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K A N U N L A R 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında Kanun 

K a n u n No : 468 K a b u l t a r i h i : 12/5/1964 

T. B. M . M . Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Madde 1 — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesini sağlamak üzere, Cumhuriyet Senatosunca se
çilecek onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesi ile Millet Meclisince seçilecek 
otuzbeş milletvekilinden ibaret bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu kurulmuştur. Bu karma komis
yon üyeleri, her toplantı yılı başında seçilirler. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde mevcut siyasi parti 
grupları ve siyasi parti grupu mensubu olmayanlar, her meclisin konten
janı içinde o meclisteki sayılarının - boş üyelikler hariç - üye tamsayısına 
nispet edilmesiyle bulunacak yüzde oranına uygun olarak temsil edilirler. 

Her Mecliste hangi siyasi parti gruplarınca ve siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlardan ne kadar aday gösterileceği önceden o meclisin 
içtüzüğüne göre tesbit edilir. Bu sayılara yüzde oranlarını aksettirme
mesi noktasından her Meclisin İçtüzüğüne göre itiraz edilebilir ve bu 
itirazlar, ilgili Meclisin içtüzüğüne göre karara bağlanır. Siyasi parti 
grupları, kendilerine düşen sayı kadar aday gösterirler; siyasi parti 
grupu mensupu olmıyanlar, kendileri veya ilgili Meclis üyelerince aday 
gösterilirler. Seçim, her Meclisin kendi içtüzüğüne göre yapılır. Siyasi 
parti grupu mensupu olmıyanların temsili siyasi parti gruplarının tem
silini engelliyecekse, siyasi parti grupları, her halde, kendilerine düşen 
sayıları aşmamak şartiyle tercih olunur. 

Bu karma komisyon üyeliği, yasama organı içerisinde Anayasa, 
kanunlar ve yasama meclisleri içtüzükleri gereğince kurulan bütün kar
ma komisyon, komisyon ve geçici komisyonlar üyeliğiyle bağdaşabilir. 

Bu Karma Komisyonun denetimi, Millet Meclisi İçtüzüğüne göre 
Millet Meclisi Başkanlığınca yapılır. 

Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 

Madde 2 —ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu, her toplantı yılı başında bir başkan, bir başkan
vekili, bir sözcü ve bir kâtip seçer. Bunlardan başkan ve başkanvekili 
aynı yasama meclisinin üyesi olamaz; sözcü ve kâtip için de aynı hü
küm uygulanır. 

Başkan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin durumunu incelemek üzere 
raportörler seçebilir. Raportörler, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin duru
munu, genel iktisat politikası, işletmecilik, faaliyetlerinin mevzuata, uzun 

vadeli kalkınma plânına ve plânın uygulama programlarına uygunluğu 
noktalarından incelerler. Raportörler, her toplantı yılı başında seçilirler. 

T. B: M. M. nin Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetlemesi 

Madde 3 —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu, Yüksek Denetleme Kurulunun raporlariyle Baş
bakanlığın sevk edeceği diğer raporları inceler. Her teşebbüsün bilânço-
siyle netice hesaplarını kapsaması gereken bu raporlar, esas itibariyle 
bir yıl önceki duruma ait olmak üzere en geç her Kasım ayı sonunda 
Türkiye Büyük Millet Meclisine Başbakanlıkça sunulur ve derhal Karma 
Komisyona havale edilir. Karma Komisyon, incelemelerini, raporun ken
disine havale edilmesinden itibaren doksan gün İçinde tamamlar. 

Karma Komisyonun bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerini kapsaması 
gereken raporu, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna sevk edilir. Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulu, bu rapor üzerinde en çok onbeş gün 
süren bir genel görüşme açar ve bu genel görüşme sonunda bilançolar 
ile netice hesaplarının tasvibedilip edilmediği hakkındaki görüşlerini Mil
let Meclisine bildirir. 

Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komisyon raporu ve Cumhuri
yet Senatosunun yukardaki fıkra uyarınca ulaştığı sonuçlar üzerinde 
genel görüşme açar. Bu genel görüşme en çok yirmi gün sürer. Bu ge
nel görüşme sonunda, Millet Meclisi Genel Kurulu, bilançolarla netice 
hesaplarını tasvip etmek suretiyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim 
kurullarının ibra edilmesini karara bağlar veyahut bilançolarla netice 
hesaplarını tasvip etmemek suretiyle Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yö
netim kurullarının ibra edilmesini reddeder. 

4 üncü maddenin 1 inci fıkrası hükmüne tabi olup da genel kurul
ları Türk Ticaret Kanununa veya özel kanunlarına tabi şirket ve ku
rumlar hakkında da, bu madde hükümleri uygulanır. Ancak, bunların 
bilânçolariyle netice hesapları ve bunlar hakkında Karma Komisyonca 
hazırlanan raporlarla ilgili olarak yasama meclisleri genel kurullarında 
herhangi bir oylama yapılamaz ve bunların yönetim kurullarının ibra 
edilmesi veya edilmemesi hususunda karar verilemez; bu raporlar, sa
dece genel görüşme konusu olur. 

Tasvibedilen bilânçolarla netice hesaplarını veya malî durumları 
gösteren tablolar, Millet Meclisinin ibra karariyle birlikte Resmî Gazete
de' yayınlanır. Millet Meclisi bu vesikaları tasvip etmiyerek ilgili yönetim 
kurullarını ibra etmemişse, bu husustaki karar da Resmî Gazetede ya
yınlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi Kamu iktisadi 
Teşebüsleri ile bu Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştirakiyle kurulan di
ğer Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetimi, üst teşebbüsün denetimi ile 
bir arada yapılır. Değişik Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştirakiyle ku
rulmuş olan böyle bir teşebbüsün hangi üst teşebbüsle bir arada denetime 

R 



Sahife: 2 (Resmî Gazete) 22 MAYIS 1964 

tabi tutulacağı hususunda esas, ödenmiş iştirak miktarı üstünlüğüdür, 
bu miktarlar eşitse, bu husus, Karma Komisyonca karara bağlanır. 

Bu kanunla kurulan denetime giren Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
tanımı 

Madde 4 — Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası kamu tüzel 
kişilerince sağlanmış olan kurumlar ile bu kurumların ödenmiş serma
yesinin yarısından fazlasını sağlamış oldukları diğer kurumlar ve yu
karıda sayılanlardan olmamakla beraber kendilerine bazı kamu yetki ve 
görevleri verilmiş olup galip vasıfları bu kamu hizmetlerini yürütmek 
olan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olmıyan özel 
kanunlara tabi Kurumlar ve İller Bankası, bu kanunla konulan denetime 
tabidirler. 

Mahallî idarelerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
larının ödenmiş sermayesinin yansından fazlasını sağladıkları kurumlar 
ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasını sağladıkları 
kurumlar, bu kanunla konulan denetimin dışındadırlar. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Türkiye Büyük Millet 
Meclisince denetlenmesi, Anayasanın 94 üncü maddesinde söz konusu 
millî bütçenin incelenmesi yoliyle yapılır; bu Banka, bu kanunla konu
lan denetime tabi değildir. 

Milletlerarası andlaşmalar gereğince özel teşebbüsün idaresine bı
rakılan kurumlar, bu kanunla konulan denetime tabi değildirler. 

1, 2 ve 3 üncü fıkralarda yazılı kurumlar ve kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşları, 1 inci fıkra anlamında kamu tüzel kişisi 
sayılırlar. 

Sayıştay denetimine tabi döner sermayeler 
Madde 5 —• Anayasa'nın 127 nci maddesinin 1 inci fıkrası gere

ğince Sayıştay'ın denetimine tabi olan genel veya katma bütçeli daire
lerin idare ettikleri döner sermayelerin denetimi de Sayıştayca yapılır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 
Madde 6 — 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı kanuna ek 15 

Temmuz 1960 tarihli ve 23 sayılı kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 10 —• Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri 
hakkındaki 17 Haziran 1938 tarihli ve 3460 sayılı kanunun 7 nci mad
desi gereğince kurulan Yüksek Denetleme Kurulu, Başbakanlığa bağ
lıdır. 12 Mart 1964 tarihli ve 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki Kanuna tabi teşekkül ve müesse
selerin ve özel kanuna göre denetleme görevi kendisine verilmiş olan sair 
kurumların denetlemesi bu kurul tarafından yapılır. 

Mahallî İdarelere ait iktisadi teşebbüslerin denetlemesi, bu idarele
rin kendi organları tarafından yapılır. 

Yüksek Denetleme Kurulu, kanun gereğince hazırlıyacağı rapor
ları, Başbakanlığa sunar. Bu raporların gereken organ, daire, kurum ve 
teşekküllere dağıtımı Başbakanlıkça yapılır.» 

M. T. A. Umumi Heyetinin kaldırılması 
Madde 7 — 14 Haziran 1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve 

Arama Enstitüsü Kanununun 17 ve 18 inci maddeleri kaldırılmıştır. 

E. 1. E. D. Umumi Heyetinin kaldırılması 
Madde 8 — 24 Haziran 1935 tarihli ve 2819 sayılı Elektrik İşleri 

Etüt Dairesi Teşkiline Dair Kanunun 17 ve 18 inci maddeleri kaldırıl
mıştır. 

özel Yabama denetimi usullerinin kaldırılması 
Madde 9 —• Bu kanunun yürürlüğe girmesine kadar denetlenmesi 

görevi, yasama organının bu kanunun 1 inci maddesiyle kurulan Karma 
Komisyondan gayri komisyonlarına veya Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin de iştirakiyle kurulan heyetlere verilmiş olan kurumların bu 
denetim usulleri kaldırılmıştır. 

M. K. K. gereğince verilmiş sermaye ile ilgili raporlardan Kamu 
İktisadi Teşebbüslerine ait olanlar 

Geçici Madde 1 — 18 Ocak 1940 tarihli ve 3780 sayılı Millî Ko
runma Kanununun 45 inci maddesi gereğince verilen sermayeden sağ
lanan sermaye ve ayrılan fonlar hakkında aynı kanunun 51 inci mad

desi gereğince Yüksek Denetim Kurulunun hazırladığı ve işbu kanunun 
4 üncü maddesine giren kurumlardan kendilerine bahis konusu serma
yeden sermaye sağlanmış veya fon verilmiş olanlara ait olan raporlar, 
bahis konusu kurumların doğrudan doğruya kendilerine ait olarak Yük
sek Denetim Kurulunca hazırlanan raporlar hakkında uygulanan işleme 
tabi tutulurlar. 

Af. K. K. gereğince verilmiş sermaye ile ilgili diğer raporlar 
Geçici Madde 2 — 18 Ocak 1940 tarihli ve 3780 sayılı Millî Ko

runma Kanununun 51 inci maddesi gereğince düzenlenmiş olup Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş bulunan raporlardan işbu kanunun 
yürürlüğe girmesine kadar muamelesi tamamlanmamış olan ve işbu ka
nunun 4 üncü maddesine giren kurumlarla ilgisi olmıyan raporlar, ait 
oldukları dairenin tabi olduğu denetim usulüne tabi tutulurlar. 

ilk kuruluş 
Geçici Madde 3 — 1 inci maddede bahis konusu Karma Komisyo

nun seçimi, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün için
de tamamlanır. Bu kanunun yürürlüğe girmesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tatiline veya yasama meclislerinden birinin ara vermesine 
raslıyorsa, seçimler, ilk olağan toplantıdan itibaren aynı süre içinde 
tamamlanır. 

Karma Komisyon, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yürür
lükte olan mevzuat gereğince görüşülmemiş veya görüşülmesi bitirilmemiş 
bulunan bilançolar ile kâr ve zarar hesaplarını veya malî durumları gös
teren tabloları ve raporları bu kanun hükümleri dairesinde derhal gö
rüşmeye başlar. 

Yürürlüğe giriş 
Madde 10 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 11 — Bu kanunun yasama organiyle ilgili hükümlerini ya

sama meclisleri ve diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
18/5/1964 

5442 sayılı îl İdaresi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun N o : 469 Kabul tarihi : 12/5/1964 

Madde 1 — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 1 ve 3 üncü madde
leriyle 13 üncü maddesinin (C), 31 inci maddesinin (1) ve 42 nci mad
desinin 6738 sayılı kanunla değişik (E) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

BÖLÜM : I. 
Mülki idare bölümlerinin kuruluşları 

Madde 1 — Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından coğrafya 
durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre il
lere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür. 

Madde 3 — İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 
İllerde genel idare teşkilâtı il, ilce ve bucak bölümlerine uygun ola

rak düzenlenir. 
Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, birden, çok ili içine 

alan çevrede, bu hizmetler için yetki genişliğine sahip kuruluşlar mey
dana getirilebilir. 

Madde 13 — C) Memurin Kanunundaki usulüne göre savunmasını 
aldıktan sonra uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme 
cezaları vererek uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için 
özel kanunu hükümlerine göre teklif ve taleplerde bulunabilir. 

No. Başlığı 
Duttur 
Terlin Cilt Sahife 

Rsjml 
Gazete 

Sarı 

İlgili Kanunlar : 
¡801 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Kanunu 32/6/1935 
3819 Elektrik İsleri Etud Dairesi Teskürna dair Kanun 

24/6/1935 
23 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyld 

kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve mu
rakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanuna ek Kanun 

20/7/1960 

3 16 700 3035 

3 16 737 3036 

4 1 91 10556 
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Yetk i l i disiplin mercileri val in in tekli f ve talebini inceleyerek bir 
karara bağlamaya mecburdur. 

Valilerce re'sen verilen cezalar, kesindir. B u cezalar tebliğ t a r i 
hinden it ibaren sicile geçer. 

Madde 31 — I ) Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlariyle ikinci 
derecedeki memurlarına, genel ve özel kol luk âmir ve memurlarına Me
murin Kanunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, 
kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi 
için özel kanunu hükümlerine göre tekli f ve talepte bulunabilir. 

Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir. 
B u cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. 
Kaymakam, ilce memurlarına takdirname de verebilir. 
Madde 42 — E ) Müdür, 4 üncü maddenin son fıkrasında belir

tilen adlî ve askerî teşkilât dışında kalan, gözetim ve teftişi altında 
bulunan bucak teşkilâtına dâhil daire ve müesseselerin âmir ve me
murları ile genel ve özel kol luk âmir ve memurlarına Memurin K a n u 
nundaki usulüne göre savunmalarını aldıktan sonra uyarma cezası verir 
ve uygular. B u ceza kesindir ve tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. 
Daha ağır disiplin cezalan ile takdirname verilmesini gerektiren ha l 
lerde val i ve kaymakama tekliflerde bulunur. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yürütür. 

18/5/1964 

Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri hakkındaki 6973 
sayılı K a n u n u n bazı maddelerinde ve bu Bakanlığa ait 

kadrolarda değişiklik yapılmasına dair K a n u n 

Kanun No : 470 Kabul tarihi : 12/5/1964 

Madde 1 — 6973 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinin (A) 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2 — A ) Müsteşarlık; 
Madde 3 — A ) Müsteşarlık : Müsteşar, Bakanın müşavir ve 

yardımcısı olup Bakan adına ve Bakanın direktiflerine göre Bakanlığa 
ait işleri mevzuat dahilinde tanzim ve idare eder ve gereken emirleri ve
rir. 

Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara 
yardım eder. 

Madde 2 — 3656 sayılı Kanuna bağlı (ıl) sayılı cetvelin Sanayi 
Bakanlığı kısmına 6973 ve 7347 sayılı kanunlarla eklenen kadrolardan 
ilişik ı(l) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış ve aynı cetvele, 
ilişik (2) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

Madde 3 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

18/5/1964 

(1) S A Y I L I C E T V E L 

6 9 7 3 sayıl ı k a n u n l a e k l e n e n k a d r o l a r d a n 

232 sayılı kanunla değiştirilen 6085 sayılı Karayolları 
T r a f i k K a n u n u n a bir madde ilâvesi hakkında K a n u n 

Kanun No : 471 Kabul tarihi: B/5/1964 

Madde 1 — 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 sayılı Karayolları 
Tra f ik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 

E k Madde — Traf ik şube veya bürolarında işleri icabı, iş sahip
lerince verilmesi, kullanılması lüzumlu basılı kâğıtlarla, -plâkaların 
cins ve nevileri, içişleri, Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilir. 

B u basılı kâğıtlar ile plâkalar Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunca bastırılır ve maliyetleri nazarı i t ibara alınmak sure
tiyle içişleri, Bayındırlık Bakanlıklariyle Türkiye Şoförler ve Otomobil
ciler Federasyonunca müştereken tesbit edilecek bedel mukabilinde i l 
merkezlerinde veya kanuni kadrosu bulunan ilçelerde, Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonunca veri l ir . 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar K u r u l u yürütür. 

18/5/1964 

Î L A N L A R 
K a r s i c r a Memurluğundan : 

964/233 
Kars'ın Y e n i Mahallesinden Aliekber Kankılıç'a borçlular Şaban 

Kurnaz ve yedi arkadaşı haklarında yapılan icra takibinde : 
Borçlulardan Gültekin Kurnaz , Mehmet Kurnaz ve Mel iha K u r -

naz'a çıkarılan yenileme ihbarnamesinde adreslerinin belli olmadığından 
bahisle bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan ilânen tebliğine karar ver i l 
miştir. 

işbu ilânın neşri tarihinden itibaren beş gün içerisinde borcunuzu 
ödemeniz, aksi takdirde hakkımzda cebri i craya devam edileceği icra 
emri yerine ka im olmak üzere ihtar ve ilân olunur. 

2431 

Torbalı Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

963/345 
Davacı Servet Savaş tarafından dâvâlılar Yusuf Becer ve Cemil 

Ceyhan aleyhlerine açılan tapu iptal ve tescil dâvasında dâvâlılardan 
Cemil Ceyhan'ın i z m i r îkiçeşmelik Sokak No. 107, No. 15 deki adresine 
dâva dilekçesini havi davetiye gönderilmişsede dâvâlı adreste bulunma
mış, zabıtaca yaptırılan tahkikattada adresi meçhul kalmasından ilânen 
tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Dâvâlı Cemil Ceyhan'ın muhake
menin yapılacağı 2/6/1964 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması 
veya kendisini temsilen bir vek i l göndermesi davetiye ve dilekçe yerine 
k a i m olmak üzere ilân olunur. 

2437 

R 

No. Baslığı 
DüstuE 
Tertip Cilt Sahite 

Resmi 
Gazete 
'Sayı 

Ülgili Kanunlar : ! 
6085 (Karayolları Trafik Kanunu 11/5/1953 31 S 306 84.11 
233 6085 sayıh Karayolları Trafik Kanununun bazı maddele* 

irinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve bu 
fcanuna gemici dört madde eklenmesi halikında Kanun fcanuna gemici dört madde eklenmesi 

S/1/1961 4 1 1512 10705 

No. Hatlığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Resmi 
Gazef 

Sayı 

İlgili Kanunlar : 
5442 İl İdareai Kanunu 18/6/1943 3 30 1477 7236 
6738 İl İdaresi Kanununun 

değiştirilmesi hakkında 
42 nci maddesinin (lE) bendinin 
Kamın 29/6/1956! 3 137 A333 9345 

D. Memuriyet in unvanı Aded Maaş 

M E R K E Z TEŞKİLÂTI 
Sanayi Dairesi Reisliği 

5 Mühendis ((Kimyager olabilir) ,(îhtısas yeri) 2 1 100 

VİLÂYET M E M U R L A R I 
6 Sanayi Müdürü (İhtisas yeri) 1 950 

(2) S A Y I L I C E T V E L 
D. Memuriyet in unvanı Aded Maaş 

3 Müsteşar M u a v i n i 2 1 500 
Resmi 

Düstur Gazete 
No. Baslığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İlgili K a n u n l a r .* 
6973 Sanayi Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri hakkında Kanun 

2 7 / 5 / 1 9 5 7 3 38 '1281 9617 
7347 6973 aayılı Sanayi Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri hak

kındaki Kanunun 3 üncü maddesinin (G) fıkrasının tadi< 
üne ve hu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanuni 

16 /« /1959 3 40 Iİ32S 10232 

a 

a 



Sahife: 4 (Resmî Gazete) 22 MAYIS 1964 

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

Kapalı zarf usulü ile 4.025.000 liralık günlük elbiselik kumaş sa
tın alınacaktır. Tahmin bedeli bir metresi 41 lira olup geçici teminatı 
134.500,— liradır. İhalesi 29/5/1964 Cuma günü saat 11 de Komisyonda 
yapılacaktır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda 
ve İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edi
lebileceği gibi 27.500 metreden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı İsteklilere 
de ihale edilebiür. 27.500 metresinin geçici teminatı 47.575,— liradır. Ta
liplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler 
hiç bir surette kabul edilmez. 

2132/4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı üç kalem giyecek maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde 
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 
kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Üç kalem maddenin tamamı 
bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem ayrı ayrı isteklilerede 
ihale edilebilir. 

M. Bedeli G. Teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lora Kr. Günü Saati 

Yün fanila 
Tire fanila 
Yüz havlusu 

1600 Ad. 
5000 » 
2000 » 

33.600 — 
20.000,— 
8.000,— 

61.600.— 4330.— 
2268 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile 2.250.000 liralık Er Yün Battaniye satın alı
nacaktır. Tahmin bedeli bir adedi 50,— lira olup geçici teminatı 81.250,— 
liradır. İhalesi 5/6/1964 Cuma günü saat 11.00 de Komisyonda yapıla
caktır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel komisyonda ve 
İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebi
leceği gibi 25.000 adetten aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de 
ihale edilebilir. 25.000 adedinin geçici teminatı 51.250 liradır. Taliplerin 
2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını 
ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir 
surette kabul edilmez. 

2282 / 4-3 

M . S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıaa cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı 9 kalem oto malzemesi maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai sa
atlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Oto malzemesi, Miktarı: 9 kalem, M. bedeli 46350,— lira, 
G. teminatı : 3480— lira, İhale günü : 26/5/1964 Salı saat 11 de. 

2168 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı iki 
çaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi : 100 aded otomatik ve 800 aded yarı otomatik masa telefon
ları, Miktarı : 2 kalem, M. bedeli : 162500,— lira, M. teminatı : 9375,— 
lira, İhale günü ve saati: 28/5/1964 Perşembe saat 11 de. 

2238 / 4-4 

M . S. B 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığın dan 

Kapalı zarf usulü ile Hv. Kuvvetleri ihtiyacı için 10.000 Kg. kau-
çuklu asfalt satın alınacaktır. Tahmini bedeli 50.000,00 lira olup geçici 

teminatı 3.750,00 liradır. İhalesi 8/6/1964 Pazartesi günü saat 15,30 da 
Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanua 
hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarmı ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

2493 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Hv. Kuvvetlerine 4.000 Kg. kauçuklu asfalt 
alınacaktır. Tahmini bedeli 20.000,00 lira olup geçici teminatı 1.500,00 
liradır. İhalesi 8/6/1964 Pazartesi günü saat 15.00 de Komisyonda yapı
lacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde 
hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. 

2494 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için 10.000 Kg. 
İdrofil (Sâf) pamuk satın alınacaktır. Tahmini bedeli 130.000,00 lira olup 
geçici teminatı 7.750,00 liradır. İhalesi 8/6/1964 Pazartesi günü saat 
11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

2495/4-2 

Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesi Başkanlığından : 

963/184 
Halis Balta tarafından Nasıf Başaran aleyhine açılan alacak ve bono 

iptali dâvasının yapılan duruşmasında : 
Borçlunun Nasıf Başaran alacaklısı Halis Balta olan 15/2/1963 tan

zim ve 15/5/1963 ödeme tarihli 2.500 liralık bono davacı Halis Balta ta
rafından zayi edildiği iddia olunduğundan Türk Ticaret Kanununun 674 
üncü maddesi uyarınca bu bonoyu bulan hamilin ilk ilân zarfından itiba
ren 6 ay zarfında mezkûr bonoyu mahkememize ibraz etmesine, aksi tak
dirde süre hitamında bu bononun hükümsüz sayılacağına karar verile
ceği ilân olunur. 

2568 / 3-1 

Diyarbakır Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Hazinei Maliye tarafından Seyfettin özden aleyhine açılan 
tazminat dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Meçhul bulunan dâvalmm adresine Resmî Gazete ile yapılan ilânen 
tebUgat üzerine tâyin olunan günde duruşmaya gelmediğinden, bu kere 
duruşma 11/6/1964 günü saat 9.00 a talik edilmiştir. Adı geçenin muay
yen gün ve saatte Diyarbakır Sulh Hukuk Hâkimliğine gelmesi veya 
kendisini temsilen bir vekil göndermesi lüzumu gıyap kararı yerine ka
im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2433 

Gülnar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1963/69 
Davacı Tarım Bakanlığına izafeten Gülnar Ziraat Teknisiyenliği, 
Dâvâlı : Yaşar Kıran; Ankara Denizciler Caddesi No. 34 de. 
Dâva : 3573 sayılı kanuna göre imar için tahsis olunan parselin 

müddetinde imar edilmemesi neticesi olarak istihsal olunan emvalinin 
tutan olan 3375 liranın masraf ve ücreti vekâlet ile birlikte tahsili tale
binden ibaret, 

Davacı tarafından açılan tazminat dâvasından dolayı adresiniz meç
hul kaldığı davetiyeye verilen meşruhattan ve zabıta tahkikatından an
laşılmakla 7201 sayılı kanun ve nizamnamesine göre duruşma günü 23 
Mart 1964 günlü ve 11663 sayılı Resmî Gazete ile yapılmış olup dâvah 
yine mahkemeye gelmediğinden kendisine yine ilânen gıyap kararı teb
liğine ve duruşmanın 25/6/1964 Perşembe saat 9,40 a bırakümasma 
karar verilmiş olduğundan muayyen günde mahkemede hazır bulunmanız 
veya bir vekil göndermediğiniz takdirde bundan böyle muhakemenin katî 
gıyapta devamına karar verileceği gıyap kararı yerine sayılmak üzere 
ilân olunur. 

2422 
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1500 — 
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4 Haziran 1964 
Perşembe 11.00 



22 MAYIS 1964 (Resmî Gazete) Sahife: 5 

Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğünden : 

1 — 599.527,73 lira keşif bedelli Çubuk Sağlık Merkezi işi 2490 
sayılı kanun maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarıl
mıştır. 

2 — Eksiltme 2/6/1964 Salı günü saat 15.30 da İskitler Cadde
sinde Bayındırlık Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

3 — İstekliler bu işe ait eksiltme dosyasmı her gün mesai saatleri 
dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 

4 — Muvakkat teminatı 27.731,11 liradır. 
5 — İhaleye girebilmek için : 
a - Kanuni muvakkat teminatım 
b - 1964 yılma ait ticaret odası vesikasını 
c - İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimat

namesi ve bu talimatnamede yazılı esaslar dahilinde 28/5/1964 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Ankara Valiliğine müra
caat etmeleri (Müracaatta Vilâyet evrak kayıt tarih ve numarası ol
maları ve aynı gün Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri) 
ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış olan (B) grupundan 
en az bu işin keşif bedeli kadar tutarlı mütaahhitlik karnesi, plân ve teç
hizat teknik personel taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmenin ilân ta
rihinden sonra alınmış olan 42.362,22 liralık banka referansını eksiksiz 
şekilde bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

6 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü ihale saatinden bir 
saat eveline kadar makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

7 —• Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

2265/4-4 

1 — 951.891,36 lira keşif bedelli İçişleri Bakanlığı kat ilâvesi 1 
inci kısım inşaatı işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 1/6/1964 Pazartesi günü saat 15.30 da İskitler Cad
desindeki Bayındırlık Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon tara
fından yapılacaktır. 

3 — İstekliler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri 
dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 

4 — Muvakkat teminatı 41.826,— liradır. 
5 — İhaleye girebümek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatmı, 
b) 1964 yılma ait ticaret odası vesikasını, 
c) İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimat

namesi ve bu talimatnamede yazılı esaslar dahilinde 26/5/1964 Salı günü 
mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Ankara Valiliğine müracaat 
etmeleri (Müracaatta vilâyet evrak kayıt tarih ve numarası almaları ve 
aynı gün Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirilmesi) ve dilek
çelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış olan (B) grupundan en az 
bu işin keşif bedeli kadar tutarlı mütaahhitlik karnesi, plân ve teçhizat, 
teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmenin ilân tarihin
den sonra alınmış olan 77.000,— liralık banka referansını eksiksiz şekil
de bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

6 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

7 —• Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
2266 

1 — 1.456.359,98 lira keşif bedelli Kreş ve Gündüz Bakım evi in
şaatı işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü 
ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 —• Eksiltme 3/6/1964 Çarşamba günü saat 15.30 da Isketler Cad
desindeki Bayındırlık Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon tara
fından yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saat
leri dahilinde Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görebilirler. 

4 —r Muvakkat teminatı 57.441,— liradır. 
5 — İhaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatmı, 
b) 1964 yılma ait Ticaret Odası vesikasını, 
c) İstekliler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimat

namesi ve bu talimatnamede yazılı esaslar dahilinde 29/5/1964 Cuma 
günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Ankara Valiliğine mü

racaat etmeleri (Müracaatta Vilâyet evrak kayıt tarih ve numarası al
maları ve aynı gün Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirilmesi) 
ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış olan (B) grupundan 
en az bu işin keşif bedeli kadar tutarlı mütaahhitlik karnesi, plân ve 
teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmenin ilân 
tarihinden sonra alınmış olan 116.508,80 liralık Banka referansım eksiksiz 
şekilde bağlıyarak bu iş için Yeterlik belgesi almaları. 

6 —• İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

7 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
2267 / 4-4 

• 
Bartın Belediyesi Elektrik İşletmesi Müdürlüğünden : 

İşletmemize ait 135 beygir kuvvetinde 80 kllovatlık Skoda marka 
50.000 lira muhammen bedelli ve birgün önce yatması meşrut olan 3.750 
lira muvakkat teminatlı dizel-elektrik grupu 26/5/1964 Salı günü saat 
10.00 da Belediye dairesinde açık artırma suretiyle satılacaktır. Şartna
menin Belediyede görülmesi veya istenmesi ilân olunur. 

2403 / 2-2 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Tapulama ilânı 
Urfa İlinin Hilvan; Ağrı İlinin Merkez, Hamur, Taşlıçay ve Diyadin; 

Hatay ^Antakya) İlinin Merkez; Yozgat İlinin Boğazlıyan; Kars İlinin 
Arpaçdy ve Selim; Bingöl İlinin Merkez ve Genç; Tokat İlmin Artova 
ve Sivas İlinin Suşehri, Zara ve Hafik İlçelerinin belediye sınırları dı
şında kalan yerlerdeki (Bütün bucaklar ve köyler dâhil) gayrimenkul 
malların 5602 sayılı Tapulama Kanununa göre tapulamalarının yapıla
cağı ilân olunur. 

2261 / 2-2 • 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü

dürlüğünden : 

1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzeme, fiyat ve teklif isteme suretiyle 
satın alınacaktır. 

Satınalma No. ve Cinsi : 64D/04 muhtelif akümülâtör, Muvakkat 
Teminat Miktarı : 13.500,— T.I., İhale Tarih ve Saati : 16/6/1964 -15.00. 

2 — ı İhale, DSİ Makina ve İkmâl Dairesi Reisliğinde (Etlik - An
kara) toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak almabilir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarının, idari şartnamesinin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir 
saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
şarttır. 

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

5 — ı İdare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

6 — Teminat tüm olarak yatırılmak şartıyla kısmi teklif verilebi
lir. 

2617 /1-1 

Yalvaç Asliye Hukuk Hâkimliğnden : 

964/8 
Yalvac'ın Tabaklar Mahallesinden davacı Durmuş Çaylı tarafından 

vali aynı köyden Fatima Bektaş aleyhine açılmış olan boşanma dâvası, 
kında 1 parça gayrimenkulun tescili hakkında 9/1/1964 tarihli dilekçesi 
ile tescil dâvası açmış olup dâvâlı Hasan Komsuoğlu'nun uzun süre ya
pılan araştırma sonunda tebligata salih açık adresi tesbit edilememiş 
ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince da
vetiye yerine kaim olmak üzere gazete ile ilân icrasına karar verilmiştir. 

Dâvâlı Hasan Komsuoğlu'nun yargılamanın bırakıldığı 19/6/1964 
Cuma günü saat 10 da yargılamada hazır bulunması davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

2478 

Bartın Belediyesi Elektrik işletmesi Müdürlüğünden : 

2266/4-a 
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Millî Eğitim Bakanlığından : 

Yapı İşleri İlânı 
1 — 152.862,65 l i ra keşif bedelli Manisa Erkek Sanat Enstitüsü 

öğretim binası ikmâl inşaatı 8/5/1964 Cuma günü belge noksanlığı se
bebiyle ihale dilememiş ve yeniden 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eks i l tme Ankara 'da Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlık 
Yapısı içinde toplanan Merkez Satın A l m a Komisyonunda 29/5/1964 Cuma 
günü saat 16.00 da yapılacaktır. 

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

4 —• Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 8.893,13 liralık geçici teminatını, 
b) 1964 yılma alt ticaret odası belgesini, 
c) Müraacat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Usulüne göre 

hazırlanmış) plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyanna
mesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları 
(B) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gös
terir mütaahhitlik karnesi ile en az b i r kalemde benzeri 100 bin liralık 
bir işi yaptığına veya denetlediğine dair belgeye göre, Yapı İşleri Mü
dürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini, teklif 
mektuplariyle birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 •— İstekliler teklif mektuplarını ihale günü açma saatinden bir 
saat evvele kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vere
ceklerdir. 

6 —• Müracaatın son tar ih i 23/5/1964 Cumartesi günü çalışma 
saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2392 / 4-3 

Yapı işleri ilânı 
1 —* Aşağıda yapılacağı yerler, keşif bedelleri, teminat miktarları, 

ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat tarihleri yazılı meslek 
okulları inşaatı 2490 sayılı kanuna göre ve kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Bakanlığa 
Keşif Geçici son müra-

İşin adı ve yeri bedeli teminatı İhale tarihi caat tar in i 

1 - Bursa Necatibey kız 
Enstitüsü binası kalo
rifer tesisatı 475.440,70 22.767,63 8/6/1964 P a - 4/6/1964 

zartesi Saat 15 
2 - Kayser i E . S . E . öğre

t i m ve yönetim bina
ları ikmal inşaatı 1.630.399,44 67.910,— 8/6/1964 P a - 4/6/1964 

zartesi Saat 16 
2 —ı Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak hergün çalışma saatleri 

içinde Bakanlık Yapı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eks i l tme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara 'da Meslekî 

ve Teknik Öğretim Merkez Satm A l m a Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksi ltmeye girebilmek için istekli lerin; 
A ) Yukarıda yazılı miktar lardaki geçici teminatını, 
B ) 1964 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte vercekleri (Usulüne göre ha 

zırlanmış) Plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, 
taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (Bursa 
için G, Kayser i işi için B) grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi ile en az (Bursa işi 
çin 300 bin K a y s e r i işi için bir milyon) liralık benzeri b i r işi yaptığına 
veya denetlediğine dair belgeye göre, yapı işleri müdürlüğü belge ko
misyonundan alacakları yeterlik belgelerini tekli f mektupları ile birl ikte 
zarfa koymaları lazımdır. 

5 —> İstekliler teklif mektuplarını ihale günü açma saatinden bir 
saat evvele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vere
ceklerdir. 

6 — ' Müracaatın son tar ih i yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat 
ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2625 / 4-1 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için iç piyasadan depo teslimi ve Türk lirası 
karşılığında 400 aded branda bezinden dağıtıcı çantası imal ettirilecektir. 

B u işe ait şartnameler Ankara 'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme 
Dairesi Başkanlığından ve İstanbul'da Büyük Postane binasındaki Te
sellüm ve Depo Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 

2242 / 2-2 

İşletmemiz ihtiyacı için 1,5 tonluktan 50.000 K g . ve 3 tonluktan 
46.500 K g . çelik tel halat satm alınacaktır. 

B u işe ait şartname Ankara 'da P T T Genel Müdürlüğü Malzeme 
Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da P T T Tesellüm ve Depo Müdürlüğün
den bedelsiz temin edilebilir. 

Tekli f lerin en geç 29/6/1964 günü saat 16.00 ya kadar Malzeme 
Dairesi Başkanlığına verilmiş olacak ve bu saatten sonra gelen tekl i f 
ler nazarı i t ibara alınmıyacaktır. 

2375 / 3-2 

Teşekkülümüz ihtiyacı için vagon ışık teçhizatı satm alınacaktır. 
İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara 'da P T T Genel Müdür

lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da P T T Tesellüm ve Depo 
Müdürlüğünden, 

Bedelsiz temin edebilirler. 
Teklif ler engeç 26/6/1964 günü saat 16.00 ya kadar P T T Genel Mü

dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya Posta ile gönde
rilecektir. 

B u tarihten sonra gönderilen tekliklef, nazarı i t ibara alınamaz. 

2376 / 3-2 

1 — 200.000 l i ra keşif bedelli Fethiye P T T binası inşaatı kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı 11250 liradır. 

2 — Eks i l tme dosyası Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Baş
kanlığında ve İzmir P T T Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eks i l tme 2/6/1964 Salı günü saat 16.00 da Genel Müdürlük 
Eks i l tme Kurulunca yapılacaktır. 

4, — İstekliler, 28/5/1964 Perşembe günü saat 17.30 a kadar eksilt
me şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlü
ğe başvurarak iştirak belgesi alacak ve teklif mektuplarını, eksiltmenin 
açılma saatinden bir saat evvel K u r u l Başkanlığına makbuz mukabil in
de vereceklerdir. 

5 —' İdare eksiltmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale et
mekte serbesttir. 

2438 / 2-2 

I — 160.000,— T. L . keşif bedelli Marmar i s P T T binası inşaatı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı 9.250,— 
liradır. 

I I — Eksi l tme dosyası Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Baş
kanlığında ve İzmir Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 

n i — Eks i l tme 2/6/1964 Sah günü saat 16.00 da Genel Müdürlük 
Eks i l tme Kurulunca yapılacaktır. 

D / — İstekliler 28/5/1964 Perşembe günü saat 17.30 a kadar E k 
siltme Şartnamesinin 12 nc i maddesinde istenilen belgelerle Genel Mü
dürlüğe başvurarak iştirak belgesi alacak ve tekli f mektuplarını, ek
siltmenin açılan saatinden bir saat evvel K u r u l Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vereceklerdir. 

V — İdare, eksiltmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 

2439 / 2-2 

Aşkale Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

962/250 
Davacı M i r z a Dursun veki l i Yalçın Bdrdal tarafından dâvâlı Mus 

tafa K a r a m a n aleyhine ikame olunan alacak dâvasının yapılan duruş
maları sırasında : 

Davacı tarafından dâvâlı Mustafa Karaman 'a çıkarılan davetiyenin 
adresinin meçhul olduğundan iade edildiği ve tebligat yapılamadığın
dan bu kere ilânen tebligat icrasına mahkemece karar verildiğinden k a 
rar gereğince dâvâlı Musta fa Karaman'ın duruşmanın bırakıldığı 
16/7/1964 gününde mahkemede hazır bulundurulması ilânen tebliğ olunur. 

2477 



22 MAYIS 1964 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini Geçici 
Cinsi ve miktarı bedeli teminatı Tar ih i Saati 

1 - 25.000 K g r . D. K . P. saç 
levha (2 mm.) 75.000 5.000,— 3/6/1964 11.00 

2 - 6 kalemde 400 aded Dizel 
silindir gömleği 44.400 3.330,— 5/6/1964 11.00 

3 - 52 M 3 kereste 32.300 2.422,50 5/6/1964 16.00 
4 - 462 aded J-Weco k u r u s i 

lindir gömleği 30.030 2.252,25 8/6/1964 11.00 
5 - 4 kalemde 90 aded Adams 

ve galion hareket dişlileri 29.800 2.235,— 8/6/1964 16.00 
6 - 37 kalem bronz motor y a 

takları 123.543 7.427,15 10/6/1964 11.00 

Yukarıda yazılı altı kalem malzemenin her kalemi ayrı bir 
ihale mevzuu olmak üzere 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksi l tme karşılarında gös
terilen gün ve saatlerde Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Mü
dürlüğünde yapılacaktır. Şartnameleri aynı yerden dilekçe i le bedelsiz 
temin edilebilir. 

Tal ipler in ticaret veya sanayi odası belgesi ile bir l ikte hazırkya-
cakları teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar 
Komisyon Başkanlığına vermelidirler. Postada vâki gecikmelerin kabul 
edilmiyeceği duyurulur. 

2506 / 4-3 

1 —' Eksi ltmeye konulan iş : Ankara 'da Karayolları Genel Müdür
lüğüne ait Araştırma Lâboratuvarı binası ikmal inşaatı olup keşif be
deli (3.400,—) üç milyon dörtyüzbin liradır. 

2 —• Eksi l tme günü 9/6/1964 tarihine rastlayan Salı günü saat 16 
da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Y o l Yapım [Dai
resi odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eks i l tme dosyası : Vezneye yatırılacak (50,—) elli l i ra bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayolları Teknik Hesaplar Şubesinden alına
caktır. (Yeterlik belgesi müracaatmdan önce eksiltme dosyası almak 
şarttır.) 

4 — Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1964 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir

ketlerin hal i faaliyet belgesi ile usulü dairesinde (115.750,—) liralık mu
vakkat teminat vermeleri, (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde 
Mal iye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uy
gun olmaları) 

b) İsteklilerin en geç 3/6/1964 Çarşamba günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta genel evrak kaydı tar ih i muteberdir) ve dilekçelerine B a 
yındırlık Bakanlığından alınmış olan B grupundan en az bu işin keşif 
bedeli kadar mütaahhitlik karnesi , plân ve teçhizat, teknik personel, 
taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmenin ilâm tarihinden sonra alınmış 
olan 192.000,—• liralık banka referansım eksiksiz olarak bağlayarak bu 
iş için yeterlik belgesi" almaları, 

5 — istekl i ler in eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları tekli f mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân Olunur. 

2542 / 4-1 

Tahmini bedeli : 14.210,—, geçici teminatı : 1.065,75 T. L . olan 56.84 
Mz oroglas'ın açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Eks i l tme ve ihalesi 3/6/1964 Çarşamba günü saat 15.00 de A n k a 
ra'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şart
namesi aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. 

Tal ipler in ticaret veya sanayi odası belgesi ile teminat makbuz 
veya banka teminat mektuplarıyla birl ikte mezkûr zaman ve yerdeki 
Komisyona başvurmaları ilân olunur. 

2586 /4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Bir inc i Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 —. Bursa - Uludağ yolu K i m . 20 - 24 ve 29 - 34 arasında parke 
kaplama inşaatı, işi olup keşif bedeli 443884,00 liradır. 

Sahife: 7 

2 — Eksi l tmesi 1 Haz iran 1964 Pazartesi günü saat 11.00 de İs
tanbul Küçükyalıdaki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. 

3 — Eks i l tme evrakı Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü M a l 
zeme Müdürlüğünde istanbul 'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) istekl i lerin 1964 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi 

ile usulü gereğince 21505,36 liralık geçici teminat vermeleri, 
b) Yeterl ik belgesi almak için isteklilerin engeç 25 Mayıs 1964 

Pazartesi günü saat 16.00 ya kadar bir dilekçe ile Karayolları 1 inci 
Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri müracaatta Genel evrak kaydı 
tar ihi muteberdir. Dilekçelerine Bayındırlık- Bakanlığından alınmış (C) 
grupundan enaz bu işin keşif bedeli kadar mütaahhitlik karnesiyle bu 
eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış 35510,72 liralık banka referans 
plân teçhizat taahhüt ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz ola
rak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. Telgrafla müracaat
lar kabul edilmez. 

5 — i s tekl i ler in 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkan
lığına teslim etmeleri. Postada, vâki gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 

2467 / S-3 

K . D. Ereğli Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

961/2268 
Ereğli'de kurulmakta bulunan Demriçeük İşletmeleri tarafından 

lojman evleri için istimlâk edilen gayrimenkulun bedeline i t iraz edilmesi 
sebebiyle mahkememize açılan istimlâk bedeli tenzili dâvasında gayr i 
menkulun maliklerinden i b r a h i m varislerinden Ahmet Gürdos'un tebli 
gata yarar adresi tesbit edilemediğinden adına ilânen tebligat yapılma
sına karar verilmiş duruşması ilân yapılmak üzere 29/5/1964 Cuma saat 
10 a bırakılmıştır. 

Dâvâlı durumunda bulunan Ahmet Gürdos'un bel ir l i gün ve saatte 
mahkemede bizzat hazır bulunması veya bir veki l göndermesi aksi halde 
hakkında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine k a i m olmak üzere 
ilân olunur. 

2428 

Türk Belediyecilik Derneğinden : 

Türk Belediyecilik Derneğinin 7 nc i kongresi 19 Haz i ran 1964 
Cuma günü saat 10 da D i l , T a r i h - Coğrafya Fakültesi Konferans Sa
lonunda toplanacaktır. Sayın üyelerle bütün yurt belediye başkanlarının 
bel ir l i gün ve saatte kongreyi şereflendirmeleri r ica olunur. 

2483 /1-1 

Kalecik Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

963/182 
Davacı : Kalec ik Ahikemal Mahallesinden Mustafa F a h r i Yurdakul 
Dâvâlılar : A y m mahalleden Hacı E m i n oğlu Hacı Abdul lah ve H a 

cı Mustafa vereselerinden Haydar Kalaç ve 31 arkadaşı. 
Dâva : Tapu iptal i 
Davacı 16/9/1963 tar ihl i dâva arzuhali ile, murisleri Hacı E m i n oğlu 

Hacı Abdul lah ve Hacı Mustafa adına kayıtlı Kalec ik Karahöyük Köyü
nün hudutları dahilinde vâki ve tapunun Teşrinisani 1288 tar ih ve cilt 
(1) sahife (120) de ve 428 den 451 numaraya kadar gayrimenkullerin 
murisleri adlarına tapuda kayıtlı olduğu halde kadastro tesbitinde Hacı 
E m i n oğlu Hacı Abdullah vereseleri 26, 46, 83,179,198, 214, 233, 249, 301, 
401, 411, 416, 516, 558, 564, 919 ve 1062 parsel numaraalrı ile namlarına 
tesbit ve tescil yapılmış olup davacının ibraz ettiği veraset ilâmı muci
bince yapılan tapununiptali ile hissesi nispetinde tesbit ve tescilini talep 
ve dâva etmiştir. 

Davacı tapu iptal i dâvası açıp dâvâlılardan A l i y e Kalaç, Mediha 
Kalaç, Ahmet Cevat Kalaç, Faike'Kalaç, Mehmet Kalaç, Ayşe Nezahat 
Kalaç, Ahmet Cevat Kalaç, F a i k a Kalaç, Mehmet Kalaç, Ayşe Nezahat 
medikleri veya bir vekille kendilerini temsil ettirmedikleri takdirde du
ruşma gıyaplarında devam edeceği gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere 
ilân olunur. 

2442 

(Resmî Gazete) 



Saıhife: 8 22 MAYIS 1964 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A . Ş . : 

16 Mayıs 1964 Vaziyeti 
A K T İ F 

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) : 
Serbest Safi K g 22.689,979 
Merhun » 71.847,770 
Vadeli altın borçluları: 
(Beynelmilel ayarlı) Safi Kg. 17.773,429 

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

Ufaklık para: 
Dâhildeki muhabirler: 
Resmî bankalar 
Diğer bankalar 

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

bonolar : 
a) Katma bütçeli idareler 175.000.000,— 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi 
1 —Hububat alımları finans

manı 499.200.000,— 
2 — Zirai İstihsal fazlası itha

lât finansmanı 144.008.880,71 
c) Diğer İktisadi Devlet Te

şebbüsleri 
C - Ticari senetler : 
a) İktisadi Devlet Teşebbüs

ten 120.330.543,87 
b) HususT Vektör'senetieri'"!! 771.849.595,43 

D - Zirai senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen senetler 241.776.553,90 
b) Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 21.931.946,36 
Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vadeli 

avans 
B - Tahvil üzerine avans 
a) Resmî bankalara 91.949.913,74 
b) Hususi bankalara 24.023.914,08 
C-Altın ve döviz üzerine 

avans 
a) Resmî sektör —,— 
b) Hususi sektör 220.849,63 
D - Bankalar Tasfiye Fonu 

İkrazları 1(153 sayılı K.) 

Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri ... 
Hususi bankalar tahvilleri ... 

İtfaya tabi hesaplar: 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 
1(154 S. K. madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu '(65 S. K. 
madde 5) 

Gayrimenkuller ve demirbaş: 
Muhtelif 
a) Altın : (Meşkûk ve düşük 7.524,697 

ayarlı) Safi Kg 
b) Döviz : 

3133 sayılı kanuna göre : 
Muhteüf hesaplar 
5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 195.290.497,01 
Muhtelif hesaplar 155.060.326,98 

c) Dahildeki hususi banka
larla yapılan röpor mua
meleleri 

d) Sair hesaplar 
e) Kliring 

Yekûn 

T. Lirası 

229.792.079,78 
727.636.135,95 

T. Lirası 

179.999.864,74 1.137.428.080,47 

53.971.975,53 
27.512.530,22 

48.776,25 
19.647,78 

348.000.000,— 

81.484.505,75 

61.700.560,48 

68.424,03 

—818.208.880,71 

892.180.139,30 

263.708.500,26 2.322.097.520,27 

560.215.000,-

115.973.827,82 

220.849,63 

82.357.214,74 758.766.892,19 

7.861.183,62 
1.858.825,29 

11.707.553,52 
6.793.258,73 28.220.821,16 

5.275.700.000,— 

126.924.928,74 5.402.624.928,74 

33.700.837,10 

76.206.144,50 

30.891.896,62 

350.350.823,99 

32.802.562,01 
19S.587.398.44 

514.047,55 689.352.873,11 

10.515.445.443,30 

P A S İ F 
T. Lirası T. Lirası 

Tedavüldeki banknotlar: 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) : 

3133 sayılı kanuna göre : 
5256 sayılı kanuna göre : 

Mevduat: 
A - Resmî mevduat : 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 76.642.928,34 
b) Kat. Büt. 1da 83.508.872,90 
c) İkt. Devlet Teb 14.431.977,21 
d) Diğ. âmme Mü. 192.573.441,82 
e) Sair 30.603.350,54 

5.639.662.787,50 

352.654.578,18 
335.661.212,49 688.315.790,67 

397.760.570,81 
B - Bankalar : 
a) Resmî bankalar 17.293.149,85 
b) Diğer bankalar 173.283.416,60 
c) Yurt dışındaki Ban 19.628.746,61 
d) Bankalar tasfiye fonu 

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

S. Kanun) 650.146.039,12 
C - Muhtelif : 
a) Bloke 44.857.295,25 
b) Diğer 37.386.092,99 

860.351.352,18 

82.243.388,24 

10.345,655 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış yardım karşüıkları: 

Milletlerarası müesseseler ... 492.637.264,33 
Dış yardım karşılıkları : 
a) Amerikan yardım karşı

lıkları 591.155.715,50 
b) Diğer yardım karşılıkları 
Altın alacakları: 
Hazine Safi Kg 
Amortisman ve Kredi San
dığı Safi K g —,— 

Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 
Âdi ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu 
madde 19) 
İleride vukuu muhtemel za
rar karşılığı (Bankalar Ka
nunu madde 35) 
Provizyonlar: 
Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve hava

leler 
b) Muhtelif karşılıklar (Ak

reditif ve iç istikraz Kar.) 
c) Muhtelif mahiyette depo

zitolar 
d) Döviz : 

3133 sayılı kanuna göre : 
Muhtelif hesaplar 
5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 112.558.041,18 
Muhtelif hesaplar 260.787.539,02 

e) Sair hesaplar 
f) Kliring 

—,— 1.083.792.979,83 2.424.148.291,06 

104.775.309,53 

—,— 104.775.309,53 

15.000.000,— 

105.391.106,77 

2.748.175,93 

8.922.803,66 117.062.086,36 

118.406.542,98 

6.034.764,87 

75.642.946,81 

319.912.282,99 

55.242.492,55 

373.345.580,20 
576.719.306,66 

1.177.261,12 1.408.074.635,2i 

Yekûn 10.515.445.443,3i 

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

a) Zirai senetler ve ihracat finansman senetleri ile küçük 
sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası ve Halk Sandıklan eliyle) 

b) Diğer senetlerde 
2 —' Tahvil üzerine avanslarda 
3 —< Altın üzerine avanslarda 

f% 5 I/-
% 7 ıy 
% ıo 
% 6 

Başbakanlık Devlet Matbaa. 

(Resmî Gazete) 
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                                                             İÇİNDEKİLER 

 
 

 Kanunlar                                                                                                                                 Sayfa 

 
468 Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin  

       Düzenlenmesi Hakkında Kanun         1 

 

469 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 2 

 

470 Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkındaki 6973 Sayılı Kanunun Bazı  

       Maddelerinde ve Bu Bakanlığa Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  3 

 

471 232 Sayılı Kanunla Değiştirilen 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Bir Madde  

       İlâvesi Hakkında Kanun          3 

 

 

İlanlar            3  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




