığı bu Yönetmelikte tesbit olu
nan inşaat sistemlerinin köylüye benimsetilmesi ve öğretilmesi bakımın
dan Tarım Bakanlığıyla işbirliği halinde eğitimi sağlar. 

Madde 32 — 31 inci maddenin uygulanmasında orman teşkilâtının 
mütalâası da alınır. 

Madde 33 — Eğitim dolayısiyle uygulama için orman idaresi ta
rafından diğer ihtiyaçlara tercihan muhammen satış bedeli üzerinden 
yeteri kadar tomruk verilir. 

VIII 

BORÇLANDIRMA V E İPOTEK İŞLERİ 

Madde 34 — Yapılacak müracaat üzerine aşağıki maddelerde 
gösterilen esaslar dairesinde köy veya köy birliklerine müteselsil kefil 
ve müşterek borçlu sıfatiyle, şahıslara ise banka teminatı, ipotek veya 

müteselsil kefil ve müşterek borçlu teminatlarından birisi karşılığında 
kredi açılır. 

Madde 35 — Kredi alan köy veya köy birliği veya şahıslarla, 
tuğla, kiremit ve kireç verilen şahıslardan üç numaralı matbu örneğe 
uygun borç senedi ve taahhütname alınır. Peşin para ile kiremit, tuğla 
ve kireç alacaklardan ise malzemenin mahallinde sarfını sağlayacak 
dört numaralı örnek gereğince taahhütname alınmakla yetinilir. 

Borç senedi ve taahhütnamede borcun tamamı nakit olarak belir
tilir. 

Madde 36 — Borçlandırılacak köy ve köy birliği veya şahıslarla 
bunlara kefil olacakların malî durumları ve borçlandırılacak parayı 
ödeme güçleri hakkında mahallî bölge şeflikleri ve işletme müdürlük
lerince lüzumlu incelemeler yapılır ve kefillerden beş numaralı örneğe 
göre kefaletname alınır. 

Soruşturma sonunda belirecek duruma göre yardım yapılıp yapıl-
m a s ı idarenin takdirine bağlıdır. Bu takdirde soruşturmanın neticesine 
ait evrak, bu yolda soruşturma yapan yetkili memur tarafından düzen
lenecek gerekçeli raporla birlikte dosyasında saklanır. 

Madde 37 — Banka kefaleti karşılığında yapılacak yardımlarda 
üç numaralı örneğe göre düzenlenecek borç senedi ve taahhütnameden 
başka 6 numaralı örneğe uygun banka kefaletnamesi alınır. 

Madde 38 — İpotek karşılığı borçlandırmalarda : 
a) İpotek edilecek taşınmaz mal veya taşınmaz malların tapuya 

tescil edilmiş olması, 
b) Arazinin ipoteğinde, ipotek edilecek arazi için yeniden kıymet 

takdiri cihetine gidilmeyerek, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca 
tesbit olunan arazi bareminin esas alınması, 

c) Diğer taşınmaz malların ipoteğinde ise tapu değerlerinin ve 
varsa evvelce yapılmış expertizlerin borca esas tutulması, 

gözönünde bulundurulur ve kredi miktarı a, b, c fıkralarına göre 
bulunacak değerlerin % 75 ini geçemez. 

Madde 39 — Taşınmaz mal veya taşınmaz mallar tercihan birinci 
derece ve birinci sırada ipotek edilirler. Bu derece ve sıranın boş olma
ması halinde ikinci ve diğer derece ve sıralarda ipotek yapılabilir. Ta
şınmaz mallar üzerine evvelce birinci ve diğer derece ve sıralarda ipotek 
tesis edilmişse bundan dolayı başkaları lehine tescil edilmiş borç mik
tarı 38 inci maddenin b fıkrasına göre bulunacak kredi miktarından 
düşülür ve geri kalan miktar idarece açılacak krediye esas olur. Ancak 
ipotek süresi içinde evvelki derece ve sıralardan birisinin boşalması 
halinde bu derece ve sıraya idarenin geçeceği hususu tapu siciline yaz
dırılır. 

Madde 40 — Tapuda resmî senet düzenlenmesiyle ipotek tesisin
den önce borçludan 7 numaralı örneğe uygun bir taahhütname alınır. 

Madde 41 — İpotek edilen taşınmaz malların tapu siciline : 
a> Dilediği takdirde idarenin bahis konusu taşınmaz malın duru

munu tesbit ve kıymetini takdir etmeye veya ettirmeye yetkili bulun
duğu ve bunun için ipotekli taşınmaz malın gezilip görüleceği ve kıy
metinin düşmesi halinde, düşen miktarı da borçlunun idareye nakten 
ödemeyi veya bunun için kabule şayan görülecek teminat vermeyi kabul 
ettiği, 

b) Varsa taşınmaz malın eklentilerinden sayılabilecek makine ve-
sair tesislere de ipoteğin şamil bulunduğu, 

c) İpotekli taşınmaz mal, borcu karşılayamıyacak duruma geldiği 
takdirde borçluya idarece yapılacak tebliğ tarihinden itibaren husule 
gelen fark için tamamlayıcı teminat gösterilmesi hususunda muayyen 
bir mühlet verileceği ve bu teminatın verilmemesi halinde borcun tama
mının muacceliyet kazanacağı, 

meşruhatı verilir. 
Madde 42 — İpotek karşılığı borçlananlar : 
a) İdare lehine ipotek edilen taşınmaz mal veya taşınmaz mal

ların şeklini ve kullanma tarzını idarenin yazılı muvafakatim almaksı
zın kıymetini artırmak maksadiyle de olsa değiştirmemeyi, taşınmaz mal 
veya taşınmaz mallarda hiç bir şekil ve suretle değişiklik yapmamayı 
ve yaptırmamayı, idarenin ipotekli taşınmaz mal veya taşınmaz malların 
kıymetinin düşmesini önleyecek her türlü tedbirleri almağa yetkili ol
duğunu, 

b) Borçlanılan para veya bu ipotek işlemi için verilen taahhütna. 
mede yazılı diğer sebeplerle borçlanılacak paralar ile yine idareye karşı 
vâkı olan her türlü taahhütler ve vecibelerin tamamen ifasını teminen 
ipotek senedinde beyan olunan taşınmaz malı veya taşınmaz malları 
hiç bir istisnai, ihtiyati kayıtla mukayyet olmamak üzere, ayrıca beyan 
edilmiş olsun olmasın halen, mevcut ve sonradan ilâve edilecek her türlü 
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taşınmaz mal veya taşınmaz malların, sabit demirbaş eşya, emval ve 
sonradan ilave olunacak inşaat ve tesisatı ve her türlü mütemmim cüzü-
lerin teferruatla birlikte ipotek edilmiş olduğunu 

kabul ederler. 
Madde 43 — Bütün idare alacağı ihbar tarihinden itibaren bir ay 

içinde ödenmediği takdirde idarenin ipotekli taşınmaz mal veya taşınmaz 
malları genel hükümler dairesinde sattırarak alacağını tamamen almaya 
yetkili olduğu hususunda borçludan kanunen muteber bir taahhütname 
alınır. 

Madde 44 — Bakanlar Kurulunca 11/6/1957 tarihli 4/9123 sayılı ka-
rarname ile yürürlüğe konulmuş bulunan «6831 sayılı Orman Kanununun 
35 inci maddesinin sureti tatbiki hakkındaki Talimatname» yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Madde 45 — Orman Kanununun 35 inci maddesine göre ikinci fık
rasının 7395 sayılı kanunla değişik şekli dikkate alınarak hazırlanan 
b u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

(Örnek No: 1) 

10 uncu madde gereğince tanzim olunacak 
taahhütname örneği 

6831 sayılı Orman Kanununun maddesi hükümlerine göre 
orman işletmesinden alacağım emval ile yaptıracağım mi gün 
ve sayılı kararname ile mer'iyete konulmuş olan Yönetmelik 
gereğince tesbit edilmiş olan yapı sistemlerine göre yaptırmayı kabul ve 
taahhüt ederim. 

İnşaatımı bu sistemlere göre yaptırmadığıma orman idaresince ha
ber alınması ve tutanakla tevsik edilmesi halinde aldığım emvalin ta
mamının ittıla tarihindeki rayiç bedelinin iki mislini hiç bir mahkemeden 
h ü k ü m almıya hacet kalmaksızın ödemeyi kabul ederim. 

B u taahhütname hükümlerinin yürütülmesi ve yapılacak her türlü 
tebligatın ifası için deki numaralı evimi kanuni ika
metgâh olarak kabul ve buraya yapılan tebliğlerin şahsıma yapılmış ad
dedileceğini, bu hususta bir gûna itirazda bulunmayacağımı beyan ve 
kabul ederim. 

Bundan başka deki numaralı evime asılmak sure
tiyle yapılacak her türlü tebligatı şahsıma vâki tebligat mahiyetinde ola
rak kabul ettiğimi de beyan ve kabul ederim 

120 kuruşluk pul 
İmza 

Taahhüt edenin 
Adresi : 

Yukarıda bulunan oğlu 
nın köyümüz halkından olduğunu tasdik ederiz. 

Muhtar Aza Âza 

(Örnek No : 2) 

25 inci madde gereğince düzenlenecek taahhütname örneği 

6831 sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesi hükümlerine göre 
alacağım 

orman işletmesinden satın tomruk kereste ve odunun ocak-
alacağımız 

kullanacağımı 

larımızda ve ocak tesislerimizde ve hiç bir suret ve şe-
kullanacağımızı 

etmeyeceğimi satmayacağımı 
kilde başkasına devir ve keza bu ocak-

etmeyeceğimizi satmayacağımızı 

edeceğim 
lardan istihsal tuğla, kiremit ve kireci de yalnız 6831 sayılı 

edeceğimiz 

Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü maddelerinde gösterilen ihtiyaç 
erbabından yine aynı kanunun 35 inci maddesine göre düzenlenen yö-

satacağımı 
netmelik gereğince inşaat yapanlara kabul ve taahhüt 

satacağımızı 

edelim 

ederiz. 
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Aldığına 
odun, tomruk ve keresteyi her ne şekilde olursa olsun 

(Aldığımız 

kullandığım 

tahsis yerinden başka maksatla veya başkasına devir 
kullandığımız 

ettiğim sattığım ettiğim 
veya veya istihsal tuğla, kiremit ve 

/ettiğimiz sattığımız ettiğimiz 

kireci yukarıda belirtilmiş olan ihtiyaç sahiplerinden başkalarına 
sattığım 

takdirde almış olduğumuz odun, tomruk veya kerestenin 
sattığımız 

ıttıla tarihindeki rayiç bedelinin ik i mislini hiç bir mahkemeden hüküm 
ödeyeceğimi ederim. 

alınmasına hacet kalmaksızın kabul ederim 
ödeyeceğimizi ederiz. 

Köy Muhtarı Üye Üye 

N o t : Taahhütname; şahıslar bir veya birden fazla bulunacağına 
göre çizgi ile işaretlenen ibarelere göre doldurulacaktır. 

(Örnek No : 3) 

Kiremit, tuğla ve kireç ocağı için kredi alan veya işletmeler üretiminden 
taksitle kireç, kiremit ve tuğla verilen kimselerden alınacak 

borç senedi ve taahhütname 

1 — Orman Kanununun 35 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin 

kiremit, tuğla ve kireç 
Yönetmelik hükümlerine göre orman idaresinden 

inşaatımda kullanmak 

ocağı açmak üzere aldığım krediyi! 
tamamen ve münhasıran dilekçemde 

özere taksitle aldığım malzemeyi 

tuğla, kiremit ve kireç ocağına sarfetmeyi ve böylece istihsalin artırılması gayesine hasr ve tahsisini 

yazılı — 
inşaatımda kullanmayı 

kabul ve taahhüt ederim. 
a l d ı ğ ı m 

Borç olarak parayı mahalline sarfetmediğim veya 
aldığımız 

ocağını idarenin muvafakatini almadan başkasına temlik veya 

devrettiğim 
takdirde borcun tamamının muacceliyet kazanacağını 

devrettiğimiz 

ve borç aldığım tarihten itibaren hesaplanacak faizleriyle ayrıca borcun 
% 40 ı nispetinde cezai şart olarak hesaplanacak miktarı ödemeyi şim-

ederim 
diden kabul ve taahhüt 

ederiz. 

Borç olarak aldığım 
2 — lirayı 

İdarece verilen malzeme kargılığı borçlandığım 

Birinci taksit tarihinde 
İkinci taksit tarihinde 
Üçüncü taksit tarihinde 
Dördüncü taksit tarihinde 
Beşinci taksit tarihinde 

olmak üzere nihayet tarihinde tamamen ödemeyi ka
bul ve taahhüt ederim. 

Taksitlerden her hangi birini vâdesinde ödemediğim takdirde bor
cun tamamının muacceliyet kazanacağını ve bu suretle evvelce ödemiş 
olduğum taksitlerle, henüz günü gelmeyen taksitlerin de kanuni faiz ve 
sair masraflarla birlikte tahsiline idarenin yetkili olacağını şimdiden 
kabul ederim. 

3 — Bu borç senedi ve taahhütname hükümlerinin yürütülmesi ve 
her türlü tebligatın ifası için köyümüzde (veya mahallemizde) kanuni 
ikametgâhıma asılmak suretiyle ilânen yapılacak her türlü tebligatın 
şahsıma vâkı tebligat mahiyetinde kabul ettiğimi de beyan ve kabul 
ederim. 

(Resmî Gazete) 

ek : I 

ek 
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ederiz, 

sattığımı 

takdirde almış olduğumuz odun, tomruk veya kerestenin 
sattığımız 

ıttıla tarihindeki rayiç bedelinin ik i mislini hiç bir mahkemeden hüküm 

ek 

r ü 

ta 
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4 — Krediyle ilgili her türlü işlemlerin lüzum gösterdiği tescil, 
onaylama vesaireye ait her türlü masrafı, resim ve harçları ayrıca öde
meyi kabul ederim. 

5 — Bu borç senedi ve taahhütname hükümlerinden mütevellit 
idare ile aramızda tehaddüs edecek bütün ihtilâfların hallinde 
mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduklarını şimdiden kabul ederim. 

ADRES: 

Borçlunun ve şahitlerin nüfusta kayıtlı olduğu yerle, halen bulun
duğu mahallin açık adresi : 

Şahit Şahit Noterin tasdik şerhi 

(Örnek No : 4) 

İşletmelerce ocak açılan hallerde hak sahiplerine peşin para ile verilen 
kiremit, tuğla ve kireç karşılığı alınacak taahhütname 

1 — Orman Kanununun 35 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin 
yönetmelik esasları dahilinde orman işletmesinden aldığım (Tuğla, kire
mit ve kireci) tamamen ve münhasıran dilekçemde yazılı inşaatıma sarf 
etmeyi kabul ve taahhüt ederim. 

Mezkûr inşaatıma sarf etmek üzere aldığım (Tuğla, kiremit ve 
kireci) mahalline sarfetmediğim veya başkasına sattığım, devrettiğim 
veya her ne suretle olursa olsun taahhüdümü ihlâl ettiğim takdirde aldı
ğım malzeme karşılığı borcun tamamının muacceliyet kazanacağını ve 
borcun tahakkuk tarihinden itibaren hesaplanacak faizleriyle, ayrıca 
borcun % 40 ı nispetinde cezaî şart olarak hesaplanacak miktarı ödemeyi 
şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 

2 — Bu taahhütname hükümlerinin yürütülmesi ve yapılacak her 
türlü tebligatın ifası için köyümüzde (Veya mahallelerimizde) ka
nuni ikametgâh olarak kabul ve buraya yapılacak tebliğlerin şahsıma 
yapılmış addedileceğim ve bu hususta bir gûna itirazda bulunmayacağımı 
beyan ve kabul ederim. 

Bundan başka köyünde (Veya mahallede) kanuni ikamet
gâhıma asılmak suretiyle yapılacak her türlü tebligatı şahsıma vâki teb
ligat mahiyetinde olarak kabul ettiğimi beyan ederim. 

3 — Bu taahhütname hükümlerinden mütevellit idare ile aramızda 
tehaddüs edecek bütün ihtilâfların hallinde mahkeme ve icra 
dairelerinin yetkilerini şimdiden kabul ederim. 

Adres : 

Taahhüt edenin ve şahitlerin nüfusta kayıtlı olduğu yerle halen bu
lunduğu yerlerin adresi : 

Şahit Şahit 

Noterin tasdik şerhi 

(Örnek No : 5) 

K E F A L E T N A M E 

Borçlu ve taahhüt sahibi in Devlet Orman İşletmesine 
vermiş olduğu tarihli borç senedi ve taahhütname hükümle
rini aynen kabul eder ve mezkûr borç senedi ve taahhütnamede yazılı 
maddelerden herhangi birinin ihlâli dolayısiyle tahakkuk edecek 
lira bu borcun tahakkuku tarihinden itibaren hesaplanacak faizleri ve 
borcun % 40 nispetindeki cezai şartla birlikte aynı şartlarla ödemeyi mü
teselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatiyle deruhte ederim. 

Adres : 

Kefillerin nüfusta kayıtlı olduğu 
ve halen mukim bulunduğu ma
hal adresi : 

Kefillerin hüviyetlerinin tasdikine 
dair noter şerhi : 

(Örnek No : 6) 

B A N K A KEFALETNAMESİ 

de oturan nın 
Orman idaresinden aldığı 

paraya karşılık mezkûr idareye vermiş olduğu 
malzeme karşılığı borçlandığa 

/ / 19 tarihli borç senedi ve taahhütname hükümlerine, adı 
geçen tarafından kısmen veya tamamen riayet edilmemesi halinde ta
hakkuk edecek borçlarım liraya kadar ödemeye, bankamız 
kefil ve zâmin olduğundan, bu hususta orman idaresinin bankamızdan 
tahriren talepte bulunulduğu takdirde kefalet edilen mezkûr meblâğa ka
dar borcu ilk yazılı talep üzerine, borcun tahakkuku tarihinden itibaren 
hesaplanacak faizleriyle birlikte derhal ve bilâteallûl orman idaresine 
veya emrine nakten ve tamamen (Talep anından tediye tarihine kadar 
geçecek günlere ait faizi nizamisiyle) tazmin ve ödemeyi borçlu ile bir
likte mütemelsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu ve bankanın imzaya 
yetkili sorumlu murahhası ve vekili sıfatiyle banka nam ve hesabına 
taahhüt ve beyan ederim. 

(Örnek No : 7) 

İPOTEK MUKABİLİ AÇILACAK KREDİYE DAİR TAAHHÜTNAME 

1 — Orman Kanununun 35 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin 
kiremit, tuğla ve kireç 

Yönetmelik hükümlerine göre orman idaresinden — 
İnşaatımda kullanmak 

ocağı açmak üzere aldığım krediyi 
— tamamen ve münhasıran dilekçemde 

üzere taksitle aldığım malzemeyi 
kiremit, tuğla ve kireç ocağına sarfetmeyi ve böylece istihsalin artırılması gayesine hasr ve tahsisini 

yazılı 
inşaatımda kullanmayı 

kabul ve taahhüt ederim. 

Mezkûr inşaatıma sarfetmek üzere aldığım (Tuğla, kiremit ve k i 
reci) mahalline sarfetmediğim veya başkasına sattığım veya devrettiğim 
veya her ne suretle olursa olsun taahhüdümü ihlâl ettiğim takdirde aldı
ğım malzeme karşılığı borcun tamamının muacceliyet kazanacağını ve 
tahakkuk tarihinden itibaren hesaplanacak faizleriyle, ayrıca borcun % 
40 nispetinde cezai şart olarak hesaplanacak miktarı ödemeyi şimdiden 
kabul ederim. 

Taşınmaz malı 
2 — derecede ipotek etmeyi kabul ederim. Her 

Taşınmaz malları 

ne kadar mezkûr taşınmaz mal (Taşınmaz mallar) de. 
rece ve sırada ipotek edilmekte ise de, birinci veya ikinci derece ipotek-
lilik vasfının tasfiyesi halinde Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre 
idarenin birinci dereceye geçeceğini, 40 ıncı maddeye göre ipotekli gay
rimenkulun masrafları tarafımdan ödenmek şartiyle her zaman için 
değer kontrolüne tabi tutulabileceğini, taşınmaz mal (Taşınmaz mallar) 
da kıymet düşüşü tesbit edildiğinde, idarece lüzumlu görülecek miktarı 
idareye nakten ödemeyi veya idarece kabule şayan teminat vermeyi ipo-
tekin tesislere de şâmil olduğu, ipotekli taşınmaz malların 
borcu karşılayamıyacak duruma geldiği her halde idarenin tebliğ tari
hinden itibaren tamamlayıcı teminatı vermeyi veya başkaca taşınmaz 
malı idare lehine ipotek etmeyi, aksi takdirde borcun tamamının muac
celiyet kazanması halinde Yönetmeliğin 42 nci maddesine göre her türlü 
kıymet artırma veya azaltma veya şekil değiştirme veya değişiklik yap
mak istediğimde İdarenin muvafakatini almayı taşınmaz mal (Taşın
maz mallar) bakımından vukubulacak her türlü kıymet düşüşüne karşı 
masrafı tarafımdan ödenmek şartiyle İdarece alınacak her türlü ted
birlere idarenin yetkili olduğunu, borçlanılan para veya bu ipotek işle
mi için verilen taahhütnamede yazılı diğer sebeplerle borçlanılacak pa
ralar ile yine İdareye karşı vâkı olan her türlü taahhütler ve vecibele
rin tamamen ifasını teminen bu senette beyan olunan taşınmaz malı (Ta
şınmaz malları) istisnai, ihtiyati kayıtla mukayyet olmamak üzere ay
rıca beyan edilmiş olsun veya olmasın halen mevcut ve bilâhare ilâve 
edilecek her türlü taşınmaz malın (Taşınmaz malların) ve onaylı liste
sine göre sabit demirbaş eşya ve emval ile sonradan ilâve olunacak in
şaat ve tesisat ve her türlü tamamlayıcı kısımlar ve eklenti ile birlikte 
ipotek ettiğimi, Yönetmeliğin 43 üncü maddesine göre bütün idare ala-
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cağının ihbar tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmemesi halinde İda
renin ipotekli taşınmaz malı (Taşınmaz malları) genel hükümler dai
resinde sattırarak alacağını tamamen almaya yetkili olduğunu kabul 
ederim. 

3 — Bu kredinin süresi taahhütnamenin imza tarihinden itibaren 
yıldır. 

Borç olarak nakten aldığım (Malzeme karşılığı borçlandığım) 
li lirayı yılda ve : 

Birinci taksit tarihinde 
İkinci taksit tarihinde 
Üçüncü taksit tarihinde 
Dördüncü taksit tarihinde 
Beşinci taksit tarihinde 

olmak üzere beş müsavi taksitte ödemeyi ve bir taksiti vâdesinde öde
mediğim takdirde borcun tamamının muacceliyet kazanacağını ve evvelce 
de ödemiş olduğum taksitlerle, vâdesi henüz gelmemiş taksitlerin ka
nuni faizlerini de ödeyeceğimi kabul ederim. 

4 — Krediyle ilgili her türlü işlemlerin lüzum gösterdiği tescil, tas
dik vesaire ait her türlü masraf, resim ve borçları ayrıca öde
meyi kabul ederim. 

5 - Bu taahhütname hükümlerinin yürütülmesi ve yapılacak her 
türlü tebligatın ifası için köyümüzde veya (Mahallemizde) 
kanuni ikametgâh olarak kabul ve buraya yapılan tebliğleri şahsıma 
yapılmış addedeceğimi bu hususta bir gûna itirazda bulunmayacağımı 
beyan ve kabul ederim. 

Bundan başka köyünde veya mahallede kanuni ika
metgâhıma asılmak suretiyle ilânen yapılacak her türlü tebligatı, şah
sıma vâkı tebligat mahiyetinde kabul ettiğimi de beyan ederim. 

6 — Bu taahhütname hükümlerinden mütevellit idare ile aramızda 
tehaddüs edecek bütün ihtilâfların hallinde taşınmaz malın bulunduğu 
mahal mahkemesi ve icra dairelerinin yetkilerini şimdiden kabul ede
rim. 

Taşınmaz malın (Taşınmaz malların) beyanı : 
a) (Buraya taşınmaz malın bulunduğu şehir, semt, mahalle, so

kak, kapı numarası ve taşınmaz malın cinsi yazılacaktır.) 
b) (Buraya taşınmaz malın kadastro görmüş ise, plândadır de

nilir, aksi halde tapudaki sınırı aynen yazılır.) 
c) (Tapu tarih ve numarası buraya tapu tarihi, cilt, satır, sahife, 

kütük, yevmiye numaraları yazılır.) 

d) (Kadastro kayıt numarası, buraya pafta, ada, parsel numa
raları yazılır.) 

Adres : 
Borçlunun ve şahitlerin nüfusta kayıtlı olduğu yer ile halen bulun

duğu mahalin açık adresi: 

Şahit Şahit 
Noterin tasdik şerhi 

No Başlığı 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Savı 

Kald ı r ı l an Talimatname 
4/9123 6831 sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesinin sureti 

tatbiki hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 19/7/1957İ 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
ÖZETİ: M. S. B. Ankara 2 numaralı Dikimevi 
Müdürlüğü işyerinde çalışan işçileri temsilen 
Ankara Harb Sanayii Yardımcı Kolları İşçileri 

E. No : 1012-2-9 Sendikası ile işveren arasında çıkan toplulukla 
K. No : 963/111 iş uyuşmazlığı hakkında. 

M . S. B. Ankara 2 numaralı Dikimevi Müdürlüğü işyerinde çalışan 
işçileri temsilen Ankara Harb Sanayii Yardımcı Kolları İşçileri Sendi
kası ile işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair 
Ankara İl Hakem Kurulunun 20/12/1962 tarihli kararına tarafların iti
raz etmesi üzerine 3008 sayılı İş Kanununun değişik 83 üncü maddesi 
gereğince teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu, 
Yargıtay İcra ve İflâs Dairesi Başkanı Eyüp Sabri Erman'ın Başkan
lığında Çalışma Bakanlığında 30/4/1963 tarihinde toplandı : 

Ankara İl Hakem Kurulunca verilen karara tarafların yapmış ol
dukları itirazın İş Kanununun değişik 82 nci maddesinin D fıkrasında 
yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan işin 
esasının incelenmesine geçildi : 

Sendika ile işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığının 
uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve uyuşmazlık 
konusunun da : 

A) Halen 5 kuruş olup 1952 senesinden sonra işyerine girenlere 
verilmeyen aile primlerinin seyyanen her evli ve evlenecek işçiye ve
rilmesi, 5 kuruş olan primin 10 kuruşa çıkarılması, 

B) Ücretlerin artırılması, 
Taleplerinden ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Ankara İl Hakem Kurulunun 20/12/1962 tarihli kararında : 
1 — İhtilâf çıkaran Dikimevi Müdürlüğü işyerinde evvelce aynı 

konuda yani ücretlere zam konusunda çıkarılan iş ihtilâf» Kurulumuz
da incelenmiş ve işçilerin ücretlerine yapılan % 20, 15, 10 nispetindeki 
zam kararı aleyhine tarafların vâkı itirazları neticesinde Yüksek Hakem 
Kurulunun 19/10/1962 tarihli karariyle zamların 1/5/1962 tarihinden 
itibaren % 15, % 10, % 5 olarak uygulanması karar altına alındığı, bu 
karara istinaden M. Savunma Bakanlığınca da bütün işyerlerinde üc
retlere bu nispetlerde zam yapılmasının kabul edildiği, ancak M . S. Ba
kanlığına ait işyerlerinde çıkarılan ücretlere zam konusundaki ihtilâf
ları neticesi Kurulumuzca verilen zamlara iki işyerinde işveren tarafın
dan itiraz edilmesi sebebiyle kesinleştiği, bu itibarla bu iki işyerindeki 
istisna teşkil eden ücretlerin emsal gösterilemiyeceği gibi Yüksek Ha
kem Kurulunca verilen 19/10/1962 tarihli karardan bu yana hayat ve 
geçim standartlarında bir yükseklik ve değişiklikte olmadığından üc

retlere zam yapılmasını icap ettirecek bir durum bulunmadığı anlaşıl
makla adı geçen Sendikanın ücretlere zam konusundaki taleplerinin 
reddine, 

2 — M . S. Bakanlığı işyerleri Dahili Talimatnamesinin mer'i 73 
üncü maddesine göre 1 Mart 1952 tarihinden evvel işyerine girmiş bu
lunan ve evli olan işçilere saat başına 5 kuruş evlilik primi yardımı 
yapılmasına karşılık bu tarihten sonra işe alınan ve evlenenlerin aynı 
çatı altında çalışmalarına rağmen bu yardımın yapılmadığı ve bu hal 
işyerinde ikilik yarattığı, adalete uygun görülmediği anlaşıldığından 
mezkûr İçyönetmeliğin 73 üncü maddesindeki müddet kaydı kaldırı
larak işyerinde çalışan ve bundan sonra işyerine alınan evli işçilerle 
bundan sonra evlenecek işçilere de seyyanen evlilik primi yardımı ya
pılmasına ve yükselen konjöktürde dikkate alınarak verilmekte olan 5 
kuruş evlilik priminin 10 kuruşa çıkarılmasına ve bununda ihtilâf ta
rihi olan 20/12/1962 tarihinden itibaren uygulanmasına, 

İtirazı kabil olmak üzere 3 Ocak 1963 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi : 

Denilmektedir. 

İşverenin 3 Ocak 1963 tarihli itiraz dilekçesinde hülasaten; 
Talimatnamenin 73 üncü maddesini tadil eder mahiyetteki İl Ha

kem Kurulu Kararının kaldırılması istenmektedir. 

Sendikanın 7 Ocak 1963 tarihli itiraz dilekçesinde ise hülasaten, 
ücretlere zam hususundaki taleplerinin reddine mütedair İl Hakem K u 
rulu Kararının kaldırılarak talepleri veçhile karar verilmesi istenmek
tedir. 

Ankara Bölge Çalışma Müdürlüğünün 14/1/1963 tarih ve 495 sayılı 
yazısına ekli dosya içerisinde mevcut bütün evrak okunup incelendik
ten sonra gereği konuşulup düşünüldü : 

1 — Yapılan inceleme sonunda M . S. B. işyerleri Dahilî Talimat
namesinin 73 üncü maddesine göre 1/3/1962 tarihinden evvel iş yerine 
girmiş evli işçilere saat başına 5 kuruş evlilik primi yardımı yapılma
sına karşılık bu tarihten sonra işe giren ve evlenen işçilere aynı çatı 
altında ve aynı işi yapmalarına rağmen bu yardımın yapılmadığı, bu 
hal işyerinde ikilik yarattığı ve adalete uygun düşmediği anlaşıldığın
dan işveren talebinin reddi ile İl Hakem Kurulu Kararının, 

a) Evlilik priminin 1/3/1952 tarihinden sonra işe giren evli işçi
lerle bu tarihten sonra evlenen işçilere de teşmiline mütaallik kısmı, 
nın 1/4/1963 tarihinden muteber olmak üzere aynen tasdikına ittifakla, 

(Resmî Gazete) 

3 38 1686 9659 
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b) Evlilik priminin 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarılmasına mütaallik 
kısmının kaldırılmasına ekseriyetle, 

2 — Yapılan inceleme sonunda Yüksek Hakem Kurulunca işyeri 
işçi ücretlerine 1/3/1962 tarihinde % 15, 10, 5 zam yapıldığı, mezkûr 
tarihten bu yana da hayat ve geçim standartlarında ücretler zammı 
icap ettirecek bir durum olmadığı, bu itibarla İl Hakem Kurulu Kara
rının haklı sebebe dayandığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen Sen

dika talebinin reddi ile İl Hakem Kurulu Kararının ücretlere mütaallik 
kısmının aynen tasdıkına ve bu kararın Resmî Gazete ile ilânına, 

30/4/1963 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Muhalefet Şerhleri : 
İl Hakem Kurulu Kararının aynen tasdiki oyundayız. 

Halil Tunç Hüseyin İnci 

• • • — 

İ L A N L A R 

Nallıhan Belediye Başkanlığından : 

Belediyeye ait 955 model üzerinde 960 model benzinli austin mar
ka motor bulunan ve normal sefer yapmakta bulunan 31 kişilik, 18.000 
lira muhammen bedelli Mercurey markalı otobüs 24 Eylül 1963 Salı 
günü saat 16.00 da 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile 
artırma suretiyle satılacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminatlarının yatırarak makbuzu teklif 
mektuplariyle birlikte ihaleden bir saat evvel Komisyona vermeleri lü
zumu ilân olunur. 

4659 / 4-1 • 
Adıyaman C. Savcılığından : 

Hırsızlık suçundan maznune Adıyaman'ın Çakal Köyü Nüfusunda 
kayıtlı bulunup gezginci aşiretinden bulunan Aziz kızı Senem Yılmaz 
ve aynı köyden Bektaş kızı Nazlı Gezer haklarında Adıyaman Sulh 
Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları sonunda : 

T. C. K. nun 491/4, 522 ve 525 ve 89, 40 maddeleri gereğince neti-
ceten altışar ay hapis ve altışar ay emniyeti umumiye nezareti altında 
bulundurulması ve cezalarının teciline dair verilen 13/10/1961 tarih ve 
961/98 esas 961/119 karar sayılı gıyabi hüküm şimdiye kadar maznu-
nelere tebliğ edilemediği gibi maznunelerin bir çok aramalara rağmen 
adresleri tesbit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28, 29 uncu mad
deleri gereğince mahalli gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 
inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağına karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

4604-1 

Hırsızlık suçundan maznun Adıyaman'ın Turuş Köyünden ölü 
Şeyho oğlu 5/7/1960 doğumlu Adile'den doğma Ahmet Gezginci hakkında 
Adıyaman Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda : 

T. C. K . nun 491/4, 522, 523/2, 54/3, 89 maddeleri gereğince bir 
ay on gün müddetle hapis ve cezasının teciline dair verilen 13/9/1963 
tarih ve 961/141 esas 962/154 karar sayılı gıyabi hüküm şimdiye kadar 
maznuna tebliğ edilemediği gibi maznunun bir çok aramalara rağmen 
adresi tesbit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28, 29 maddeleri ge
reğince mahallî gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci mad
desi gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılacağına karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

4604-2 

Orman Kanunu suçundan maznun Adıyaman'ın Dol Köyünden Abü-
zer oğlu 15 Mart 1943 doğumlu Hanımdan doğma Abdurrahman Yıldı
rım hakkında Adıyaman Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması 
sonunda : 

6831 sayılı kanunun 91/3, 108/Son, T. C. K. nun 36, 55/3, 89 uncu 
maddeleri gereğince dört gün hapis ve onaltı lira altmış kuruş ağır 
para cezası ve üç lira otuz kuruş para cezası ile tecziyesine ve bu ceza
larının teciline dair verilen 10/4/1962 tarih ve 962/7 esas 962/58 karar 
sayılı gıyabi hüküm şimdiye kadar maznuna tebliğ edilemediği gibi 
maznunun bir çok aramalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden 7201 
sayılı kanunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince mahallî gazete ile ilâ
nen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı 
tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildiği 
ilânen tebliğ olunur. 

4604-3 

Orman Kanununa muhalefet suçundan maznun Elbistan Kazası 
Karahasan Köyünden Hgnıo oğlu 929 doğumlu Haneyden doğma Emir-

han Çetin hakkında yapılmakta olan Adıyaman Sulh Ceza Mahkemesi 
duruşması sonunda : 

6831 sayılı kanunun 14, 91/1, 112 ve 113 üncü maddeleri gereğince 
onbeş gün hapis ve üçyüz altmış lira ağır para cezası ile tecziyesine ve 
750 lira tazminat tahmiline dair verilen 27/3/1962-tarih ve 961/108 esas 
962/46 karar sayılı gıyabi hüküm şimdiye kadar maznuna tebliğ edile
mediği gibi maznunun bir çok aramalara rağmen adresi tesbit edileme
diğinden 7201 sayılı kanunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince mahallî 
gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince 
ilânm yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 
karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

4604-4 

Kadınhanı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/99 
Davacı Kadınhanı Kazasının Kolukısa Köyünden A l i oğlu Şükrü 

Tuncer tarafından dâvâlılar aynı köyden Hasan Kaymak ve A l i Kah
veci aleyhlerine açmış olduğu meni müdahale dâvasının yapılan duruş
masında : 

Dâvâlılardan A l i Kahveci bunca aramalara rağmen elde edilip da
vetiye tebliğ edilmediğinden davetiye yerine kaim olmak üzere Resmî 
Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 

Duruşma 16/9/1963 Pazartesi saat dokuza bırakılmış olmakla A l i 
Kahveci'nin mezkûr gün ve saatte Kadınhanı Sulh Hukuk Mahkemesinde 
hazır bulunmasının temim hususunda davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

4547 

Bursa Dördüncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/1223 
Davacı Öznur Candurmaz tarafından dâvâlılar A l i Arı, Mehmet 

özer ve Şeker Sigorta aleyhine ikame olunan tazminat dâvasında : 

Dâvâlılardan Alı Ari'nin adresi meçhul kaldığından davetiyenin ilâ
nen tebliğine karar verilmiş olmakla dâvah Ah Ari'nin 8/10/1963 günü 
saat 10.30 da mahkememizde hazır bulunması için davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4526 • 
Taşköprü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

961/126 

Devrekani Kazasının Kızılkise Köyü halkından Satı oğlu 1929 do
ğumlu Mehmet Çolak'ın Orman Kanununa muhalefet suçundan yapı
lan duruşması sonunda Orman Kanunun 91/3, 108/son maddeleri gere
ğince yedi gün hapis ve yüzyirmibeş lira para cezası ile cezalandırılma
sına, vekâlet ücreti ile yargılama giderlerinin kendisinden tahsiline 
25/12/1962 tarihinde karar verilmiş olup sanığın adresi meçhul bulun
duğundan Resmi Gazete ile yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra 
hükmün adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı 7201 sayılı kanunun 28 ve 
mütaakip madeleri gereğince ilân olunur. 

4588 

R 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Grup 
No. 

1 
2 
3 

Cinsi ve miktarı 

200 dış, 200 iç lâstik 900X20—14 
80 dış, 80 iç lâstik 1200X20—16 

100 dış, 121 iç lâstik 1300X24— 8 } 
1300X24—12 J 80 dış lâstik 

Muh. bedel 
Tutarı 

235,000,— 
170.400,— 

413.780,— 

Geçici Tem. 

13.000 — 
9.770,— 

20.301,20 

îl ve köy yolları için yukarıda yazılı üç grup halindeki iç ve dış 
lâstik ihtiyacı, her grupu ayrı bir ihale mevzuu olmak üzere kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihale 23/9/1963 Pa
zartesi günü saat 16 da Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesinde 
yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. 

Her grup için ayrı zarf verilmesi lâzımdır. Dış ̂ zarflar içme geçici 
teminat ticaret veya sanayi odası belgesinden başka teklif edilen marka 
lâstiklerin : 

a) Şişirilmiş haldeki ebat değerlerini, 
b) Yüklü haldeki ebat değerlerini, 
c) Şişirme ve yükleme cetvelini, 
d) Tiplerini, 

gösteren resimli bir katalog konulacak ve teklif edilen lâstiklerin resim
leri altı (x) ile işaretlenecek ve firmanın yetkili elemanı tarafından imza 
edilecektir. 

Buna ve şartnamesine göre her grup için ayrı ayrı hazırlanacak 
zarfların ihale zamanından bir saat öncesine kadar aynı yerdeki Komis
yon Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi, postadaki gecikmelerin 
kabul edilmiyeceği duyurulur. 

4599 / *-2 

Tahminî bedeli 100.000,—, geçici teminatı 6.250,— lira olan 2 kalem 
Adams greyder dişlileri i l ve köy yolları ihtiyacı olarak 24/9/1963 Salı 
günü saat 16 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şu
besinde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Taliplerin 
ticaret, sanayi veya esnaf belgesi ile birlikte hazırlayacakları teklif mek
tuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilemîyeceği 
duyurulur. 

4639 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı 
Bölge Müdürlüğünden : 

Karayolları Genel Müdürlüğü Dördüncü 

48. Şube tesisleri inşaatı işi kapalı zaıf eksiltmesi suretiyle ihaleye 
çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 600 000,— lira olup, geçici teminatı 27.750,— liradır. 
Eksiltme 13/9/1963 Cuma günü saat 15 de Bölgede yapılacaktır. 

Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve
rilmesi şarttır. Şartname Bölge'de Yapım Şefliğinde, İstanbul'da 1. Böl-
ge'de görülebilir. 

İsteklilerin 10/9/1963 akşamına kadar Bölgemize verecekleri dilek
çelerine bu ış'.n öneminde B grupu mütaahhitlik karnesi, 48 000,— liralık 
mali yeter'ık belgesi, taahhüt ve teknik persone! beyannameleri ile 1 
liralık pul ve 1 aded fotoğrafı ekliyerek ihaleye iştirak belgesi alma
ları şarttır. Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul 
edilmez. 

2490 say.h kanun ahkâmına göre hareket edilmesi 

4514 / 4-4 

15 kalem sıhhi teçhizat malzemesi alımı işi kapalı zarf eksiltmesi 
suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 35.239,50 lira olup, geçici teminatı 2.642,96 liradır. 
Eksiltme 18/9/1963 Çarşamba günü saat 15 de Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 

Şartname Bölgede Yapım Şefliğinde, İstanbul'da Birinci Bölgede 
görülebilir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
2490 sayılı kanun ahkâmına göre müracaat olunması. 

4582 / 4-2 

200.000 tuğla ve 13.600 kiremit alımı işi kapalı zarf eksiltmesi su
retiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 31.480,— lira olup, geçici teminatı 2.381,— liradır. 

Eksiltme 18/9/1963 Çarşamba günü saat 11 de Bölgede yapılacaktır. 

Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve
rilmesi şarttır. 

Şartname Bölgede Yapım Şefliğinde, İstanbul'da Birinci Bölgede 
görülebilir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
2490 sayılı kanun ahkâmına göre müracaat olunması. 

4583 /4-2 

Konya Ereğlisi Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Ereğli'nin Gülbahçe 81 evlerinde 29 numarada Halime Gü
ven tarafından dâvâlı Salihli Kazasının Çakallar Köyü 89 hanesinde 
nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu Mustafa Güven aleyhine açılan boşanma dâ
vasının yapılan açık duruşması sonunda : Davacı Halime Güven ile dâ
vâlı Mustafa Güven'in boşanmalarına ve dâvâlının bir sene müddetle ev
lenmekten memnuiyetine 750 kuruş harcın dâvâlıdan tahsiline karar ve
rilmiş dâvalnın adresi tesbit edilemediğinden ilâmın ilânen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde ilâm 
dâvâlı tarafından temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilân 
olunur. 

4549 

Akçaabat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

963/26 
Akçaabat'ın Çiğdemli Köyünden olup Samsun Karadeniz Sağlık 

Yurdu kapıcısı İzzet oğlu A l i Aydın tarafından Çiğdemli Köyünden olup 
halen Adapazarı Akyazı Köyünde mukim İzzet kızı A l i karısı Hayriye 
Durmuş ve arkadaşları aleyhine açılan taksim ve izaleyi şuyu dâvasının 
yapılmakta olan duruşması sırasında -. 

Dâvâlılardan İbrahim oğlu Salih Aydın, İbrahim oğlu Vehbi Aydın 
ve İbrahim oğlu Rüstem Aydın'ın adresleri meçhul olduğundan gıyap ka
rarının ilânen teb'iğine karar verilmiş olmakla adı geçenlerin 26/9/1963 
Perşembe saat 9 da mahkemede hazır bulunmaları aksi takdirde gıyap
larında duruşmanın cereyan edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere keyfiyet ilân olunur. 

4442 

Kayseri Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/339 
Davacı Kayseri Maliye Hazinesine izafeten vekili avukat Alpay 

tarafından davalı Sivas Suşehri Ruki Köyünde mukim Necati Ulu aley
hine açılan 335,50 liralık tazminat dâvasının yapılmakta olan muhake
mesinde : 

Dâvah Necati Ulu adına çıkarılan davetiye mumaileyhin ikamet
gâhı meçhul bulunduğundan bahsile bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan 
mahkemece adı geçene ilânen tebligat icrasına ve duruşmanın 27/9/1863 
Cuma günü saat 9 a talikine karar verilmiştir. Dâvâlının mezkûr gün 
ve saatte duruşmaya gelmesi, gelmediği takdirde hakkında gıyap ka
rarı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

4501 

dış 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 —• Yeşilköy Hava Limanı ihtiyacı için şartnamesine uygun ola
rak 300 dahili abone hatlı ve 1000 aboneye kabili tevsi ve asgari 30 ha
rici devresi bulunan otomatik telefon santralı ile yedek parçaları 2490 
sayılı kanuna göre kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 455.100,— lira olup geçici teminatı 21.954 
TL. dır. İşbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz 
alınacaktır. 

3 — Bu işin eksiltmesi 9/9/1963 tarihine tesadüf eden Pazartesi 
günü saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Yeşilköy Havalimanı Başmüdürlü
ğünden, izmir'de Meydan Müdürlüğünden 23,— lira bedel mukabilinde 
satm almabilir. 

5 — isteklilerin 1963 yılı Ticaret Odası belgesi, teminat mektup 
veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını 
eksiltme saatinden bir saat evvel Satınalma Komisyonu Başkanlığma 
vermiş olmaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4376 / 4-4 

1 — Esenboğa Hava Limanı Verici istasyonu elektrik tesisatı tev
sii ile bu işe ait trafo binası inşaatı ve elektrik tesisatı işleri 2490 sayılı 
kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli 112.476,03 lira olup geçici teminatı 6873,80 
liradır, işbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz 
alınacaktır. 

3 — işin eksiltmesi 13/9/1963 tarihine tesadüf eden Cuma günü 
saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlü
ğünden 5.65 lira bedel mukabilinde satın alınabilir. 

5 —• işe girmek istiyenlerin en geç 9/9/1963 günü mesa; saati so
nuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe 
müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 
Müracaatta genel evrak kaydı "tarihi muteber olup postada vâki gecik
meler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. 

a) Mütaahhitlik karnesi veya sureti 
b) Halen yapmakta olduğu işlere ait beyanname. 
6 — isteklilerin 1963 yılı Ticaret Odası belgesi, idaremizden ala

cakları yeteılik belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi, usulüne 
göre tanzim edecekleri kapalı zarflarmı eksiltme saatinden bir saat ev
vel Satmalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları gereklidir, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 

4542 / 4-3 

1 — Esenboğa Hava Limanı meydan ve giriş yolu elektrik tesisa
tının ıslah ve tevsii işleri 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile 
ihale edilecektir. 

2 — Keşif bedeli 286.921,49 lira olup geçici teminatı 15.226,86 lira
dır, işbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesa
bına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alı
nacaktır. 

3 — işin eksiltmesi 17/9/1963 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 
16,00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 — Bu işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdür
lüğünden 14,35 lira bedel mukabilinde satın alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin en geç 14/9/1963 günü mesai 
saati sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Genel 
Müdürlüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi alma

ları şarttır. Müracaatlarda genel evrak kayıt tarihi muteber olup pos
tada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. 

a) 1963 yılı ticaret odası belgesi, 
b) (G) grupu mütaahhitlik karnesi veya sureti. 
c) Personel beyannamesi, 
d) Halen yapmakta olduğu işlere ait beyanname, 
e) En az 300.000,— liralık bir ihale işini zamanında bitirip geçici 

kabulünü yaptırdığına dair belge. 
6 — isteklilerin 1963 yılı ticaret odası belgesi, idaremizden alacak

ları yeterlik belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre 
tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları gereklidir. (Özel 
veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul olunmaz.) 
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Kurşunlu C. Savcılığından : 

960/258 
Kurşunlu C. Savcılığı tarafmdan Kurşunlu'nun Oymaağaç Köyün

den Melek Pamukçu ve Kurşunlu Nüfus Memurluğu aleyhine açılan ev
lenmenin butlanı dâvasının Kurşunlu Asliye Hukuk Mahkemesinde ya
pılan muhakemede : 

Dâvah Melek Pamukçu bütün aramalara rağmen bulunamadığın
dan tebligatın ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan adı geçe
nin 16/9/1963 günü saat 11/10 da muhakemede hazır bulunması, bu
lunmadığı ve kendisini temsilen bir de vekil göndermediği takdirde yine 
ilânen gıyap kararı tebliğ edileceğinden işbu ilân davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

4358 
» 

,Çatalzeyt:n Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Çatalzeytin Canlar Köyünden Mustafa oğlu Mehmet Arsîan ta
rafından Şaban Arslan, Ahmet Karakaş, ve diğer hissedarlar aleyhine 
açılan taksim ve şüyuun izalesi ûâvos-.mrı yapılan açık duruşması s -ra-
sında : 

Dâvâlı Cemal Karakaş'a bütü.ı aramalara rağmen davetiye tebliğ 
edilemediğinden tebligatın ilânen yap.lmasma karar verilmiş olduğun
dan karar gereğince ilân davetiye yerine kaim olmak üzere ve dâvah 
Cemal Karakaş 18/9/1963 tarihli celsede mahkemede hazır bulunması
nın lüzumu aksı takdirde gıyap kararı tebliğine karar verileceği lüzu
mu tebliğ olunur. 

4430 

Kadınhanı Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No : 963/99 
K . No : 963/184 
Kayseri Ağır Ceza Mahkemesinin 24/12/1962 tarih 962/130-225 

sayılı ilâmı ile iki sene altı aya mahkûm edilen Ağrı Vilâyeti Aşkale 
Köyünden ismail oğlu 340 doğumlu Timur Incekaya'nm malı mülkü 
olmadığı ve vâsi adayının mahkûmun karısı olup vasiliğe engel hali 
bulunmadığı sabıkasız olduğu tahkikatla anlaşılmakla; 

1 — M. K. 357 nci maddesince mahkûm Timur Incekaya'nın Hac
rine ve kendisine Medeni Kanunun 399 uncu maddesi gereğince Kadın
hanı Kazası Atlandı Köyünde mukim karısı Güllü Incekaya'nın vasi tâ
yin edümesine, 

2 —• Keyfiyetin vesayet ad defterine geçirilmesine, 
3 — Teslim ve tesellüme yer olmadığına, 
4 — Karar hülâsasınm C. Savcılığınca Resmî Gazete'de bir kere 

ilân ettirilmesine, 
5 — Kararm bir nüshasının vasiye, diğer nüshasının mahkûma 

tebliğine, 
Karar kesinleştikten sonra bir nüshasının C. Savcılığına tevdiine 

hacir hükmünde temyiz, vasi tâyininde itiraz yolu açık olmak üzere 
mahkûm ve vasinin gıyaplarında 5/8/1963 tarihinde karar verildiği ilân 
olunur. 

4581 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinden : 

1 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büro binası inşaatı 2490 
.sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli (4.999.603,51) Uradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri 

Reisliği Eksiltme Komisyonunda 20/9/1963 Cuma günü saat 16 da yapı
lacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö
rülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - ı(163.739,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1963 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartname

sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat be
yannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayın
dırlık v Bakanlığın dan almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesine göre 
Yapı ve imar işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik 
belgelerini teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 20/9/1963 Cuma günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 —• Son müracaat tarihi 16/9/1963 Pazartesi günü mesai saati so
nuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

Cinsi : Sıhhi tesisat kazan ve boyların değişimi, Miktarı : , Keşfe 
göre, Keşif bedeli : 35261 lira 40 kuruş. 

1 —• Yukarda evsaf ve miktarı yazılı sıhhi tesisat kazan ve boy
ların yapımı 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 35.261 lira 40 kuruştur. 

3 — İhale 24/9/1963 Salı günü saat 11 de Yüksek Öğretmen Oku-
lun'da yapılacaktır. 

4 —• Muvakkat teminat 2.645 lira katî teminat ise ihale bedelinin 
% 15 dir. 

5 — Keşif şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Okul Mü
dürlüğünde görülebilir. 

6 — İhaleye girebilmek için kanunun 2 ve 3 üncü madelerinde ya
zılı belgelerle birlikte ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Müdürlüğün
den alacakları yeterlik belgeleri ile birlikte ihale saatinden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarım ihale komisyon başkanlığına vermeleri 
veya posta ile göndermeleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin na
zarı itibara alınamıyacağı ilân olunur. 

4642 / 4-1 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünden : 

1. Genel Müdürlüğümüz müstahdemleri için 125 takım elbisenin 
diktirme işi, açık eksiltmeye konulmuştur. 

2. işin muhammen bedeli 10.000,— (Onbin) lira olup, muvakkat 
teminatı 750,— (Yediyüzelli) liradır. 

3. ihale, 16/9/1963 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 15.00 
de Ankara'da, Kalaba civarındaki Gene] Müdürlük binasında Satmalına 
Komisyonunca yapılacaktır. 

4. Bu işe ait şartname; günün mesai saatleri dahilinde, Genel 
Müdürlüğümüz Leyazım Şefliğine müracaatla görülebilir. 

5. Taliplerin, belirli gün ve saatte lüzumlu belgeleri ile birlikte 
Satınalma Komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur. 
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T. C. Devlet Demiryolları Merkez Alım ve Satım Komisyon Reis. 
liginden : 

Plâstik levha alınacak 
1 — 1450 M 2 plâstik levha kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul

muştur. 
2 — Eksiltme Ankara'da TCDD binasında, Malzeme Dairesinde top

lanan Komisyonumuzca 7/10/1963 Pazartesi günü saat 15 te yapılaca
ğından tekliflerin en geç bu saate kadar Komisyonumuza verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnamesi Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci veznele
rinden 15 lira mukabilinde temin edilebilir. 

4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya ter
cih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 
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Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsünden : 

Eksiltmeye Muhammen Muvakkat ihale tarih, 
konulan iş bedeli teminat ihale şekli saat ve yeri 

Elektrik tesisatı 13.335,00 1.001,25 A. eksiltme 12/9/1963 
Bina drenaj işi 7.087,60 531,57 A. eksiltme 16/9/1963 

Saat 15.00 de 
Enstitüde 

1 — Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsünde yapılacak 
işlerin muhammen bedeli, muvakkat teminat, ihale şekli, ihale zamanı 
ve yeri yukarıda gösterilmiştir. 

2 — Şartnameler her gün mesai saati içinde Müessesemizde görü
lebilir: 

3 —• Teminat yatırdıklarına dair makbuz ile 1963 ticaret odası 
vesikasını, bu gibi teknik işler yaptığına dair Ankara Bayındırlık Mü
dürlüğünden alınmış yeterlik belgesinin ihaleden bir saat önce Komis
yona vermeleri ilân olunur. 

4513 / 4-3 • 
PTT Eskişehir Bölge Başmüdürlüğünden : 

1 — Kütahya PTT Şebekesi - Hacıazizler Radyo - link istasyonu 
arasında 13 Km. 2X4 kuvart arme kablo döşenmesi işi kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 145.000,— TL. olup, geçici teminatı 8.500,— 
TL. dır. 

3 — İhale 10/9/1963 Salı günü saat 15.00 de Başmüdürlük bina
sında Satın Alma ve Satma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

4 — Teklif mektuplarının ihale günü saat 14.00 e kadar makbuz 
mukabili Bölge Başmüdürlüğüne verilmesi lâzımdır. 

5 — Keşif evrakı, idari ve teknik şartname ve projeler tatil gün
leri hariç her gün mesai saatleri dahilinde Bölge Başmüdürlüğünde 50,— 
TL. mukabilinde alınabilir. 

6 — isteklilerin yeterlik belgelerini alabilmeleri için dilekçelerine : 
a - 1963 yılı ticaret odası belgesi, 

b - Teknik personel beyannamesi, 
c - Bayındırlık Bakanlığından alınmış, en az 145.000,— liralık iş 

yaptığına dair mutemetlik belgesi, 
ç - NATO belgesi (Bu belge Ankara'da bulunan NATO Merkez 

Heyetinden alınacaktır.) 
d - 1-00 TL. lık damga pulu ile fotoğraf ekleyerek ihale tarihin

den 3 gün evvel Bölge Başmüdürlüğüne müracaatla yeterlik belgesi alın
malıdır. 

7 — isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları şarttır. 

8 —• Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

9 —• Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 

4552 / 1-1 
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Kelkit Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Kelkit'te ölü Mehmet kızı Emine' Koç vekili Fahrettin Gü-
ner'in, Mehmet oğlu Niyazi Aygün vekili Şükrü Kotan inci ve Mehmet 
Küçüközbek aleyhine açmış olduğu veraset dâvasının tensibi sırasında : 

Davacının annesi Zafer'in 2 nci kocası Mehmet Küçüközbek'in 
adresi meçhul olduğundan Resmî Gazete ile ilân yapılmasına mahke
memizce karar verildiğinden, 

Zikri geçen Mehmet Küçüközbek'in davetiye yerine kaim olmak 
üzere 17/9/1963 günlü duruşmaya gelmesi aksi halde bu şahsın karısı 
Zafer'den kendisine, intikal eden mirasın mülkiyet hakkını seçmiş sa
yılacağı ilân olunur. 

4503 

İskenderun Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/476 

Musa Damo 

Çay Mahallesi Yıldız Sokak No. 1 - iskenderun 

Davacı Mustafa Kaya tarafından dâvâlılar Yorgaki ve Mihail Azar 
ve Musa Damo aleyhlerine açılan alacak dâvasının yapılan duruşması 
sonunda : 

Davacının iskenderun birinci mıntıkada kâin 358 parsel sayılı gay
rimenkulu,, ihya edilmiş bir surette Kemal Atılgelen namında bir şahıstan 

satın aldığı ve bu gayrimenkule yıpranma payı çıktıktan sonra davacı 
tarafından 13.338 liralık faideli masraf yapıldığı ve mezkûr gayrimen
kulun davacı adına özel idareye kayıtlı olup vergisinin davacı tarafından 
verildiği ve gayrimenkul üzerinde evvelce mevcut ev yıkılmış olup yeni 
yapılan evin davacı tarafından kendi malzemesi ile yapıldığı şahadet ve 
keşifle tesbit edilmiş ve mezkûr gayrimenkulun satış bedelinin davacı
nın sarfetmiş olduğu 13.338 liralık faideli masraf kısmına tedbir vaz
edilmiş olduğu anlaşılmakla işbu üzerine tedbir vaz edilen 13.338 liranın 
davacıya verilmesine ve bakiye 380 lira 12 kuruş harcın dâvâlılardan 
alınmasına 225 lira 46 kuruş muhakeme masrafının dâvâlılardan tahsili 
ile davacıya verilmesine temyizi kabil olmak üzere İskenderun Asliye 
Hukuk Hâkimliğinin 8/7/1963 gün ve 476/505 sayılı kararla karar veril
miş olduğu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

4472 

• 
Ankara İmar Müdürlüğünden : 

Ayrancı Ortaokul yeri ve civarını ihtiva eden 50950 No. lu plândan 
bir kopya Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

'ilgililere duyurulur. 
Ada parsel numaraları 

-imar ada No. imar parsel No. 

5393 12 
5409 1, 2 
5410 13-18 
5412 17, 26-31 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Sıra No. 

1 
2 
3 
4 

Miktarı ihtiyacın cinsi 
Tah. bedeli 

T. L . 

23 Kalem 
300 Top 

4 Kalem 
6 Kalem 

Yol etüt ve proje malzemesi 21.750,00 
Plân kopya kâğıdı 10.500,00 
Yol etüt ve proje malzemesi 48.500,00 
Arazi etüt ekipleri için yatak tak. 6.500,00 

G. teminatı 
T. L. 

1.631,25 
787,50 

3.637,50 
487,50 

E K S İ L T M E N İ N 
Tarihi Günü Saati Şekli 

19/9/1963 
19/9/1963 
20/9/1963 
20/9/1963 

Perşembe 
Perşembe 
Cuma 
Cuma 

11,00 
16,00 
11,00 
16,00 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
K»apalı zarf 
Açık eksiltme 

Yukarıda yazılı dört kalem ihtiyacın her kalemi ayrı ayrı hizalarmda gösterilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Müdürlüğünde hizalarında gösterilen usullerle eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. 

Şartnameleri dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmeler için taliplerin ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi konulmak şartiyle hazırlıyacakları teklif 

mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmiyecektir. 

Açık eksiltme için taliplerin geçici teminat makbuzları ile birlikte ticaret, sanayi odası veya esnaf belgeleriyle mezkûr gün ve saatte Ko
misyon Başkanlığına müracaatları duyurulur. 

4596 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda keşif bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarfla istanbul Küçükyalı'daki Müdürlü
ğümüz binasmda Komisyonda yapılacaktır. 

2 — Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde istanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin 14 Eylül 1963 Cumartesi günü saat 12.00 ye kadar bir dilekçe iie Karayolları 1 inci Bölge 

Müdürlüğüne müracaat etmeleri müracaatta evrak kaydı tarihi muteberdir. Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış parke işi için 
(C) taş ihzarı için (F) grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar mütaahhitlik karnesiyle bu eksiltmenin Uân tarihinden sonra alınmış banka 
referansı plân ve teçhizat taahhüt ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. Telgrafla 
müracaatlar kabul edilmez (Her iş için ayrı ayrı müracaat edilmesi). 

4 — isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon 
Başkanlığına teslim etmeleri postada vâki gecikmeler nazarı itibare almmaz. 

i ş i n C i n s i 

Edirne Tunca Köprüsü arasında parke kaplama işi 
Tepecik taş ocağından 35.000 M 3 ham taş ihzar, 
nakil ve figüre 
Tuzla civarındaki ocaklardan 31.200 M 3 ham taş 
ihzar nakil ve figüre 

Keşif Bedeli 
Lira Kr. 

450.000,— 

328.950,— 

292.032 — 

Geçici Teminat 
Lira Kr. 

21.750,— 

16.908 — 

15.431,28 

İhale Günü 

20EyIûll963 Cuma 

20 Eylül 1963 Cuma 

20 Eylül 1963 Cuma 

ihale Saati 

11.00 

11.80 

15.00 

Banka Referansı 
Lira Kr . 

36.000 — 

26.316,— 

23.362,56 
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M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Açık eksiltme usulü ile mütahhitlik namı hesabına Batman er ye
mekhane gazino inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 589.756,50 lira olup 
geçici teminatı 27.350,00 liradır. İhalesi 14 Eylül 1963 Cumartesi günü 
saat 11.00 de komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün 
komisyonda görülebilir. Taliplerin en geç 10/9/1963 günü saat 16.00 ya 
kadar Ankara'da Hv. K. K. İs. Emi. ve İnş. D. Bşk. lığına müıacaat ede
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Malatya'da lojman inşaatı yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 766.292,43 lira olup geçici teminatı 34.405,00 liradır. İhalesi' 
24/9/1963 Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul lıevazım Amirliğinde gö
rülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri lâzımdır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. Taliplerin en geç 20/9/1963 günü saat 16.00 ya ka
dar Ankara Hv. K. K. İs. Emi. ve İnş. D. Bşk. lığma müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4533/4-2 

Kapalı zarf usulü ile Eskişehir Hv. Garnizonunda bir aded lojman 
inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 667.249,83 lira olup geçici teminatı 
30.500,— liradır. İhalesi 23/9/1963 Pazartesi günü saat 16.00 da Komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hü
kümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma ver
meleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
18/9/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K. K. İs. Emi. ve 
İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Eskişehir Hy. Garnizonunda 2 aded lojman 
inşa ettirilecektir. Keşif bedeli 1.901.163,76, lira olup, geçici teminatı 
71.000,— liradır. İhalesi 23/9/1963 Pazartesi günü saat 15.00 de Komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hü
kümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
18/9/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K. K. İs. Emi. ve 
înş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4535/4-2 

Kapalı zarf usulü ile Eskişehir Hv. Garnizonunda iskân binaları 
2 nci kısım inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1.037.150,36 lira olup 
geçici teminatı 45.000,— liradır. İhalesi 23/9/1963 Pazartesi günü saat 
11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler hergün Komis
yonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sa
yılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları zarflarmı ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma 
vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en 
geç 18/9/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K. K. İs. Emi. 
ve İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4537 /4-2 

Kapalı zarf usulü ile Konya Hv. Garnizonunda 2 aded lojman yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 1.586.911,66 lira olup geçici teminatı 61.400,— 
liradır. İhalesi 25/9/1963 Çarşamba günü saat 15.00 de Komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri 
dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 20/9/1963 
günü saat 16.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. K. İs. Emi. ve İnş D. Bşk. 
lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4539/4-2 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlğımız Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reis
liği için bir aded alternator satın alınacaktır. 

Alternatörün muhammen bedeli (24.000,—) lira olup, geçici temi
natı (1.800,—) liradır. 

Eksiltme 9/9/1963 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlık Binasında 
Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında toplanacak Malzeme Eksiltme 
Komisyonunca ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine 
kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâ
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4451 / 4-4 

T. B. M . M . Yeni binasında kullanılmak üzere 425 metre yünlü 
döşemelik kumaş satın alınacaktır. 

İşin muhammen bedeli (40.450,—) lira olup, geçici teminatı 
(3033,75) liradır. 

Eksiltme 16/9/1963 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlık binasında 
bulunan Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında toplanacak Malzeme 
Eksiltme Komisyonunca ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine ka
dar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâ
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4508/4-3 

Dinar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 961/191 
K. No : 963/529 
Davacı: K. H . 
Maznunlar : Dinar'ın Tekke Mahallesinden : 
1 — Halil oğlu 937 doğumlu Yılmaz Güneli, 
2 —• Hasan oğlu 328 doğumlu Hasan Şen. 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 26/4/1961 
Hırsızlıktan maznunlar hakkmda açılan dâvanın yapılan duruşması 

sonunda : 
Maznunların sübut bulan fiillerine binaen T. C. K. nun 491/İlk, 

522 nci ve 525 inci maddelerle ikişer ay hapis ve ikişer ay emniyeti 
umumiye nezareti altmda bulundurulmalarına aynı kanunun 89 uncu 
maddesi ile cezalarının teciline 300 er kuruş harçla 1500 kuruş mah
keme giderinin sanıklardan müteselsilen tahsiline temyizi kabil olmak 
üzere maznunların gıyaplarında 13/6/1963 tarihinde verilen karar maz
nunlara tebliğ edilemediği gibi adresleri de meçhul olduğundan 7201 sa
yılı Tebligat Kanunun 28, 29 uncu maddelerine göre hükmün Resmî 
Gazetede ilânen tebliğine aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân 
tarihinden itibaren 15 gün sonunda tebligatın yapılmış sayılmasına ka
rar verilmiştir keyfiyet ilân olunur. 

• 
Karataş Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/23 
Davacı Kâmil Usta tarafından Mustafa Fadıl ve Fatma Zehra ve 

arkadaşları aleyhine açılan şüyuun izalesi dâvasının yapılan duruşma
sında : 

Davalılardan Mustafa Fadıl ve Fatma Zehra'nın adresleri meçhul 
bulunduğundan verilen karar gereğince davetiye ilân tebliğ edilmiş olup 
duruşma gününde mahkemede hazır bulunmadıklarından ve kendileri
ni temsil ettirmediklerinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar veril
miş olmakla yukarıda adları yazılı dâvâlıların 10/9/1963 günü saat 9 da 
mahkemede hazır bulunmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri etme
dikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında. yapılacağı gıyap kararı yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4605 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

 
   

Kararnameler                                                                                                              Sayfa 
                                                                                                                   

6/2055  Tabiî Afetlere Maruz Kalabilecek Bölgeler Olduğuna Dair İçişleri, Millî Eğitim,                    1 

             Bayındırlık, Tarım, İmar ve İskân Bakanlıklarınca Müştereken Yapılan Tesbitin  

             Onanmasına Dair Kararname 

 

6/2076  Kütahya İli'nin Tavşanlı İlçesine Bağlı Karakaya Köyünde Bulunmuş Olan Krom                   2 

             Madeninin (40) Yıl Süre ile İşletilmesi İmtiyazının İlişik Mukavelename ve Şartnameye 

             Göre Orko Krom Limited Ortaklığına Verilmesi ve Bu İmtiyazın % 2,5 Oranında Devlet 

             Hakkına Tabi Tutulmasına Dair Kararname 
 

6/2119   Kuzey Atlantik Andlaşması Çerçevesinde Türkiye'de Yapılan İnşa ve Tesis İşlerini                4 

              Taahhüt Etmiş Olan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Münhasıran Müşterek Enfrastrüktür  

              Programlarına Dair Kararname 
 

6/2124  Orman Kanunun 35inci Maddesinin Uygulama Şekli Hakkında Yönetmelik’in                         5 

             Yürürlüğe Konulmasına Dair Kararname 
   

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı                           
 

M. S. B. Ankara 2 Numaralı Dikimevi Müdürlüğü İşyerinde Çalışan İşçileri Temsilen                          10 

Ankara Harb Sanayi Yardımcı Kolları İşçileri Sendikası ile İşveren Arasında Çıkan Toplulukla 

İş Uyuşmazlığı Hakkında. 

 

İlanlar                                                                                    11 

                         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


