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5417 ve 6900 sayılı Kanunlara göre ağır ve yıpratıcı sayılan 
işlerde çalışmış olan sigortalıların bu işlerde geçen hizmet sü
releri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı gün sayısı top
lamı, bu Kanunun 60 ıncı ve geçici 8 inci maddelerinin (A) 
fıkralarına göre yaşlılık aylığından yararlanılabilecek yaşlar
dan indirilir. 

Münavebeli işlerde geçen hizmetler 

Geçici Madde 11. — 1 Ninan 1950 ile 31 Mart 1954 tarih
leri arasında, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre 
Çalışma Bakanlığınca tesbit edilmiş bulunan münavebeli işler
de çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme gün sa
yıları toplamına dörtte biri eklenir ve tutarı, bunların malûl
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısı olarak 
kabul edilir. 

Eski primler ve gün sayıları 

Geçici Madde 12. — Sigortalılar namına, yürürlükten kal
dırılmış 5417 ve 6900 sayılı Kanunlara göre ödenen primler 
ile bunların prim ödeme gün sayıları, bu Kanuna göre ödenen 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ve prim ödeme gün 
sayısı olarak kabul edilir. 

Yabancı uyruklular 

Geçici Madde 13. — 31 Mayıs 1957 tarihinden sonra, yü
rürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanun ve bu Kanun hüküm
lerine tabi olmamış bulunan yabancı uyruklu sigortalıların, 
yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna 
göre ödedikleri ihtiyarlık sigortası primlerinden doğan tahsis 
hakları saklıdır. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar yazılı istekte bulunduk
larında, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre yalnız 
kendilerinin ödedikleri ihtiyarlık sigortası primleri geri veri
lerek, adlarına ödenmiş primlerden doğan hakları tasfiye edil
miş olur. 

Birden çok karısı bulunanlar 

Geçici Madde 14. — Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe 
girmesinden önce evlenen ve birden çok karısı bulunan sigor

talının ölümünde, bu Kanuna göre bağlanacak dul aylıkları 
bunlar arasında eşit surette paylaştırılır. 

Bunlardan birinin aylığının kesilmesini gerektiren bir du
rum meydana gelirse, aylığı, kalan dul bir ise onun aylığına, 
birden çok ise eşitlikle bunların aylıklarına eklenir. 

Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işlem 

Geçici madde 15. — 135 inci maddede belirtilen tüzükler 
bu Kanunun yayımı tarihinden başlanarak en geç altı ay 
içinde düzenlenir. 

Bu tüzükler yürürlüğe girinciye kadar, bu Kanunda, tü
zükle tesbit olunacağı belirtilen hususlarda, Çalışma Bakanlı
ğınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır. 

Hastalık sigortasının Ereğli Kömür Havzasında uygulanması 

Geçici Madde 16. — Bu Kanunun hastalık sigortası 
ile ilgili hükümleri, Havzai Fahmiye Maden Amelesinin Huku
kuna Mütaallik 151 sayılı Kanunun uygulandığı, yerler için, 
Bakanlar Kurulu kararı ile belli edilecek tarihten başlanarak 
uygulanır. 

Eski gelirlerin artırılması 

Geçici Madde 17. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce meydana gelmiş olan iş kazaları veya bu tarihten 
önce anlaşılmış bulunan meslek hastalıkları dolayısiyle bağlan
mış veya bağlanmasına hak kazanılacak olan gelirler, işbu Ka 
nunun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak ekli (1) numa
ralı cetvelde gösterilen kat sayılara göre arttırılır. 

Yukarıki fıkra hükmünün, 6 liradan az günlük kazançlar 
üzerinden bağlanmış olup 7232 sayılı Kanunla bu sınıra göre 
yükseltilmiş olan gelirlere uygulanmasında bu yükselmeler 
nazara alınmaz. 

Eski aylıkların artırılması 

Geçici Madde 18. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanılmış 
olan maluliyet ve ihtiyarlık aylıklariyle ölen sigortalıların hak 
sahibi kimselerine bağlanan aylıklara esas tutulan aylıklardan : 

a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanun 
ile ek ve değişiklikleri gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli (2) 
numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre, 
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b) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanun 
gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli (3) numaralı cetvelde ya
zık katsayılara göre, 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak ar
tırılır. 

Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tutarlarının, yü
rürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 6900 ve 7231 sayılı Kanun
larla tesbit edilen en az sınırlara çıkarılması için yapılan yük
seltmeler nazara alınmaz. 

Bağlanacak aylıklarda eski kazançların artırılması 

Geçici Madde 19. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra yapılacak başvurmalar üzerine bağlanacak ma
lûllük veya yaşlılık aylıkları ile bu tarihten sonra Ölen sigor
talıların hak sahiplerine Ölüm sigortasından bağlanacak aylık
ların tutarları, sigortalıların 1950 - 1980 yıllarındaki kazanç
ları ekli (4) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre artırıla
rak hesaplanır. 

Bankalar, sigorta şirketleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve bordalar 

Geçici Madde 20. — Bankalar, sigorta ve reasürans şir
ketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, borsalar veya bunların 
teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölüm
lerinde yardım yapmak üzere, bu Kanunun, yayımı tarihine 
kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar, 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde : 

a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans 
şirketi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, borsa veya bunların bir
liklerinin bütün personelini kapsıyacak, 

b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek hastalıkları, has
talık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm, eşlerinin analık, eş ve 
çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu Kanunda belirtilen 
yardımları sağlıyacak, 

c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şü
mulüne giren banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, Ticaret 
Odası, Sanayi Odası, borsa veya bunların birliklerinden birin
den diğerine geçmesi halinde bu gibi personelin kendi sandık
lamadaki müktesep haklarının da diğer ilgili sandığa veya ara
larında kuracakları müşterek bir sandığa intikalini temin ede
cek, 

Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden statülerini, 
bu Kanunun yayımı tarihinden en geç altı ay içinde Çalışma 
Bakanlığına verdikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların 
personeli işbu Kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar. 

Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü değişiklikleri 
Çalışma Bakanlığınca onaylanmak suretiyle tekemmül eder. 
Malî durumları da Çalışma, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca 
müştereken kontrol ve murakabe edilir. Mali durumlarının 
kontrol ve murakabesi sonunda alınmasına bu bakanlıklarca 
müştereken lüzum gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve ilgili 
bulundukları teşekküller yerine getirmekle yükümlüdür. 

Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen hiz
metler ile emekli sandıkları Kanunlarına veya Malûllük, Yaş
lılık ve Ölüm Sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler, yazılı 
istek halinde, 5/1/1961 tarihli 228 sayılı Kanunun aylık 
bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde birleştirilerek tahsis 
yapılır. 

BÖLÜM — X V 

Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 

Madde 141. — 4772, 5502 ve 6900 sayılı Kanunlar ile bu 
Kanunların ek ve değişiklikleri, 3008 sayılı Kanu'nun yedinci 
faslı, 5953 sayılı Kanu'nun 23, geçici 2 ve geçici 3 üncü, 6379 
sayılı Kanu'nun 36, geçici 3 ve geçici 4 üncü maddeleri ve 4792 
sayılı Kanunun 5565 sayılı Kanunla muaddel 8 inci "maddesi 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük tarihi 

Madde 142. — Bu Kanunun 126 nci maddesi 1 Kasım 1964 
tarihinde, diğer hükümleri ise yayımını takibeden aybaşından 
altı ay sonra yürürlüğe girer. 

1 AĞUSTOS 1964 

Ancak, geçici 7, 17 ve 18 inci maddeler ile 96 nci madde 
hükümlerine göre yapılacak zamlar bu Kanu'nun yayım tari-
hini takibeden ilk üç aylık dönemden itibaren hesabedilerek 
Kanun yürürlüğe girdikten sonra verilir. 

Yürütme organı 

Madde 143. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

24/7/1964 

N U M A R A L I C E T V E L 

(Geçici madde 17) 

İş Kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından Kaldırılmıştır 
4772 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince 

lanmış veya bağlanmasına hak kazanılacak gelirlerin artırıl
masında kullanılacak katsayılar. 

İş kazasının meydana geldiği Gelir 
veya meslek hastalığının artırma 

anlaşıldığı yıl katsayısı 

1946 - 1950 3,46 
1951 3,37 
1952 3,02 
1953 2,83 
1954 2,50 
1955 2,16 
1956 1,89 
1957 1,69 
1958 1,43 
1959 1,17 
1960 1,08 
1961 ı -
1962 ı -

[21 N U M A R A L I C E T V E L 
(Geçici madde 18 - a) 

Kaldırılmış 5417 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri gereğince 
tesbit edilen aylıkların artırılmasında kullanılacak katsayılar. 

Sigortalılık süresi Aylık artırma katsayıları 

yıl — ı yıl 1 aydan az 74,81 
» 1 ay — » 2 » » 69,06 
» 2 » — » 3 » » 64,13 
» 3 » — » 4 » » 59,85 
» 4 » — » 5 » » 56,11 
» 5 » — » 6 » » 52,81 
» 6 » — » 7 » » 49,87 
» 7 » — » 8 » » 47,25 
» 8 » — » 9 » » 44,89 
» 9 » — » 10 » » 41,00 
» 10 » — » 11 » » 39,14 
» 11 » — 2 yıldan az 37,43 

yıl — 2 yıl 1 aydan az 35,88 
» 1 ay —• » 2 » » 34,44 
» 2 » — » 3 » » 33,11 
» 3 » — » 4 » » 31,89 
» 4 » — » 5 » » 30,75 
» 5 » — » 6 » » 29,69 
» 6 » — » 7 » » 28,70 
» 7 — » 8 » 27,77 
» 8 » — » 9 » » 26,91 
» 9 » — » 10 » » 25,06 
» 10 » — » 11 » » 24,32 
» 11 » — 3 yıldan az 23,63 

Yıl — 3 yıl 2 aydan az 22,97 
» 2 » — » 4 » » 21,76 
» 4 » — » 6 » » 20,67 
» 6 » — » 8 » » 19,69 

8 » — » 10 » » 18,79 

(Resmî Gazete) 
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Sigortalılık süresi Aylık artırma katsayıları 

3 yıl 10 ay — 4 yıldan az 17,06 
4 yıl — 4 yıl 2 aydan az 16,35 
4 » 2 » — » 4 » » 15,70 
4 » 4 » — » 6 » » 15,09 
4 » 6 » — » 8 » » 14,53 
4 » 8 — » 10 » 14,02 
4 » 10 » — 5 yıldan az 12,72 
5 yıl — 5 yıl 3 aydan az 12,29 
5 » 3 » — » 6 » » 11,71 
5 » 6 » — » 9 » » 11,18 
5 » 9 — 6 yıldan az 10,00 
6 yıl — 6 yıl 3 aydan az 9,59 
6 » 3 » — » 6 » » 9,21 
6 » 6 » — » 9 » » 8,85 
6 » 9 » — 7 yıldan az 7,97 
7 yıl — 7 yıl 3 ay 7,69 

T3] N U M A R A L I C E T V E L 

(Geçici madde 18 - b) 

Yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanun gereğince tes
bit edilen aylıkların artırılmasında kullanılacak katsayılar. 

Sigortalılığın sona ererek aylık bağlandığı yıllara 
göre aylık artırma katsayıları 

Sigortalının 1962 ve daha sonraki 
başladığı yıl 1957 1958 1959 1960 1961 yıllar 

1950 2,46 2,28 2,08 1,92 1,78 1,68 
1951 2,36 2,18 1,99 1,84 1,71 6,61 
1952 2,25 2,08 1,90 1,75 1,63 1,54 

-1953 2,14 1,98 1,80 1,66 1,55 1,47 
1954 2,02 1,86 1,70 1,57 1,47 1,39 
1955 1,87 1,75 1,60 1,48 1,38 1,32 
1956 1,78 1,65 1,50 1,39 1,31 1,25 
1957 — 1,55 1,40 1,30 1,23 1,18 
1958 — — 1,29 1,21 1,15 1,12 
1959 — — — 1,12 1,08 1,06 
1960 — — — — 1,04 1,03 
1961 1,00 

[4] N U M A R A L I C E T V E L 

(Geçici madde 19) 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıkların 
tesbitinde, sigortalıların 1950 — 1960 yıllarına ait kazançlarına uygu
lanacak artırma katsayıları. 

Kazancın taallûk 
ettiği 

yıl Katsayı 

1950 3,46 
1951 3,37 
1952 3,02 
1953 2,83 
1954 2,50 
1955 2,16 
1956 1,89 
1957 1,69 
1958 1,43 
1959 1,17 
1960 1,08 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 

Kanun No. Kabul tarihi 
507 17/7/1964 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği 

Derneğin tanımı 

Madde 1. — Esnaf ve küçük sanat sahipleriyle, yanlarında 
çalışanların meslekî, sosyal, ekonomik ihtiyaçlarını gidermek, 
sanat ve ticaretlerinin meslekî ahlâk ve kamu yararına uygun, 
ahenkli ve verimli bir tarzda gelişmesini sağlamak, müşteri
leri ile aralarındaki münasebetleri düzenlemek amaçları ile 
kuracakları tüzel kişiliği haiz, ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarına Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneg 
denir. 

Kanunun kapsamı 

Madde 2. — İster gezici olsun, ister bir dükkân veya bir 
sokağın belli yerinde sabit bulunsunlar, ticari sermayesi ile 
birlikte vücut çalışmalarına dayanan ve geliri o yer gelenek 
ve teamülüne nazaran tacir niteliğini kazanmasını icabetirmi-
yecek miktarda sınırlı olan ve bu bakımdan ticaret sicili ve 
dolayısiyle ticaret ve sanayi odasına kayıtları gerekmiyen, 
aynı niteliğe (sermaye unsuru olsun, olmasın) sahibolmakla 
beraber, ayrıca çalıştığı sanat, meslek ve hizmet kolunda bilgi, 
görgü ve ihtisasını değerlendiren hizmet, meslek ve küçük sa
nat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanlar ve geçimini sı
nırlı olarak kamyonculuk, otomobilcilik ve şoförlükle temin 
eden kimselerin birinci maddede belirtilen amaçlarla kuracak
ları dernekler bu Kanun hükümlerine tabidir. 

Derneklerin kuruluşu 

Madde 3. — Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri, der
nek kurulması istenen yerde çalışmakta olan sanat, hizmet, 
meslek sahipleri ile esnaftan en az 50 kişinin isteği ve Bakan
lığın izni ile kurulur. 

Bu hususta yapılacak müracaat dilekçesine, Ticaret Ba
kanlığınca hazırlanan örneğe uygun düzenlenmiş tutanak ile 
birlikte statünün üç nüshası eklenerek İdare Amirliğine verilir. 

İdare Amirliği kendi yapacağı incelemeden sonra mütalâa • 
siyle birlikte onbeş gün içinde belgeleri Ticaret Bakanlığına 
gönderir. 

Bakanlık iki ay içinde izin verip vermediğini bildirmediği 
takdirde dernek kendiliğinden kurulmuş olur. 

Bu maddeye göre Danıştay'da açılacak dâvalar altı ay 

içinde hükme bağlanır. 

Çalışma bölgesi 

Madde 4. — Esnaf ve küçük sanatkârlar derneklerinin ça-
lışma bölgesi, bulundukları yerin belediye sınırlarıdır. 

Aynı bölgede ve aynı konuda birden fazla dernek kuru
lamaz. 

Konularının değişik olup olmadığının belli edilmesi yönü 
den çıkacak anlaşmazlıklar 6 nci maddede söz konusu komitec 
çözümlenir. 

Kayıt zorunluğu 

Madde 5. — İkinci maddede belirtilen esnaf ile hizmet, 
meslek, küçük sanat sahipleri ve aynı niteliği taşıyan, yanla
rında çalışanların meslekleri ile en yakın konuda kurulu esnaf 
ve küçük sanatkârlar derneklerine kayıtları zorunluğu vardır. 
Dernek olmıyan yerler de işbu zorunluluk birlik ajanlığına 
kayıtla yerine getirilir. 

Kayıt zorunluğu yönünden odalarla dernekler arasında 
çıkacak anlaşmazlıkların çözümü 

Madde 6. — Bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamına gir
meleri dolayısiyle, dernekler tarafından kayda tabi tutulan ki
şiler bakımından Ticaret ve Sanayi Odaları ile dernek arasında 

Devamı var 
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15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

Kanun N o : 508 Kabul tarihi: 17/7/1964 

Madde 1 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendi
kalar Kanunu'nun 20 nci maddesinin 4/a bendi aşağıdaki şe
kilde değişt ir i lmişt ir : 

« 4. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu iş söz l e şmes inde 
taraf işçi federasyonunun mensubu olan veya o toplu iş söz
l e şmes inde taraf bulunan işçi sendikalar ından o iş yerinde en 
fazla üyeye sahipolan sendika, o iş yerindeki işçi lerin salt 
çoğun luğunu temsil etmese dahi, söz konusu iş yerinde, toplu 
iş söz l e şmes inde başkaca h ü k ü m yoksa : 

I — î ş yerindeki işçi sayıs ı elliyi aşmıyarsa , en çok iki; 
II — Iş yerindeki işçi sayısı ellibir ilâ ikiyüz ise, en çok 

dört; 
III — İ ş yerindeki işçi sayıs ı ikiyüz bir ilâ bin ise, en 

çok altı; 
IV — İş yerindeki işçi sayısı binden fazla ise, en çok 

sekiz temsilci gösterebi l ir . 
Bu sayılar, toplu iş söz leşmes i ile yarıdan aşağı olarak 

tesbit edilemez. 
Bu temsilcilerden biri baş temsi l c i olarak atanır». 

Madde 2 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayıl ı Sen
dikalar Kanunu'nun 22 nci maddesi aşağıdaki şeki lde değiş
t ir i lmişt ir : 

Mamelek ve Gelirler 
«Madde 22 — 1. Bu Kanuna göre kurulan mes lekî teşek

kül ler in gelirleri; 
a) Üyeler inden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, 

m ü s a m e r e ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler; 
c) Bağış lar; 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçe l i idarelerle mahall î idareler ve 

bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müessese ler , serma
yesinin t a m a m ı Devlet taraf ından verilmek suretiyle kuru
lan iktisadi teşekkül ve müessese l er l e sermayelerinde Devle
tin işt iraki bulunan bankalar, kamu kurumu nite l iğ indeki mes
lekî teşekkül ler dâhil olmak üzere özel Kanunlarla kurulan 
bankalar ve teşekkül ler , bu bendde zikredilen idare, teşekkül 
ve bankalar taraf ından ö d e n m i ş sermayesinin en az yar ı şma 
kat ı lmak suretiyle kurulan teşekkül ler le bunlar ın aynı nis-
bette kat ı lmas ı ile kurulan müessese ler , i şbu Kanuna göre 
kurulan mes lek î teşekkül lere her hangi bir şeki lde malî yar
d ı m ve bağış ta bulunamazlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanu'nun geçici 1 inci 
maddesi h ü k m ü saklıdır. 

3. Bu Kanuna göre kurulan mes lekî teşekkül ler , üyes i 
bulunduklar ı mil let lerarası t eşekkül lerden ve Türkiye Cum-

ıriyet inin üyes i bu lunduğu mil let lerarası teşekkül lerden 
gayri dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin al ınmadık
ça y a r d ı m kabul edemezler. 

4. Bu teşekkül ler in eği t im, kütüphane ve spor tesisleri 
ile mes lek î öğret imleri ve toplantı ları iç in lüzumlu menkul 
ve gayrimenkul malları , bu mallarla ilgili alacaklar hariç, 
haczedilemez; bu mallar vergiye tabi tutulamaz.» 

Madde 3 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayıl ı Sendi-
kalar Kanunu'nun 25 inci maddesi aşağıdaki şeki lde değiş
t ir i lmişt ir : 

Genel Kurul ve Ş u b e Kongreleri 

«Madde 25 — 1. Bu Kanuna göre kurulan meslekî teşek
kül ler genel kurul larının ve şube kongrelerinin en geç iki yıl
da bir top lanmas ı ; 

2. Genel Kurullarda ve şube kongrelerinde, Başkanl ık 
Divanı ve komisyon seç imler i hariç, b ü t ü n seç imler in gizli 
oyla yapı lmas ı ; 

3. İki Genel Kurul toplant ıs ı ve şube kongresi arasın
daki devreye ait hesap raporu ile denetç i raporunun ve gele
cek devreye ait b ü t ç e teklifinin Genel Kurul ve şube kongresi 
üyelerine toplant ıdan önce dağıt ı lması ; 

Mecburidir.» 
Madde 4 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayıl ı Sendi

kalar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki 
şeki lde değişt ir i lmişt ir : 

«Bu Kanuna göre kurulan mes lekî teşekkül ler ile bun
ların şube ve temsilciliklerinin başkan ve y ö n e t i m kurulu üye
leri, bu göreve seç i ld ikten sonra ü ç ay iç inde, kendilerinin, 
eş ler inin ve velayetleri a l t ındaki çocuklar ın ın malik bulun
dukları malları ve gelirlerini gös teren bir bildirimi noter l iğe 
tevdi etmek zorundadırlar. Bildirimin veri ldiğine dair noter
likten al ınacak belgeler denetçi lere verilir. Bu belgenin hangi 
noter l ikçe verildiği , tarihi ve numaras ı y ö n e t i m kurulu karar 
defterinin özel bir sayfas ına kaydolunur. 

Madde 5 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayıl ı Sendi
kalar Kanunu'nun 27 nci maddesinin 3 ü n c ü fıkrası aşağıdaki 
şeki lde değişt ir i lmişt ir : 

« B u mecburiyete uymıyanlar ın başkanl ık veya y ö n e t i m 
kurulu üyel iği sıfatları üç aylık m ü d d e t i n bitiminde kendili
ğ inden düşer.» 

Madde 6 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendi
kalar Kanunu'nun 31 inci maddesinin 10 uncu bendi aşağı
daki şeki lde değişt ir i lmişt ir : 

«10. 30 uncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşek
külün faaliyetten menine karar verilmesi halinde, 16 nci 
madde ile 1 inci maddenin 3 ü n c ü bendi hükümler in i ihlâl 
e tmiş olanlar hakkında, üç avdan bir yı la kadar hapis ceza
sına h ü k m o l u n u r . 

30 uncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün 
faaliyetteıa menine karar ver i lmiş o lmas ı halinde, eğer 16 nci 
madde h ü k m ü n e aykırı olarak teşekkül taraf ından bir siyasî 
partiye veya bir siyasî parti tarafından teşekküle ö d e n m i ş 
olan bir meb lağ varsa, bu meb lâğa el konulur ve İş Kanunu
nun 30 uncu maddesi uyarınca Çal ışma Bakanl ığ ın ın tasar
rufuna verilir.» 

Madde 7 — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendi 
kalar Kanunu'nun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekl ide de
ğişt ir i lmişt ir : 

«Geçici Madde 2 — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce İş Kanunu gereğince seç i lmiş olan iş yeri işçi temsilci
lerinin görevleri , 20 nci maddenin 4 üncü bendi uyarınca tem
silciler seçi l inciye kadar devam eder.» 

Madde 8 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

28/7/1964 

Tapulama Kanunu 

Kabul tarihi 

17/7/1964 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Umumi h ü k ü m l e r 

Kanunun konusu ve uygulama alanı 

Madde 1 — Tapulamaya baş landığ ı tarihte il ve i lçelerin 
merkez belediye sınırları d ı ş ında kalan gayrimenkullerden 
tapusuz olanlarını bu Kanun hükümler ine göre tapulamak 
ve tapulu olanların da kayıt larını bu Kanun hükümler ine gö
re yenilemek suretiyle kadastro plânları tanzim ve tapu sicil
leri tesis olunur. 

Bu Kanunun tanzim ettiği idarî ve kazaî faaliyetler Ka
nunun ş ü m u l ü iç inde bulunan b ü t ü n gayrimenkuller hakkın
da kadastro plânlar ının tanzimini, hak sahiplerinin doğru 
olarak tâyinini ve tescile tabi gayrimenkullerin' sicil harici 
b ırak ı lmamas ın ı istihdaf eder. 
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Kanunun uygulanması dışında kalan gayrimenkuller 

Madde 2 — Tarıma elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile 
aynı nitelikte olan sahipsiz kayalar, tepeler, dağlar ve Orman 
Kanunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tu
tulmaz. Birlik sınırları içinde kalan bu gibi gayrimenkullerin 
tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda ilgililer arasında 
anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve krokisi yapılır. An
laşmazlık sebebi tutanakla belirtilir. 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve ilgili Kanunların 
esasları dairesinde çözülür. 

Bölge ve birlikler 

Madde 3 — Tapulama işleri için her ilin merkez ilçesi ile 
diğer ilçeleri birer bölge, her bucak merkezi ile her köy birer 
birlik sayılır. 

İ l ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları dışında kalıp 
da bir bucak merkezine veya köye bağlı olmıyan mahalleri; 
bu Kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, bir birlik say
maya veyahut yakınlık vesair hususiyetlerini gözeterek top
luca veya kısım kısım bucak veya köylerin birlik sınırları 
içerisine almaya tapulama müdürü selâhiyetlidir. 

İdari teşkilâtta değişiklik 

Madde 4 — Birlik genel sınırı dâhilinde ilk parsel için 
tapulama tutanağı tanzim edildikten sonra, birlik tamamının 
veya bir kısmının, idarî teşkilâttaki değişiklik sebebiyle, bu 
Kanun tatbik sahası dışına çıkmış veyahut başka bir birlik 
dâhilinde tapulamayı icabettirmiş olması birlik dahilindeki 
tapulamayı durdurmaz. Tapulamaya bu Kanun hükümleri da
iresinde devam edilir. 

Bu gibi gayrimenkullerin tapu kütükleri ayrıca tanzim 
ve alâkalı tapu idaresine devrolunur. 

İKİNCİ KISIM 

Teşkilât 

İdarî teşkilât 

Madde 5 — Tapulama işleri her bölgede bir tapulama 
müdürü tarafından idare olunur. Her bölgeye lüzumu kadar 
kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol memurları ile en 
az dört teknisyen ve dört teknisyen yardımcısı, kâtip, daktilo, 
jaloncu ve hademe verilir. 

Adlî teşkilât 

Madde 6 — Genel mahkemelere aidolup da bu Kanu
nun tabikı ile ilgili dâva ve işleri, tesbit olunan usul ve esas
lar dairesinde görmek üzere, her bölgede tek hakimli ve As
liye Mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda (Tapulama Mah
kemesi) kurulur. Bu mahkeme hâkimleri, Hâkimler Kanunu 
hükümlerine tabi olup, tercihan hukuk hâkimliği yapmış olan
lar arasından seçilerek tâyin edilir. 

Mahkeme emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, mübaşir ve 
hademe verilir. Zabıt kâtibi ve mübaşirler, adliye başkâtip 
ve zabıt kâtibi bükümlerine tabidir. 

idarî memurların tâyini 

Madde 7 — Tapulama müdürleri, kontrol mühendisleri, 
fen ve tasarruf kontrol memurları, teknisiyen ve vardımcı-
îarı Tapu ve Kadasturo Genel Müdürlüğünce resen, bu teşki
lat mensuplarından ve bu maksatla açılmış ve açılacak kurs 
ve okullardan mezun olanlar arasından tâyin edilir. 

Kâtipler, tapulama müdürlerinin inhası ile Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünce, hizmetliler ise, rapülama mü
dürünün teklifi üzerine mahallinin en büyük mülkiye âmiri 
tarafından tâyin olunurlar. 

Bunların vazife ve selâhiyetleri yönetmelik ile belirtilir. 

Tapulama Müdürünün vazifeleri 

Madde 8 — Tapulama müdürü, bu Kanunda ve yönet-
melikte gösterilen vazifelerden başka, tapulama işlerinin ça
buk ve düzeninde yürütülmesini sağlıyacak her türlü tedbir
leri alır ve memurların iş durumlarını takibeder. 

Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme selâhiyeti 

Madde 9 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; mer
kez ve iller teşkilâtında aylık veya ücretle çalışan her hangi 
bir memuru, yapılması Genel Müdürlüğe ait iş için orada 
Genel Müdürlük teşkilâtı ve açık vazife bulunup bulunma 
ması ile kayıtlı olmaksızın, kadrosu ile birlikte dilediği yerde 
vazifelendirmek selâhiyetini haizdir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazılık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 

Madde 10 — Tapulama yapılacak bölgeler, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Ba
kanlığın tasvibi ile tâyin olunur. Bu husus, tapulamaya baş
lamadan en az bir ay önce Resmî Gazete'de, bölge merkezinde 
ve bölgenin bağlı bulunduğu il merkezinde mûtad vasıtalarla 
ilân olunur. 

Ayrıca radyo ve Ankara ile İstanbul'da çıkan günlük birer 
gazete,de ilân yapılır. 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 

Madde 11 — Her birlikte tapulamaya başlama tarihi ta
pulama müdürü tarafından tâyin olunarak, bu bölge merke
zinde ve tapulamasına başlanacak birliklerle bitişik birlik
lerde en az, onbeş gün evvel mûtad vasıtalarla ilân edilir. 

Bu ilânın bir sureti o birliğin bağlı bulunduğu en büyük 
mal memuruna tevdi ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur. 

Kayıt, harita ve plânların çıkarılması 

Madde 12 — Her birliğe ait vergi kayıtları ile tapu ka
yıtları (üzerlerindeki bütün hak ve mükellefiyetleri, takyit
leri ve şerhleri muhtevi olarak) birlikler itibariyle ayrı ayrı 
çıkarılır. Bu kayıtların aslına uygunluğu çıkaran memurlar 
tarafından tasdik olunur. 

Tapulama müdürü, bütün resmî daireler, belediyeler, 
özel idareler ve müesseselerle şahıslar tarafından yaptırılmış 
harita ve plânlardan lüzum gördüklerinin ve bunlara ait ve
sikaların örneklerini aldırabilir. 

Mahallî Mahkemelerden dâva listesinin istenilmesi 

Madde 13 — Tapulama müdürü; birlikte tapulama işine 
başlamadan önce, mahallî hukuk mahkemelerinden o birlik
teki gayrimenkuller hakkında tapulama ile ilgili olup, görül
mekte bulunan dâvalarla, hükme bağlanmış olup da henüz 
kesinleşmiyen dâvaların birer listesini alır. 

Tapulama müdürü, bu listeyi tapu ve vergi kavıtları ile 
birlikte tesbitte nazara almak üzere, teknisyen ve yardımcısına 
tevdi eder. Gayrimenkulun tesbitinde, dâvanın mahiyetine 
göre ihtilâf mülkiyete ait ise maliki açık bırakılmak, hududa 
taallûk diyorsa o kısım işaretlenmek suretiyle birlikteki par
sel sırasına göre ilgili gayrimenkullerin tesbitini yaptırarak 
tutanakları ekleriyle birlikte hemen tapulama mahkemesine 
verir. 

Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o birlikte 
bulunan gayrimenkul hakkında mahallî hukuk mahkemelerine 
açılan dâvalar derhal tapulama müdürüne bildirilir. Bu halde 
tapulama müdürü yukarıki fıkralar hükmü dairesinde iş
lem yapar. Mahallî hukuk mahkemesinde görülmekte olan 
dâvanın konusu gayrimenkul hakkında, tapulama tutanağı 
tanzim edilince, keyfiyet hemen dâvanın görülmekte olduğu 
mahkemeye bildirilir. 
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Bilirkişilerin seçilmesi 

Madde 14 — Tapulama müdürü; tapulaması yapılacak 
birliklerin muhtarı ile ihtiyar kurulu üyelerini ve belediye 
teşkilâtı olan yerlerde belediye başkanını, o birliğin tapula
masına başlamadan önce, bölge merkezine davet ederek bu 
işlerin nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. Köy veya bele
diye idaresinin en yüksek karar organını toplıyarak bu işlerde 
bilgi sahibi altı bilirkişi seçmelerini ve adlarını bildirmelerini 
tefhim ve keyfiyeti bir tutanakla tevsik eder. 

Bu bildiri üzerine, bir hafta içinde köy idaresinin veya 
belediyesinin en yüksek karar organı, muhtar veya belediye 
reisinin başkanlığında toplanarak salt çoğunlukla altı bilir
kişi seçer. Birinci toplantıda çoğunluk bulunmazsa toplantı 
ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mevcudu ile seçim 
yapılır. Seçim neticesi karar defterine geçirilir. Seçilenlerin 
adları muhtar veya belediye reisi tarafından tapulama mü
dürüne bildirilir. 

Bir birlikte birden fazla tapulama teknisyeni ile yardım
cısının çalıştırılması halinde diğer her ekip için ayrıca üç bi
lirkişi seçilir. 

Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde veya üçün
cü madde uyarınca bir bucak \eya köye bağlı olmaksızın bir
lik sayılan mahaller için bilirkişiler o bölgenin mülkiye amir-
lerince seçilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususî sebeplerle 
birlik içindeki gayrimenkullerin'tamamının veya bir kısmı
nın durumuna o birlik bilirkişileri tâyin edemezlerse, tapu
lama müdürünün müracatı üzerine alâkalı civar birlikler veva 
şehir ve kasaba halkından o bölgenin mülkiye âmiri tarafın
dan bilirkişiler seçilir. 

Yemin 

Madde 15 — Bilirkişilere, Tapulamaya başlamadan önce 
tapulama müdürünün daveti üzerine tapulama hâkimi veva 
aynı bölgedeki sulh hâkimi tarafından Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanunu gereğince yemin ettirilir ve keyfiyet tuta
nakla tevsik olunur. 

Bilirkişiliği engelliyen haller 

Madde 16 — (40) yaşını bitirmemiş olanlarla kısıtlı veya 
yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş şekilde hükümlü bulu
nanlar bilirkişi seçilemezler. 

Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

Madde 17 — Bilirkişi seçilen kimseler : 
a) Kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kar

deşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait gayrimen-
kullerin tesbitinde, 

b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia eden
lerden biri ile arasında dâvası bulunanlar, 

c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia eden
lerle (a) bendinde yazılı derecede hısımlığı olanlar, 

Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

B i r l i k sınırının tâyini 

Madde 18 — Bu Kanunun tabikme münhasır olmak üze
re, teknisyen ve yardımcısı beraberce birlik genel sınırını tâ
yin ve buna ait krokiyi tanzim ederler. 

Bu hususta, o birlikle bitişik bölge veya birliklerin bele-
dive başkanlarının, muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin ve 
genel sınırları tâyin edilecek birliğe ait bilirkişilerle bitişik 
birliklerin varsa bilirkişilerinin irae ve beyanlarından, köy 
sınırı kâğıtlarından, mahkeme ilâmı ve benzeri vesikalardan, 
tapu ve vergi kayıtlarından istifade edilir. 

Tapu veya vergi kaydı veyahut mülkiyet ve intifa bakım
larından kül teşkil eden gayrimenkul, teknik zaruret olma
dıkça, aynı birlik sınırı içine alınır. 

Teknisyen ve yardımcısının çizmiş olduğu birlik sınırına 
itiraz halinde tapulama müdürü işi inceler ve karara bağlar. 
Bu karar ilgili hazırsa tefhim, değilse tebliğ edilir. 

Tapulama müdürünün kararına karşı tefhim veya tebliğ 
tarihinden itibaren bir hafta içinde tapulama hâkimine iti
raz edilebilir. İtiraz, 15 gün içinde ve evrak üzerinde incele
nerek karara bağlanır. Bu karar kesindir. 

İtiraz tapulama işlemlerini durdurmaz. 

Gayr imenku l sınırlarının bel i r t i lmesi 

Madde 19 — Tapulaması yapılacağı ilân edilen birlikler
de sınırları işaretlerle belirtilmemiş olan gayrimenkullerin 
sahipleri, mahallî icaplara göre, sınırlarını belirtecek şekilde 
işaretler koymaya ve bu işaretleri muhafaza etmeye ve uçakla 
fotoğraf alınacağının tebliği halinde, gerekli malzemesi ida
rece temin edilmek şartiyle bu işaretleri tapulama müdür 
ve memurları tarafından tarif olunacak şekle getirmeye mec-
burdurlar. 

Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 inci madde uya-
rınca o mevki veya sokağa gittiği tarihe kadar gayrimenkul 
sahibi bu vazifesini yerine getirmezse 88 inci madde uyarınca 
cezalandırıldıktan başka bu işlemler 75 inci maddede bahsi 
geçen tahsisattan ödenmek üzere teknisyen tarafından yap
tırılır. Masraf tutarı tapulama tutanağına kaydedilir. Masraf 
tapulama harcı ile birlikte ve aynı usul dairesinde alâkadan 
tahsil olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tesbit işleri 

Tesbit i yapılacak mevk i in ilânı 

Madde 20 — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı 12 ve 13 
üncü maddeler gereğince alınacak kayıtlarla, listelerden ve 
bilirkişilerin vereceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını 
yapacakları mevkii veya sokağa gidecekleri günü tesbit ve en 
az iki gün evvel muhtar veya belediye başkanı marifetiyle ve 
mûtad vasıtalarla birlikleri içinde ilân ettirir ve ayrıca bu 
hususta düzenlenecek ilân ihtiyar kurulunun çalışma yerinin 
veya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet bir tutanak
la tevsik olunur. 

Bu ilânda, belirli günde mal sahiplerinin ve diğer alâka
lıların gayrimenkullerinin sınırlarını göstermek ve iddialarını 
bildirmek için hazır bulunmaları ve bulunmadıkları takdirde 
gıyaplarında tapulama yapılacağı belirtilir. 

Gayr imenkul le r in tesbit usulü 

Madde 21 — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı belli gün
de beraberce gayrimenkulun bulunduğu yere giderler. Bilir
kişiler, muhtar ve hazır bulundukları takdirde mal sahipleri 
vesair alâkalılar muvacehesinde tapu ve vergi kavıtlarını ve 
ibrazı halinde imza mukabilinde teslim alacakları sair vesi
kaları en az üç bilirkişinin ve muhtarın malûmatına müracaat 
suretiyle tetkik ve mahalline tatbik ederek parselleri sınırlan
dırır ve beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde hak sahip
lerini tâvin ederler. Bu suretle hak sahipleri tâyin edilmiş 
olan parselleri ölçer veya hava fotoğraflarına işaretlerler. 

Tahdit ve ölçü işinde tatbik edilmesi gereken klâsik ve 
fotogrametrik metodlara ait teknik hususlar yönetmelik ile 
açıklanır. 

Teknisyen ve yardımcısının takdi r yetkis i 

Madde 22 — Teknisyen ve yardımcısı; bilirkişilerin müta-
lâasını kanaatbahs görmedikleri veya bilirkişiler o işte bilir-
kişilik yapamıyacak durumda bulundukları takdirde, b i l i r k i -

şilerin mütalâasiyle bağlı olmaksızın sair kimselerin mütalâa 
ve şahadetlerine müracaat edebilirler. 

Şu kadar ki, bilirkişilerin beyanları hilâfına yapılan tes-
bitler; kayıt ve vesikalara istinadettirilir ve mucip sebepleri 
tutanaklarda belirtilir. 

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir ekiple çalış-
tığı takdirde, yerine ihtiyar kurulundan bir üye ikame olunur. 

Devamı var 
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G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanl ığ ından : 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar : (64/25) 

I — 15/4/1964 ta r ih ve 11683 sayıl ı R e s m î Gazete'de y a y ı m l a n a n 
Türkiye - Sovyetler Bir l iği Beş inc i Ticaret Pro tokoluna ek «A» Liste
cinde mevcut kontenjanlara i lâve «ek k o n t e n j a n » lar ile, m e z k û r 
l i s tede b u l u n m a y ı p «Muhtelif» k o n t e n j a n ı n d a n mahsup edilmek üze-
re tesba olunan «yeni k o n t e n j a n » lar, a ş ağ ıda gös t e r i lm i ş t i r : 

II — 21/4/1964 tarih ve 11688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Türkiye - Romanya Ticaret Andlaşmasına ek 6/3/1964 tarihli Protokol 
ilişiği «A» listesinde mevcut kontenjana ilâve «ek kontenjan» ile mez
kûr listede bulunmayıp «MUHTELİF» kontenjanından mahsup edil
mek üzere tesbit olunan «yeni kontenjan», aşağıda gösteri lmişt ir : 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler : 

Anlaşmalar (64/26) 

13.5.1964 tarih ve 11702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlan
m ı ş bu lunan 1964/65 yılı Türkiye—Polonya Ticaret Protoko
luna ekl i «B» listesinin 17 sıra n u m a r a s ı n d a kayıtl ı ceviz kü
tüğüne ayrılan $ 50.000 — P. A. - lık kontenjan ın $ 200.000,— a 
yükse l t i lmes i uygun görülmüştür . 

o O o 

İ L A N L A R 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür lüğünden : 

1 — iki aded çelik proje dolabı kapalı zarf usu lü eksilt
me suretiyle yaptırı lacaktır . 

2 — Eksiltme ihalesi 7 . 8 . 1964 günü saat 15 te Yenişehir 
ii.any.Al Sokak N o . 62 deki Genel Müdürlük b inas ında yapı 
laca l ur. 

3 — İki çelik dolap muhammen bedeli (9000) lira, mu
vakkat teminat 675 liradır. 

4 — Şartnameler Levazım Müdürlüğünde görülebil ir . 
5 — Taliplerin kapalı zarf iç indeki tekliflerini eksiltme 

saatimden e\ veline kadar Genel Evraka vermeleri i lân olunur. 

4998/4-3 
o 

Maliye Bakanl ığ ından : 

Y a p ı l a c a k iv. M a l i y e Meslek Okulu çatı k ısmı onarımı ve 
1 at dek esi. 

K e s i f t u t a r ı : (63.984,07) l i r a . 
Teminat miktarı : (4.449,20) lira. 
F k s i l i m e mahalli ve tarihi : 4/8/1964 Salı günü saat (16) 

da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usu lü ile iha
le o lunacakt ır . 

Şar tname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebi l ir . 

Eksiltmeye işt irak etmek isteyenlerin tatil günleri hariç 
ihale gününden en az üç gün evveline kadar bu iş iç in Ankara 
Baymdır l ık Müdür lüğünden alacakları yeterlik belgesi ile 1964 
yılı ticaret odası ves ikas ı ve teminat makbuzunu muhtevi ola
rak 2490 saydı kanunun tarif atı dairesinde hazırl ıyacakları 
teklü mektuplar ı ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko-
misven Başkanl ığ ına vermeleri i lân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
4838/4-4 

o 

Ankara Vilâyeti Sağl ık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 
Sağlık müessese ler i arabaları ihtiyacı olan beş kalem oto 

makines i t a p a l ı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarı lmışt ır . 
* lMuhammen bedeli 16.050 lira olup geçici teminat ı 1.203,75 

liradn. iha les i 6/8/1964 Perşembe günü saat 11 de Sağl ık ve 
Sosv di Yardım Müdürlüğünde yapı lacaktır . Şar tnames i Anka
ra Sasl ık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görülür. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin cari yı la ait Ticaret Odası 
vesikası , geçici teminat makbuzu veya mektubunu havi kapal ı 
zarfların eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilin
de Komisyon Başkanl ığ ına vermeleri. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4956/4-2 

S.ra ı îarn. Ta. ve E k Kontenjan 
N o . 1st N o . M n d d e ü . S A. $ 

11 37.02,21 B o ş i-meraa i ı l imler ı (ya ln ız i 
parlamaz cinsi) \ 25.000 — 

37.02,22 Fo toğ ra f f i l imi er i ( b o ş ) J 
26 73 11.— Demir ve çe l ik ten profi l ler 

(perde ray la r ı , ko rn i ş l e r i , de
m i r direk, p l â k a ve de l ik l i 
prof i l ler h a r i ç ) 50 000,— 

27 73.08 — Yalnız eni 523 m m . \e kadar 
73.12,— (523 .dahil) demir ve çelik

ten şe r i t l e r (boru fabrikala
r ı i ç in) 1.070.000,— 

30 73.18 — Demir veya çe l ik t en ince ve 1 
k a i m borular (2,5 p a r m a ğ a 1 
kadar dikiş l i borular h a r i ç ) \ 190.000,— 

73.19 — Tazyike m u k a v i m çelik boru
\ 190.000,— 

lar J 

Gum. Ta. ve Y e n i Kontenjan 
1st. No. M a d d e U . S. A $ 

84.25,— Z i r a i mahsul ler in hasat ve harman 
edilmesine mahsus makine ve ci
hazlar 15.000 — 

S ı r n Güm. Ta. vo 
N o . İ s t No. M a d d e 

E k Kontenjan 
U . S. A. $ 

28.17,10 Sodyum hidroksit (kostik 
soda) 

20 Potasyum hidroksit 

30 Sodyum peroksit 

40 Potasyum peroksit 70.000,— 

G ü m . Ta. ve Yeni Kontenjan 
İst . No. M a d d e U . S. A- $ 

29.25,— Amid fonksiyonlu bileşikler 1.500,— 

R 
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Milli Eğitim Bakanlığından : 

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

İhale gün ve saatleri İle Bakanlığa son müracaat tarihleri yazılı Mes
lek Okulları inşaatı 2490 sayılı, kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bakanlığa 
Son 

Keşif Geçici İhale müracaat 
İsin yeri ve adı bedeli teminat gün ve saat tar ihi 

1 — Gaziantep E r k e k Sanat 
Boa . İkmal inşaatı 982.913,72 43066,55 

a -yGaziantep Ticaret Lisesi 
i k m a l inşaatı 724.743.45 82789,47 

3/8/1964 
Pazartesi 

saat 15 

3/8/1964 
Pazartesi 

saat 16 

t — Sivas E r k e k Sanat Ens . 
O k u l binası I. kısım 878.542,54 38891,70 

30/7/1964 

30/7/1964 

31/7/1984 4/8/1964 
Salı 

saat 15 
2 — Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Mesleki 

ve Teknik öğretim Müsteşarlık yapısı içinde toplanan Merkez Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

S — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak her gün çalışma saatleri 
içinde Bakanlık Yapı İşleri Müdürlüğünde gOrtUeMJtr. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için lılwlin>rtn: 
A ) Yukarıda yazılı miktardaki geçici teminatını, 
B) 1964 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
G) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre ha

zırlanmış) plân ve teçhizat beyannamesi, Teknik personel beyannamesi, 
taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) 
grupundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gös
terir mUtaahhitlik karnesi ile enaz bir kalemde (G. Antep E . S. E . için 
650, Ticaret l i ses i için 475, Sivas işi için 585 bn liralık) benzeri bir işi 
yaptığına veya denetlediğine dair belgeye göre, Yapı İsleri Müdürlüğü 
Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini, teklif mektupla-
riyie birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

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

,6 — Müracaatın son tarihi yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat 
va postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. 
4853/4-3 

Cins i Evsafı 

Muhammen 
Mikdarı Bedeli 

Adet U r a 

1 - Kâğıt Kesme Maklnası 
(Giyotin) 

2 — Mukavva Makası 

3 Delik delme makinası 

4 - E l Presi (Cilt için) 

İthal malı, en az 76, 78, 
80 C m . eninde, motorlu, 
optik tertibatlı, yedek bı
çaklı 
İthal veya yerl i malı, en 
az 70 X 106 C m . ebatlı, 
ön ve a r k a gönyeli, yan 
gönyesi santimetre taksi» 
matlı, 1 mm. ye kadar 
ayarlı 
İthal veya yerl i malı, alt 
plakası tahtalı, motorlu, 
(8) mm. İlk (10) adet 
«ekkapl ı 
Yükseklik; 82/5 Cm. 
B o y : 40 C m . 
E n : 31 C m . 

10 

108.000 

46.000 

8.800 

8.600 

Toplam 22 166.400 

1 •—• Yukarıda cinsi, evsafı ve mikdarı yazılı cilt makina-
ları, kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(166.400) Ura olup, geçici teminatı (ÖS70) liradır. 

2 — Eksiltmesi 10/Ağustos/1964 Pazartesi günü saati 15 
de Ankara - Demirtepe Fevzi Çakmak Sokak No : 20 deki M i l l i 
Eğitim Bakanlığı binasında toplanacak satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi çalışma saatleri içinde Ankara ' 
da Demirtepe - Fevzi Çakmak Sokak No : 20 deki Mi l l i Eğitim 
Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde ve İstanbul Mi l l i 
Eğitim Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç eksiltme saa-
tından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lâzımdır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5014/ 4-3 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

Arme- Kablo Ferşiyatı Yaptırılacaktır. 
1 — Kablosu ve ek işleri İdarece temin edilmek üzere, 

Gerder - Elmadağ arasına bir kablo kanalında üç arme kablo 
döşeme işi kapalı zarf usulü ve b i r im fiat esası ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 —- işin tahmini keşif tutarı (347.630.00) T l . azami b i 
tirme müddeti üç ay geçici teminatı (17.455.20) T l . dır. 

3 — Teklif zarfları en geç 14/Ağustos/1964 Cuma günü 
saat 14.00 e kadar makbuz mukabilinde Başmüdürlüğümüz 
Malzeme Şefliğine teslim edilecektir. Zarflar aynı gün saat 
15.00' de eksiltme Komisyonunca açılacaktır. 

4 — B u işin eksiltmesine iştirak etmek isteyenler İda
reden yeterlik belgesi alabilmek için engeç 11/Ağustos/1964 
Salı günü saat 16.00 ya kadar bir dilekçe ile Başmüdürlüğü 
müze müracaat edecekler ve dilekçelerine, 

a) Nato Belgesi, 
b) Ticaret Odası'ndan alınmış 1964 yılı tasdikli Mütea

hhitl ik belgesi, 
c) Kablo bedeli hariç, asgari bir defada (200.000.00) t i . 

lık yeraltı arme telefon veya elektrik kablosu ferşettiğiue ve 
kat ' i kabulünü yaptırdığına dair işi yaptığı müesseelerde.ı te
min edilmiş muteber belge veya tasdikli sureti, 

d) Mal i yeterliklerini göstermek üzere, i lk eksiltme ilân 
tarihinden sonra, selâhiyetli Bankalardan b i r i tarafından ve
rilmiş asgari (80.000.00) T L . lık referans mektubu veya Banka 
cüzdanı ekleyeceklerdir. 

Belgeler teklif mektubuna konulmak üzere geri veril ir , 
tdare yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir. 

5 — Eksiltme evrakı (150.00) T L . bedelle ve makbuz 
mukabik" Başmüdürlüğümüz Malzeme Şefliğinden temin edi
lebilir. 

6 — tdare ihaleyi yapıp - yapmamakta veya dilediğine 
vermekte serbesttir. 

5128/2-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlığımız ihtiyacı için 4200 top plân kopya (Ozalit) 
kâğıdı satın alınacaktır. 

Plân kopya (Ozalit) kâğıtlarının muhammen bedeli 
117.600,—lira olup geçici teminatı 7.130,— liradır. 

Eksiltme 10/8/1964 Pazartesi günü saat 11 de Bakanlık 
binasında bulunan Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 
toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

B u işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile 
istanbul Bayındırlık Müdürlüğünden (590) kuruş mukabilin
de temin edilebilir. 

İsteklilerin belirl i günde eksiltme saatinden bir saat ön
cesine kadar teklif mektuplarım komisyon Başkanlığına ver
miş olmaları lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4961/4-2 

4 

4 

4 



(Resmî Gazete Sahtfe : 9 1 AĞUSTOS 1964 

Ankara Vilayeti Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 
îhmiz Ahmet Andiçen Kanser Hastanesi ihtiyacı olan 107 

kalem ilâç kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 58.719,15 l ira olup geçici teminatı 

4.185,96 liradır. İhalesi 4/8/1964 Salı günü saat 11 de Sağlık 
ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartname ve 
lüzumlu evrak Ankara ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüklerinde görülür. 

Eksiltmeye girmek istiyenler listenin tamamına veya bir 
kısmına iştirak edebilirler. Eksiltmeye iştirak için cari yıla ait 
ticaret odası vesikası, geçici teminat makbuzu veya mektubunu 
havi kapalı zarfların eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz 
mukabilinde Komisyan Başkanlığına vermeleri. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4874/ 44 

o 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Böl
ge Müdürlüğünden: 

Sıhhi tesisat malzemesi alımı işi, kapalı zarf eksiltmesi 
suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 45.94350 l ira olup, geçici teminatı 3.445.76 
liradır. Eksiltme 4/8/1964 Salı günü saat 11 de Bölgede yapı
lacaktır-

Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkan
lığına verilmesi şarttır. Şartname Yapım Şefliğinde ve 1. Böl
ge Müdürlüğünde görülebilir. 

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

4973/ 4 4 
o-

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü B i 
rinci Bölge Müdürlüğünden : 
1 — Tekirdağ 18. Şube Binalarında kalorifer ve Brülör tesise-

tı işi olup keşif bedeli 92.320.56 liradır. 
2 — Eksiltmesi 6 Ağustos 1964 Perşembe günü saat 11.00 de 

İstanbul Küçükyahdaki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Ankara'da Karayolları Genel Müdürlü
ğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1964 yılma ait Ticaret veya Sanayi odası, 

belgesi ile usulü gereğince 5866.03 liralık geçici temi
nat vermeleri, 

b) Yeterlik belgesi almak için isteklilerin en geç 31 Tem
muz 1964 Cuma günü saat 16.00 kadar bir dilekçe ile 
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, 
müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir. D i 
lekçelerine en az bu işin kesif bedeli kadar buna ben
zer bir iş yaptığına dair belge eklenmesi telgrafla 
müracaatlar kabul edilmez. 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri postada vâki ge
cikmeler nazarı itibara alınmaz. 

4969/44 
o 

TARIM BAKANLIĞINDAN 
Bakanlığımızca içel'de kurulacak Fümigatuvar için, 2490 

sayılı kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulüyle Fümi-
gasyon tesisleri satın alınacaktır. 

1 - Fümigasyon tesislerinin tahmini bedeli (975.000,-) 
Ura, geçici teminatı (42,750,-) liradır. 

2 - Eksiltme 17 Ağustos 1964 Pazartesi günü saat 15.00 
de, Ankara'da Ziraî Mücadele V e Ziraî Karantina Genel Müdür
lüğü Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupla
rının en geç aynı gün saat 14.00 e kadar komisyona yerilmiş 
olması lâzımdır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilemz. 

3 — B u işe ait şarnameler Ankara'da Ziraî Mücadele ve 
Ziraî Karantina Genel Müdürlüğünden, îstanbul'da Bölge Z i 
raat Mücadele Levazım Anbarlarından bedelsiz olarak temin 
edilebifir-

5069/ 4-2 
o 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Esenboğa Hava limanı paratoner tesisleri yapımı 
işlen 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihale edile
cektir. 

2 — İşin muhammen keşif bedeli 94.370.— T L . olup ge
çici teminatı 5.968.50 T L . dır. tş bu teminat idaremizin T. C. 
Merkez Bankasında k i 57 sayılı hesabına veya Genel Müdür
lük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — B u işin eksiltmesi 11.8.1964 tarihine tesadüf eden 
Sah günü saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — B u işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük 
Malzeme Dairesi Başkanlığında, İstanbul'da Yeşilköy Hava 
Limanı Başmüdürlüğünde görülebileceği gibi aynı yerlerden 
3.65 T L . mukabilinde satın alınabilir. 

5 — B u işe girmek istiyenîerin en geç 6.8.1964 günü me
sai saati sonuna kadar aşağıda yazılı belgelerle birl ikte bir 
dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat ederek işe girebilmek 
için yeterlik belgesi almaları şarttır. 

Müracaatlarda Genel evrak kayıt tarihi ve saati muteber 
olup postada vâki gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul 
olunmaz. 

a) Müteahhitlik karnesi veya sureti. 
h) Hâlen yapmakta olduğu işlere ait beyanname. 
6) İsteklilerin 1964 yîlı Ticaret odası belgesi, İdaremiz

den alacakları yeterlik belgesi, teminat mektup veya makbu
zunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını iha
le saatinden bir saat evvel Satmalma Komisyonu Başkanlığına 
vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları ge-

(özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul olunmaz:) 
4999/4-3 

•o 

Türkiye Demir Çelik İşletmeleri G. Müdürlüğünden : 

Karabük'te İşletmelerimiz Depolunda bulunan 109 kalem 
ihtiyaç fazlası muhtelif malzeme ile hurda malzeme kapalı 
teklif almak suretiyle satılacaktır. 

B u işe ait muvakkat teminat miktarı şartnamede göste
rilmiştir. 

İstekliler bu işe ait şartname ve mukavele projesini, 
a) . Karabük'te İşletmelerimiz Malzeme İkmal Müdürlü

ğünden, 
b) İstanbul'da Galata Okçumusa Caddesi Şair Eşref So

kak, No. 7 de, Beyaz Han, Kat 1 - 2, 
c) Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi, Yıldız Han, Kat 1 

deki Mümessilliklerimizden, 
d) Adana, Samsun, Eskişehir, Bursa ve İzmir'deki De

mir Satış Depomuz Şefliklerinden, 
e) İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri , Samsun Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanlıklarından 
bedelsiz olarak alabilirler. 

İsteklilerin şartname ve mukavele projesine uygun ola
rak bazırhyacaklan kapalı teklif mektuplarını teminatlariyle 
birlikte en geç 10 Ağustos 1964 Pazartesi günü saat 18 e kadar 
Karabük'te İşletmelerimiz Muhaberat Servisine tevdi etmeleri 
şarttır. Postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

Genel Müdürlüğümüz Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanu
nuna tâbi olmayıp, satış yapıp yapmamakta veya dilediğina 
kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir. 

5127/2-1 

file:///eznesine


Sahife : 10 ,(Re8<mî Gazete 1 AĞUSTOS 1964 
M . S. B . 1 No. lu Sat. A l . K o m . Bşk. lığından: 

Aşağıda cinsi, miktar, muhammen bedel ve geçişi temi
natları yazılı bir lçalem yiyecek maddesinin kapalı zarfla ek
siltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde ha
zır uyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 400 ton 
pirincin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi (200) 
tonluk partiler halinde ayrı, ayrı ik i istekliye de ihale edile
bi l ir . 

Miktarı M . bedeli G. teminatı t h a ! e 
Cinsi Ton 

Pilavlık pirinç 
Yarısı 

400 

L i r a Krş. 

960.000,-
480.000,-

L i r a Kr§. 

42.150,-
22.950-

Gjiniı Saati 

12/8/1964 
15,30 

4929/4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici temi
natları yazılı (Üç) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla 
ekşitmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Le 
vazım Amirliğinde görülebilir. Isteklüerin kanunî şekilde ha-
zırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 3 kalem makarna, 
Toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi ayrı, ayrı 
3 isteküye de ihale edilebilir. 

M . bedelt G . teminatı t h a 1 e 
Miktarı L i r a Krş. L i r a - K r g . G i imi SaaU O n s ! 

Kesme M a k a r n a 160.000 K i l o 312 oo 

Fiyonk makarna 30.000 > 60.000.00 
Çubuk makarna 30.000 » 69.000,00 
3 Kalemin tamamı 441.000.00 

U6.230.00) 

4.250.00) 
4.700,00) 

21.390.00)

000

 

17.8.1964 11,80 

5045/ 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat
ları yazılı B i r kalem Odun maddesinin kapalı zarfla eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yağılacaktır. Evsaf ve şart
namesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî- şekilde hazırhya-
cakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir. saat evveline ka 
dar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta
da geciken mektuplar kabul edilmez. 

M . bedeli G. .teminatı t h a 1 e 
Cinsi Miktarı L i r a K r g . l i r a Krş. Günü Saati 

Odun 800 Ton 109.600.00 6.780.00 12/8/196411.30 

4918/4-2 

Muhammen bedeli 30.400.— l ira ve geçici teminatı 2.280.— lira 
olan (5 Kalem çelik çubuk) işinin kapalı zarfla eksiltmesi 
15/8/1964 Cumartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılar 
eaktır şartnameler mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul 
Lv . Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hü
kümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul 
ftdilmez. 

5103/4-2 
o 

M. S. B. 2 No :h Satmalma Kom. Bşk. dan Ankara 
Kapalı zarf usulü ile 2000.000 Liralık. İş Elbiselik Bez. 

satın alınacaktır. Tahmin bedeli B i r Mt. S. 4.40 K r . olup geçi

ci teminatı 73.750.— liradır. İhalesi 5/8/1964 Çarşamba günü 
saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır numune ve şartname 
her gün öğleden evvel komisyonda ve İstanbul Lv. Amirliğin-' 
de görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
250.000 

Metreden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de iha
le edilebilir. 250.000 Metresinin Geçici teminatı 46.750 liradır. 
Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mu
kabilinde komisyon başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderi
lecek zarflardaki gecikmeler hiç bir surette kabul edilmez. 

4748/44 

Kapalı zarf usulü ile 425.000 Metre Parkalık Bez satın alı
nacaktır. Tahmin bedeli 3.400.000.— lira olup geçici teminatı 
115.750.- liradır, ihalesi 4/8/1964 Salı günü saat 11.00 de K o 
misyonda yapılacaktır. Numune ve Şartnameler her gün öğle
den evvel komisyonda ve İstanbul Lv . Amirliğinde görülebilir. 
Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 212.500 Metreden 
aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 
212.500 Metresinin Geçici teminat^,64.750 liradır. Taliplerin 
2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
komisyon başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf
lardaki gecikmeler hiç bir surette kabul edilmez. 

4779/ 4 4 

M . S. B . (Ankara (3) No. lu Sat. A l . Kom. Bşk. lığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminat
ları yazılı t ik i ) kalem (oto lâstiği)) maddesinin kapalı zarfla 
eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Leva
zım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlı
yacakları teklif mektuplarını ihaİe saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Pos
tada geciken mektuplar kabul edilmez. Lâstiklerin tamamı bir 
istekliye ihale edileceği gibi doç ve reolâstikleri ayrı ayrı istek-
liyede ihale edilir. Tamamına girecekler her cins lâstik için ayrı 
fiat verecektir. 

Cinsi 

Reo dış lastiği 
Doç dıg lastiği 

Tamamı 

Miktarı 

4000 A d . 
1560 A d . 

2 Ka lem 

M . bedeli 
L i r a Krş. 

3.240.000.-
1.201.200.-

4.441.200.-

G. teminatı 
L i r a K r g . 

110.950.-
49.790.-

147.000.-

t h a 1 e 
Günü Saati 

11.8.964 Salı 
saat 11 

5046/ 4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı t i k i ) kalem (kazma ve kürek sapı) maddesinin kapalı zarfla' ek
siltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Kazma 
ve kürek sapları bir istekliye ihale edüeceği gibi ayrı istekliyede ihale 
edilir. 

Miktarı M . bedel G. teminatı î H A L. E 
C i n s ii T L . lık L i ra L i r a Günü Saati 

Kazma sapı 
Kürek sapı 
Tamamı 

25.000 
25.000 
50.000 

1,60 
İ.60 

1.875 
1,875 
3.750 

6/8/ Perşembe 11 

4919/4-2 

http://16.230.00
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M . S. B . 4 No. lı Saluıalma K o m . Bşk. dan 

Kapalı zarf usulü ile 425.000 Metre Parkahk Bez satın alı
nacaktır. Tahmin bedeli 3.400.000,— l ira olup geçici teminatı 
115.750,—liradır. İhalesi 4/8/1964 Salı günü saat 11.00 de K o 
misyonda yapılacaktır. Numune ve şartnameler her gün öğle
den evvel komisyonda ve İstanbul Lv . Amirliğinde görülebilir. 
Tamamı b i r istekliye ihale edilebileceği gibi 212.500 metreden 
aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 
212.500 metresinin geçici teminatı 64. 750 liradır. Taliplerin 
2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif 
kartlarını ihale saatinden b ir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri Posta ile gönderilecek zarf
lardaki gecikmeler hiç b i r surette kabul edilmez. 

,4779/4r3 

Mütaahhit n a m ve hesabına pazarlık suretiyle Eskişehir 
Nato Hava Garnizonunda er gazino ,ve yemekhane binası ik
mal inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 664.546,84 l i ra olup 
geçici teminatı 30.350,00 liradır. İhalesi 19/8/1964 Çarşamba 
günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 2490 
sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarf
larım ihale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz muka
bilinde K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 14/8/1964 günü 
saat 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K . K . İs. E m i . ve İnşaat 
Daire Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgeci almaları 
şarttır. 

5129/4-1 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

işletmemiz ihtiyacı için dövizi teşekküjiimüzce temin edil
mek şartiyle 7 âded 4 kanallı TG kuranportör sistemi yaptırı
lacaktır.. 

İstekliler bu işe ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da 
PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden T L . 8 5 , — bedelle temin 
edebilirler. 

Teklifler en geç 28/9/1964 günü saat 15.00 ya kadar PTT 
Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek ve
ya .posta ile gönderilecektir. 

B u tarihten sonra gönderilecek teklifler nazarı itibara 
alınmaz. 

4882/3-2 

İç piyasadan depo teslimi Türk lirası karşılığında 7.500 
km. harici tesisat teli satmahnacaktır. 

B u alıma ait şartname Genel Müdürlüğümüz Malzeme 
Dairesi Başkanlığından ve İstanbul'da Büyük postahanede 
P T T Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden TL. 40,— bedelle te
m i n edilebilir. 

4958/2-2 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 
1. — Yeşilköy ve Esenboğa Hava limanında merkezi sis

temi temin ve tesis edilmesi işleri 2490 sayılı Kanuna göre 
kapalı zarf usulü île ihale edilecektir. 

2. — İşin muhammen keşif bedeli 200.000,— T L . olup 
geçici-teminatı 11.250,— T L . dır. İşİnı teminat idaremizin 
T. C. Merkez^BankasmÜaki 57 sayÖİ hesabına veya Genel Mü
dürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3. — İşin eksiltmesi 3 . 8.1964 tarihine tesadüf eden Pa
zartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satınal-

Komisyonunda yapılacaktır. 
4. — B u işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük 

Malzeme Dairesi Başkanlığında, İstanbul'da Yeşilköy Hava 
Limanı Başmüdürlüğünde görülebileceği gibi aynı yerlerden 
10.00 l ira bedel mukabilinde satın alınabilir. 

5. — İsteklilerin bel ir l i günde, 1964 yılı Ticaret Odası 
belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre 
tan&îm edecekleri kapalı zarflarım ihale saatinden b ir saat 

evvel Satmalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları 
şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4785/44 

o 
Atatürk Öğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Okulumuzun 1964 malı yılı ihtiyacından olan 
(610.349,08) l i ra keşif bedelli inşaat, tadilât ve tahsisat işleri 
16/7/1964 tarihinden itibaren kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 31/7/1964 Cuma günü saat 11 de Hasan-
oğlan'da Okul binası içinde yapılacaktır. İstekli bulunanların 
belirli gün ve saatten en az 1 saat evveline kadar tekliflerini, 
geçici teminatlarım, kanunî tariflere uygun gerekli belgele
riyle yeterlik belgelerini Komisyon Başkanlığına vermiş olma
ları lâzımdır. Geçici teminat bedelleri daha evvelki günlerde 
Ankara'da Okullar Saymanlığı veznesine yatırılmalıdır. Pos
tada vâki olan gecikmeler nazara alınmaz. 

3 — Şartnameler her gün Okulda görülebilir. 
Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. 

4867/44 

Haymana Ortaokul Müdürlüğünden: 

1 — Ortaokulumuz ek binasının onarımı 2490 sayılı ka
nunun 41 inci maddesinin C fıkası gereğince açık eksiltme su 
retiyle yaptırılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 30.000,— l i ra olup geçici teminatı 2.250,— 
liradır. 

3 — Eksiltme 3/8/1964 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 15.00 de Ortaokul Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 — Taliplerin en aşağı bu kadar iş yaptıklarına dair 11 
Bayındırlık Müdüılüğunden aldıkları yeterlik belgesi ile ge
çici teminatlarını ihale saatinden bir saat önce yatırmaları 
şarttır. 

5 — Şartname çalınma saatîarı içinde her gün Ortaokul 
Müdürlüğünde görülebilir. 

6 — Gecikmelerde mesuliyet kabul edilmez. 
7 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

4932/44 

M . S. B . 3 No. l u Satmalma K o m . Bşk. ndan : 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici temi
natları yazılı ( iki) kalem (kazma ve kürek sapı) maddesinin 
kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapı
lacaktır. Evsâf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görü'ebilir. İsteklilerin ka
nuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatin
den b ir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon- Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar* kabul edil
mez. Kazma ve kürek sapları bir istekliye ihale edileceği gibi 
ayrı istekliye de ihale edilir. 

o. 

Cinsi 
Miktarı M . bedel) teminatı 
T L . h k L i r a L i r a İhale günü ve saati 

Kürek sapı 
Kazma sapı 

Tamamı 

25.000 
25.000 

50.000 

1,60 
1,60 

1.875 ) 6/8/1964 Perşembe 
1.875 ) 

11 

3.750 
4919/4-3 

Deniz Kuvvetleri jComutaniığından 

Gemi Tipi, elektrik* kablosu alınacaktır. Lüzumlu döviz 
Komutanlıkça temin edilecektir. 

Teknik şartnameler Komutanlık Teknik Daire Başkanlı
ğından 5 Ağustos 1964 günü saat 17.00 ye kadar ahnabilir. 

Teklifler 4 Eylül 1964 günü saat 17.00 ye kadar Teknik 
Daire Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

5043/3-2* 
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Millî Eğ i t im Bakanl ığ ından : 

Yapı işleri ilânı 
1 — Aşağıda yapı lacağı yerler, keşif bedelleri, teminat mik

tarları, ihale gün ve saatleri ile Bakanl ığa son müracaat tarih
leri yazılı Meslek Okulları inşaatı 2490 sayıl ı kanuna göre vc 
kapalı zarf usu lü ile eksiltmeye konulmuştur . 

Bakanlığa 
son 

ihale müracat 
gün ve saat tarihi İ ş i n yeri ve a d ı 

Keşif 
bedeli 

Geçici 
teminat 

1 - Gaziantep Erkek Sanat 
Ens. İkmal inşaatı 982.913,72 43.066,55 3/8/1964 30/7/1964 

Pazartesi 
saat 15 

2 - Gaziantep Tic. Lisesi 
ikmal inşaatı 724.743,45 32.739,47 3/8/1964 30/7/1964 

Pazartesi 
saat 16 

3- Sivas Erkek San. Ens. 
Okul binası I. k ı s ım 378.542,54 38-891,70 4/8/1964 31/7/1964 

Salı 
saat 15 

2 — Eksiltme yukarıda yazıl ı g ü n ve saatlerde Ankara'da 
Meslekî ve Teknik Öğret im Müsteşar l ık yapıs ı i ç inde toplanan 
Merkez Sat ın Alma Komisyonunda yapı lacaktır . 

3 — Eksiltme şartnames i ve diğer evrak her gün ça l ı şma 
saatleri iç inde Bakanl ık Yapı İş leri Müdürlüğünde görülebi
lir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek iç in isteklilerin : 
A) Yukar ıda yazıl ı miktardaki geçici teminat ın ı , 
B) 1964 yı l ına ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat di lekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulü

ne göre haz ır lanmış ) p lân ve teçhizat beyannamesi, Teknik 
personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındır l ık Ba
kanl ığ ından a lmış o ldukları (B) grupundan keşif bedeli kr . 
i ş in eksiltmesine girebileceklerini göster ir mütaahhi t l ik kar
nesi ile enaz bir kalemde (G. Antep E . S. E . iç in 650, Ticaret 
Lisesi iç in 475, Sivas iş i iç in 585 bin l iral ık) benzeri bir işi 
yapt ığ ına veya denet lediğ ine dair belgeye göre, Yapı İşleri 
Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgele
rini, teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymalar ı lâzımdır. 

5 — İstekl i ler teklif mektuplar ın ı ihale g ü n ü a ç m a saa
tinden bir saat evvele kadar ve makbuz karşı l ığ ında Komis
yon Başkanl ığ ına vereceklerdir. 

6 — Müracaat ın son tarihi yukarıda yazı l ı olup telgrafla 
müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İ lân olunur. 
4853/4-3 

o 

İller B a n k a s ı n d a n : 

İçme su tesisleri yaptırılacaktı. 
Tevsiki 

Kasaba Geçici İhale evrakı gereken malî 
adı Vilâyeti Keşif bedeli teminatı sat ış bedeli yeterlik 

Kırkağaç Manisa 819.379,53 36.525,18 75 
Ereğl i Zonguldak 1.499.269,78 58.728,09 100 

80.000,-
150.000,-

1 — Yukarıda adı, keşif bedeli ve geçici teminat miktarları 
yazılı Kırkağaç ve Ereğl i (Zonguldak) i ç m e su tesilseri (Bo
ruları Bankaca verilmek ve diğer malzeme mütaah i tçe temin 
edilmek üzere ) kapalı zarfla ve birim Bat esas ı ile eksiltmeye 
konulmuştur . 

2 — İha le 17/8/1964 Pazartesi g ü n ü saat 14 de Bankamız 
merkez b inas ında toplanacak Satmalma Komisyonunca yapı 
lacak ve Banka Müdürler Kurulunun tasdikim müteaak ıp ke
sinleşecektir . 

3 — Bu iş lerin eksiltmesine işt irak etmek isteyen müta-
ahhitler yeterlik belgesi almak üzere en geç 13/8/1964 tarihi
ne tesadüf eden Perşembe g ü n ü saat 12 ye kadar bir di lekçe 
ile Bankaya müracaat edecekler ve di lekçeler ine : 

a) İ l ler Bankas ından mütaahhit l ik karnesi a lmış olan
lar karnelerim, aimıvanlar Bayındırl ık Bakanl ığ ından aldık 
lan mütaahhi t l ik karnelerini ve ayrıca ş imdiye kadar vaptık 
lan iş lerin nev'i, mahiyet ve miktarlarını gösteren belgelerin 
asıl larını veya tasdikli suretlerini, 

b) Hâlen taahhüdü al t ında bulunan iş lere ait numune
sine uygun taahhüt beyannamesini, 

c) Bu iş lerin eksiltmesine işt irak etmek istiyen müta-
ahhitler yukarda gö.^teriien miktarlarda nakdi veya kredisi 
bu lunduğunu gös teren banka câri hesap cüzdanı veya t e m i j ü -
mektubu vermeğe yetKİli bir banka tarafından ve ilk eksil{| 
i lânı tarihinden sonra veri lmiş u s u l ü n e uygun banka mektu^ 
bunu, 

d) Numunesine uygun teknik personel beyannamesini 
ekleyeceklerdir. 

4 — Teklif mektuplar ın ın 17/8/1964 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi g ü n ü saat 12 ye kadar Bankamıza makbuz mukabili 
teslimi şarttır. 

5 — Eksiltme evrakı bedeli mukabilinde B a n k a m ı z d a n 
al ınacaktır . (Projeler sat ı lmayıp Bankamızda görülebi l ir . ) 

6 — Banka işi di lediğine vermekte veya ihaleyi yapıp yap
mamakta serbesttir. 

7 — Vaktinde yapı lmayan ve postada geciken müracaat
lar kabul olunmaz. 

5107/1-1 

Mersin Şehr inde Mevziî İmar Plânı Yar ı şmas ı 

Mersin şehrinin Halk Eğ i t im merkezi önünde , denizden 
doldurulmak suretiyle kazanı lan sahanın mevzi î imar plânı İl
ler Bankas ı tarafından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir
liği üyeleri aras ında (Mimarl ı ve Şehirci l ik Müsabakalar ına ait 
Y ö n e t m e l i k ) hükümler i gereğince yar ı şmaya çıkarı lmışt ır . 

Yar ı şmanın amacı , güzel sanatları teşvik gayesi ile prog
ramda göster i l en ihtiyaçları şehirci l ik esasları dahilinde en 
ekonomik şeki lde karşı layabi lecek bir plânın ana fikirlerini 
bulmak ve onu değerlendirmektir . 

D a n ı ş m a jüri üyeleri : 
Muhlis Babaoğ lu İçel valisi 
Zeki Ayan Mersin Belediye Başkanı 
Se lâhat i tn Babüroğ lu Y. İnşaat Mühendis i 
Jüri üyeleri : 
Mithat Yenen Y. Mühendis - Mimar 
Recai Akçay Y. Mimar 
Bülent Berksan Y. Mimar 
Doğan Tekeli Y. Mühendis - Mimar 
Behruz Çinici Y. Mühendis - Mimar 
Raportör : 
Melâhat Topaloğ lu Y. Mühendis - Mimar 
Yedek jüri ü y e l e r i : 
İ lhan Ersoy Y. Mühendis - Mimar 
M u h t e ş e m Giray Y. Mimar 
Rauf Bevru Y. Mühendis - Mimar 
Değer lendirme ve ödül ler : 
Birinci ödül 20.000 T L . 
İkinci ödül 15.000 T L . 
Ü ç ü n c ü ödül 10.000 T L . 
Dört Mansiyon (Beherine) 5.000 T L . verilecektir. 

Ödüller net olarak yar ı şmanın i lânından sonra 15 gün için
de İl ler Bankas ınca ödenecekt ir . 

Birinci l iği kazanan projenin tatbik kabiliyeti jüri raporun 
da bel irt i ldiği takdirde müel l i f ine tatbikat projeleri yaptırıl.' 
çaktır . 

Yar ı şma 30 Eylül 1964 Çarşamba g ü n ü saat 17.00 de so/ 
erecektir. 

Yar ı şmaya ait şar tname ve ekleri 40 TL. bedel mukabili 
de İl ler Bankas ı Belediyeler İmar Plânlama Müdürlüğünden t> 
min edilebilir. 

5108/1-1 

Yeni Cezaevi Matbaası 
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M. S. B. 1 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Üç) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarila eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde 
Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanu
nî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar makbuz karşı ağı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada 
geciken mektuplar kabul edilmez Erat içm 240 ton K. Fasulya ile Okul ve 
Hst. ne için 32 ton K. Fasulya iki kalem olarak toptan bir istekliye ihale edi
lebileceği gibi erat için olanı ile okul ve hastahane için olanı ayrı, ayrı 
isteklilere de ihale edilebilir. 

M. bedeli G. teminatı İ h a l e 
Cinsi Miktarı Lira Krş. 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Üç) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerin
de Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 
kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Pos
tada geciken mektuplar kabul edilmez. Kesme makdrna ve Arpa şehriye 
toptan iki kalem olarak bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemi 
ayrı, ayrı isteklilerede ihale edilebilir. 

M. bedeli G. teminatı İ h a l e 
C i n s i Miktarı Lira Krş. Lira Krş. Günü Saati 

-oOo-
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya

zılı (Bir) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstekli
lerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verme
leri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale 
edilebileceği gibi 35 tonluk partiler halinde ayrı, ayrı isteklilere de ihale 
edilebilir. 

M. S. B. 4 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. dan Ankara : 
Kapalı zarf usulü ile 15 adet Betoniyer, 6 adet Lâstik Tekerlekli 

Silindir. 3 adet Bantlı Konveyör ve 3 adet Agrega Baskülü satınalınacak-
tır. Tahmin Bedeli 882.000,000 Lira olup Geçici teminatı 39.050,000 Lira
dır. İhalesi 6.8.1964 Perşembe günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacak
tır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ha
zırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez. 

4826/4-4 

M. S. B. Ankara 3 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından 

Muhammen bedeli 62.800,— lira ve geçici teminatı 4.390,— lira 
olan 6 kalem lâstik kimyevî maddesi işinin kapalı zarfla eksiltmesi 
4/8/1964 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler me
sai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

4869/4-1 

oOo 

M. S. B. 4 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. dan Ankasa 

Kapalı zarf usulü ile 15 Adet Betoniyer, 6 Adet Lâstik Tekerlekli 
Silindir. 3 Adet Bantlı Konveyör ve 3 Adet Agrega Baskülü satmalmacak-
tır. Tahmin Bedeli 882 000,00 Lira olup Geçici teminatı 39.050 00 Liradır. 
İhalesi 6.8.1964 Perşembe günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlı
yacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. 

4826/4-4 

-OQO-

Kapalı zarf usulü ile Ankarada Balgat Köyünde Almaç binası yap
tırılacaktır. Keşif Bedeli 154.374.73 Lira olup geçici teminatı 9.000.00 Lira
dır. İhalesi 5/8/1964 Çarşamba günü saat 11.30 da komisyonda yapıla
caktır. 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. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 31/7/1964 günü saat 16.00 
ya kadar Ankarada Orta Bölge İnş. Emi. Grp. Bşk. lığına müracaat ede
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4780/4-4 

Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için iki grup 
halinde kırk üç kalem muhtelif ilâç satın alınaociiır Tahmini bedeli 
734.210,00 lira olup geçici teminatı 33.120.00 liradır. İhalesi 12/8/196^ 
Çarşamba günü saat 11.15 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her 
gün komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İlâçların 
tamamı bir müteahhide ihale olunabileceği gibi gruplar ayrı ayrı mütaah-
hitlere de ihale olunabilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahi
linde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

4830/4-3 

Kapalı zarf usulü ile Kırıkkale Garnizonunda karargâh binası yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 623.709,36 lira olup geçici teminatı 28.700,00 li
radır. İhalesi 13/8/1964 Perşembe günü saat 15.30 da 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. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 8/8/1964 günü saat 12.00 ye 
kadar Ankara'da Orta Bölge İnş. Emi. Grp. Bşk. lığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarüır. 

4979/4-3 

M. bedeli G. teminatı İ h a l e 
C i n s i Miktarı Lira Krş. Lira Krş. Günü Saati 

Konsantre do
mates 70.000 Kilo 196.000,00 11.050,00) 
Salça konser
vesi yarısı . . . 35.000 Kilo 98.000,00 6.150,00) 11/8/1964 16.00 

_ /~\ 

4829/4-3 

Kesme Makarna 
Arpa şehriye 

İki kalemin tamamı. . 

40.000 Kilo 
20.000 Kilo 

72.000.00 
36.000.00 

108.000.00 

4.850.00) 
2.700.00) 

6.650.00) 

11/8/1964 
11.15 

Konsantre Domates 
Salça Konservesi 16.000 Kilo 44.800.00 3.360.00 11/8/1964 

15.00 

4830/4-3 

M. bedeli G. teminatı t h a 1 e 
Cinsi Miktarı Lira Krş. Lira Krş.. Günü Saati 

Kuru Barbunya 42.000 Ki. 107.100.00 6.605,00 14/Ağustos/1964 
fasulyesi 11.30 
Kuru fasulya 240.000 Ki. 612.000.00 28.230.00 14/Ağustos/1964 
(erat için) 16.00 
K. Fasulya (Okul 
ve Hast. ne için) 32.000 Ki. 105.600.00 

717.600.00 32.454.00) 
5047/4-2 
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M . S. B. 4 No. lu Sat. A L Kont. Bşk. dan Ankara 
Kapalı zarf usulü ile Ankara Mamak Garnizonunda karargâh bi

nası yaptırılacaktır. Keşif bedeli 623 709,36 lira olup geçici teminatı 
23.750,00 liradır. İhalesi 7 /3 /1964 Cuma günü saat 11.30 da Komisyonda 
yapılacaktır . Keşif ve şartnameler her gan. Komisyonda ve İstanbul Leva
zım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri da
hilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 3 /8 /1964 gunu saat 
16.00 ya kadar Ankara'da Orta Bölge İnş. Emi. Grp. Bşk. lığına müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

1/8/1964 4828/4-4 

—°o°— 

Kapalı zarf usulü ile Ankara Doruktarlada 8 Daireli Lojman inşaatı 
yaptırılacaktır. Keşif Bedeli 570 621,78 lira olup Geçici teminatı 26.600,00 
liradır. İhalesi 6 /8 /1964 Perşembe günü saat 11.30 da komisyonda yapı
lacaktır. Keşif ve şartnameler her gan 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. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 1/7/1964 günü saat 12.00 ye 
kadar Ankara'da Orta Bölge inş. Emi. Grp. Bşk lığına Müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır, 

1/8/1964 4827/4-4 

— o O o 

Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için 100.000 
Adet Uzun Tesirli Sulfamit tablet ile 300.000 Adet Sulfadiazin Sat ınahna-
caktır. Tahmin Bedeli 45.500,00 lira olup Geçici teminatı 3.420,00 liradır. 
İhalesi 10 /8 /1964 Pazartesi günü saat 11.30 da komisyonda yapılacaktır. 
Şartnameler her gun komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. Bu iki *Âa]em ilâç bir Mutaahhide ihale edilebileceği gibi her ka
lemi ayrı , oln^-k İTeTe ayrı, ayrı mütaahhit lere de ihale edilebilir. Talip
lerin 2490 £jyı.lı Vetnun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarf
larını ihale saatinvfe-a bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ko
misyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. 

4915/4-3 

ooo 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür lüğünden: 

1 — İdaremiz meydanları ihtiyacı için 10 adet VHF cihazı ve te
ferruatı satın rrl"^sîc*oi ve montesi işi 2490 sayılı kanuna gore kapalı zarf 

/usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Muhammen bedeli 550.000,— l i ra olup geçici teminatı 
25.750,— liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 
sayılı hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde 
makbuz alınacaktır. 

3 — İşin eksiltmesi 31/7/1964 tarihine tesadüf eden Cuma günü 
saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satmalma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Da
iresi Başkanlığından, İstanbul 'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğün
den 27,50 lİTa bedel mukabilinde satın alınabilir. 

^ — İsteklilerin belirli günde, 1964 yılı ticaret odası belgesi, temi
nat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Satmalma Komisyonu Başkanlığı
na vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4784/4-4 

-—<=o°— 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür lüğünden: 

1 — Esenboğa Hava Limanı İtfaiye Garajı ikmal inşaatı işi 2490 
sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 151.033,04 lira olup geçici teminatı 8.801,66 
liradır. İşbu teminat İderimızm T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alı
nacaktır. 

3 — İşin eksiltmesi 6 /8 /1964 tarihine tesadüf eden Perşembe günü 
saat 16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satmalma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığında, İstanbul 'da Yeşilköy Hava Limanı Maşmüdürlüğün-
de görülebilir. 

5 — Bu işe girmek istiyenlerin en geç 31/7/1964 günü mesai saati 
sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Genel Müdür- ^ 
luğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almaları şart- -
tır. Müracaat ta genel evrak kayıt tarihi muteber olup postada olacak ge
cikmeler ve telgrafla müracaat lar dikkate alınmaz. 

a) Mütaahhitlik karnesi veya sureti 
b) Banka referans mektubu 
c) Teçhizat beyannamesi 
d) Personel beyannamesi 
e) Halen yapmakta olduğu işlere ait beyanname 

6 — İsteklilerin 1964 yılı ticaret odası belgesi, idaremizden ala
cakları yeterlik belgesi teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne 
göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat 
evvel. Satmalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır. (Özel ve 
ya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 

4927/4-3 

oOo 

ENERJİ V E TABİİ K A Y N A K L A R BAKANLIĞI 
DSİ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

1 — Adana altıncı Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde Maraş i l i 
dahilinde Pazarcık ilçesinin 6 Km. bat ıs ında Kartalkaya mevki'inde ve 
Aksu çay üzerinde inşa edilecek Kartalkaya Barajı ve Tesisleri İnşaat işi 
yeniden ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli 56.000.000,— TL. olup geçici 
teminat 1.693.750,— TL. dır. 

3 — Mütaahhıtlıkçe kullanılmak üzere şantiyede çalışır vaziyette 
2 adet 1.5 Cu. Yd. Ekskavatör (dragling), 3 adet 1.5 Cu. Yd . Ekskavatör 
(Shevell) 4 adet D6 - D8 Dozer, 20 adet 10 tonluk Damperli kamyon, 2 adet 
şartnamesine uygun keçiayağı (çekicisiyle), 2 adet şartnamesine uygun 
lâstik tekerlekli silindir, 2 adet 5 tonluk Arazöz, 8 adet 3 tabancalı kom
presör, 4 adet 2 tabancal ı kompresör, 4 adet Wagon Drill , 1 adet 15 m 3/saat 
agrega yıkama - eleme tesisleri ve 4 adet 500 litrelik betoniyer bulundu
rulacaktır. 

4 — İhale 18.8.1964 Sah günü saat 15.00 de Ankara'da Ulus Rüz
gârlı Sokak Çatal Handaki DSİ. Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Da
iresi Başkanlığı katında toplanacak olan DSİ. Merkez İhale Komisyonu 
tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri 100,— TL. bedel mukabilinde 4. mad
dede yazılı adresten 29.7.1964 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — İstekli bulunan şahıs veya şirketlerin DSİ. Barajlar ve Hidro
elektrik Santrallar Dairesi Başkanlığına 14.8.1964 Cuma saat 17.00 ye ka
dar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve 
bu dilekçeye aşağ ıda kayıtlı vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış mütaahhitlik karnesi 
(A Gurubu en az 56.000.000,— TL.) 

b) Makina ve teçhizat beyannamesi, 
c) Taahhüdü al t ında bulunan işler beyannamesi, 
d) Teknik personel beyannamesi 
e) 3. Maddede istenilen inşaat makinalarını iş programına uygun 

olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulundurulacağına dair 
usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütname. 

f) İş yerinin görüldüğüne dair DSİ. Altıncı Bölge Müdürlüğünden 
al ınacak bir yazı 

7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 17.8.1964 Pazartesi 
günü saat 9.00 dan itibaren öğrenebilirler. 

8 — 14.8.1964 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin, teklif zarf
larını 18.8.1964 Salı günü saat 14 45 e kadar 4. maddede belirtilen adres-
deki DSİ. Merkez İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde tes
lim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaat lar ve postada vâki gecikmeleı 
kabul edilmez. 

5126/1-1 



1 AĞUSTOS 1964 (Resmî Gazete) 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — İdaremiz ihtiyacı için 28 kalem muhtelif cins elektrik ampulü 
2490 sayılı kanuna gore kapalı zarf usula ile satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 73.631,25 lira olup geçici teminatı 4.931,67 
liradır. İşbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alı
nacaktır. 

3 — Eksiltme 5/8/1964 tarihine lesaduf eden Çarşamba gunu saat 
16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satmalma Komisyonunda yapılacak
tır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Da
iresi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — İsteklilerin belirli günde, 1964 yılı Ticaret Odası belgesi te
minat mektup veya raukbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri ka
palı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Satmalma Komisyonu Baş
kanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4957/4-3 

oOo 
BAYINDIRLIK BAKANLĞI 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Isıtma Tesisleri Alınacak : 
Ankara - İskenderun - İzmir Samsun - Marmara Ereğlısi ve Konya 

sabit asfalt tesislerimizde teshm edilmek üzere 6 No. lu Fuel - Oıl ile çalı
şan 5 kalemde 38 parça ısıtma tesisleri 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine 
istinaden kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Tahmini bedeli 676 240,00, muvakkat teminatı 30.799,60 lira olup ek
siltmesi 7 Ağustos 1964 Cuma günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Malzeme 
Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Şartnameler ayni yerden dilekçe ile temin edilebilir. 
Taliplerin, ihaleye girebilmek için şart olan yeterlik belgesini Te

sisler Fen Heyeti Müdürlüğümüzden alarak lüzumlu diğer vesaikle bir
likte 2490 sayılı Kanuna gbre tertip edecekleri teklif mektuplarını ihale
den bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermelidirler. Postada 
vaki gecikmeler kabul edilmez. 

4944/4-4 
oOo 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığından: 
Consi : Çamaşır yıkattırılması, Tahmini bedeli : 51.775,— lira. Ge

çici teminat : 3.838 lira 75 kuruş, İhalenin : Tarihi 5/8/1964, Günü : Çar
şamba, Saat : 10.00, İhale şekli : Kapalı zarf. 

1 — Yukarıda cinsi ve tahmini bedeli, geçici teminatı yazılı çama
şırların hizalarında gösterilen gün ve saatte eksiltme usulü ile yıkattırıl
ması için ihalesi yapılacaktır. 

2 — Şartnameler her gün Komisyonda görülebilir veya bedeli mu
kabilinde alınabilir. 

3 — Kapalı zarfla yapılacak ihalede zarfların ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyona verilmesi şarttır. 

Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
4993/4-3 

oOo 
Bayındırlık Bakanlığından: 

Bakanlığımız ihtiyacı için bir aded Ofset baskı makinası ile bir aded 
Vakum ışıklandırma (Mastar hazırlama) cihazı satın alınacaktır. 

Makine ve cihazın muhammen bedeli (100.000,—) lira olup geçici 
teminatı (6.250,—) liradır. 

Eksiltme 3/8/1964 Pazartesi günü saat 15 te Bakanlık binasındaki 
Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında toplanacak Malzeme Eksiltme Ko
misyonunca ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Ba
yındırlık Müdürlüğünden 5,— lira mukabilinde temin edilebilir. 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4821/4-4 

oOo 
Bakanlığımız ihtiyacı için 4200 top plân kopya (Ozalit) kâğıdı satm 

alınacaktır. 

Plân kopya (Ozalit) kâğıtlarının muhammen bedeli 117.600,— lira 
olup geçici teminatı 7.130,— liradır. 

Eksiltme 19/8/1964 Pazartesi günü saat Tl 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 Ba
yındırlık Müdürlüğünden (590) kuruş mukabilinde* temin edilebilir. 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4951/4-3 

oOo 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü-
düîlüğüuden : 

Sıhhi tesisat malzemesi alımı işi, kapalı zarf eksiltmesi suretiyle iha
leye çıkarılmıştır. ' ~ ~ -

Kesif bedeli 45 943,50 lira olup, geçici teminatı 3 445,76 liradır. Ek
siltme 4/8/1964 Salı günü saat 11 de Bölgede yapılacaktır. 

Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve
rilmesi şarttır. Şartname Yapım Şefliğinde ve I. Bölge Müdürlüğünde gö
rülebilir 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez 2490 sayılı kanun ahkâmına 
goıe muıacaat olunması. 

1/8/1964 4973/4-3 

oOo 
ANKARA JANDARMA SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN: 
Ankara Güvercinlik mevkiinde J. Karma Depo K. lığı ihtiyacı içm 

aşağıda Cins, Miktar, Keşif Bedeli ve Geçici teminatları yazılı Baraka ku
rulması işi kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapı
lacaktır. Keşif ve şartnameleri her gün Ankara ve İstanbul J. Sat. Al. Ko
misyonlarında Görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan Tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka
bili Komisyona vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. İs
teklilerin Ankara Valiliğine müracaat ederek Bayındırlık Müdürlüğünden 
alacakları yeterlik belgelerini komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

-oOo-

Tarım Bakanlığı Ankara 
lagünden : 

Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdür-

Teknik hayvancılık bilgilerinin halka ulaştırılması amacı ile eğitici 
ve öğretici mahiyette dört ayrı konuda 16 mm. dokümanter siyah - beyaz 
optik sesli film çektirilmesi işi 2490 sayılı kanun gereğince eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Muhammen bedel (50.000) liradır. Şartnamesi mesai saatlerinde her 
gün Ankara'da Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü ile İstanbul'da 
İl Veteriner Başmüdürlüğünde görülebilir. 

İhalenin 4/8/1964 Salı günü saat 11 de Etlik Veteriner Malzeme 
Deposu Müdürlüğünde yapılacağı ilân olunur. 

4839/4-4 
-OQO-

Ankaıa Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından: 

T. birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 75 bin kutu türlü konservesi 
satın alınacaktır. Muhammen tutarı 255.000 lira olup, geçici teminatı 13.950 
liradır. İhalesi 6/8/1964 günü saat 15.30 dadır. Evsaf ve şartnamesi An
kara ve İstanbul J. Sat. Al. Komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin kanunî 
şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz karşılığı Komisyona vermeleri, postada geciken 
tuplar kabul edilmez. 49G2/4-4 

Keşif B. G. teminat İhale 
C i n s i Lira Kr. Lira Kr. tarihi Saati 

1. Adet M . K. E. K. Tipi 
Çelik baraka kurulma
sı 27.337,49 2.050,35 19/8/1964 11.00 
2. Adet M. K. E. K. 
Ambar tipi baraka ku
rulması 28.047,30 2.103,60 19/8/1964 15.30 
2 Adet M . K. E. K. Am
bar tipi baraka kurul
ması ve harici Elektrik 
tesisat yapımı 34.814,80 2.611,15 20/8/1964 11.00 
1 adet M. K. E. K. tipi 
çelik baraka kurulması 24.599,24 1.845,00 20/8/1964 15.30 

5111/4-1 

Sahife : 15 



Sahife : 16 (Resmi Gazete) 1 AĞUSTOS 1964 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Sıra İhtiyacın Tahmini Geçici Eksiltmenin 
No. Miktarı cinsi Bedeli Tl. Teminatı Tarihi Günü Saati 

200.895,- 11.294,75 4.8.1964 Salı 16.00 

5.8 1964 Çarşamba 
16.00 

1 35 Kalem Fren ve Deb
riyaj Bala
taları 

2 5 Adet Masa tipi 20.000,— 1.500,-
matkap 
tezgâhı 

Yukarıda yazılı 2 kalem ihtiyacın her biri ayrı ayrı kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

_ Eksiltme ve ihaleleri karşılarında gösterilen tarih, gün ve saatlerde 
Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Şartnameleri ayni yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. Taliple
rin Ticaret veya Sanayi. Odası yahut esnaf belgesi ile birlikte hazırlıya-
cakları teklif mektuplarını eksiltmeden BİRER saat öncesine kadar makbuz 
mukabili Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul 
edılemiyeceği duyurulur. 

-oOo-

Saati 

14.30 
14.45 
15.00 
15.15 
15.30 
t H 
Keşif 

4854/4-4 

A L E 
bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü 

ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve 

İstanbul Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltme Yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım 

Genel Müdürlüğünde toplanacak SaUnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 

id maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırhyacakları kapalı zarfla
rını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, açık eksiltmeye iştirak edeceklerin eksiltme saatinde 
hazır bulunmaları, 

5 — Postada vâki kecikmelerin kabul edılmiyeceği ilân olunur. 
4926/4-3 

oOo 
Ankara Defterdarlığından : 

Dairesi Cins ve miktarı 
M. bedel 
Lira K. 

Teminat 
Ura K. 

Cumhurbaşkanlığı 
5527533746 Motor numa
ralı cadillak binek oto 20.000 1.500.— 

Askerî Ekmek Fabri
kası Müdürlüğü 11740 aded köhne çuval 17.982 1.348,65 

Ordonat Ana Depolar 
Komutanlığı 

6 kalem oto iç ve dış 
lâstik 22.216,40 1.666,28 

1 — Yukarıda cins ve miktarları yazılı menkul eşya 2490 sayılı ka
nunun 31 inci maddesine müsteniden Defterdarlıkta ayrı ayrı satıla
caktır. 

2 — İhalesi 6/8/1964 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 15 
de yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin hazırhyacakları kapalı teklif mektuplarını ihale 
Mtinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. (Postada vâki g*-Kr"""" 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 

1 — Ankara Mimar Kemal Orta Okulu ikmal inşaatı 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (957.168,88) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 

Reisliği Eksiltme Komisyonunda 12/8/1964 Çarşamba günü saat 15 de ya
pılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte görü
lebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin. 
A) (42.037,—) liralık geçici teminatını. 
B) 1964 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat be
yannamesi, teknik personel beyannamesi taahhüt beyannamesi, Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (C) gurubundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesine göre Yapı ve 
İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini tek
lif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 12/8/1964 Çarşamba günü saat 
14 de kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Son müracaat tarihi 7/8/1964 Cuma günü mesai saati sonu
na kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
5068/4-2 

oOo 

Yukarıda yazılı onarımların kapalı zarf usulile ihalesi 12/8/1964 
Çarşamba günü saat 15 de Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltmeye katılabilmeleri için 1964 vizeli Ticaret Odası 
belgesi, (7191,32 liralık teminat makbuzu veya mektubu ile resmî tatil gün
leri hariç eksiltme gününden en az 6 gün evvel Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış (D) gurubu mütaahhitlik karnesi veya (90.000) liralık bu işin Tek
nik ve mimarî öneminde eski eser cinsinden bir işi muvaffakiyetle ikmal 
ederek kabulünü yaptırdıklarını bildirir Vakıflar Genel Müdürlüğü veya 
eski eser ve müzeler Genel Müdürlüğünce verilmiş belgeleri veya yüksek 
mimar, mimar, yüksek mühendis mimar, mühendis mimar olduklarını is-
bata yarar belgelerile birlikte Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğüne mü
racaatla ihaleden üç gün önce bizzat veya kanunî vekilleri vasıtasile ala
cakları iştirak belgeleri teklif mektuplarına bağlamaları ve usulüne göre 
hazırlanmış teklif zarflarının en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyon başkanlığına verilmesi lâzımdır. Postada vâki gecikmeler 
nazara alınmaz. Keşif ve şartname mesai gün ve saatlerinde Müdürlüğü
müzde görülebilir. 

5075/4-2 

oOo 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İSTANBUL SATIN ALMA KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINDAN 

Orman teşkilâtında mevcut kompresör tabancalarında kullanılmak 
üzere 2320 adet karpit uçlu yekpare matkap ve bileme mastarı teklif al
ma suretiyle pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tekliflerin 12 Ağustos 1964 Çarşamba günü saat 17 ye kadar Ko
misyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

Bu işe ait fennî ve idarî şartnameler Komisyon Başkanlığı ile (Pi-
yerloti Cad. 7-9/1, Türbe - İstanbul) Orman Yedek Parça Depo Müdür
lüğü (Fatih Orman - Büyükdere), Ankara ve İzmir Orman İşletme Müdür
lüklerinde görülebilir. 

Keyfiyet ilgililere duyurulur. 

5255/1-1 

<JV~»U 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 
Eksiltmeye konan işin çeşidi Muhammen Geçici 

ve miktarı bedeli teminat 

8 kalem antibiotik ilâç 524.968 24.748,72 
" 44 kalem tıbbi malzeme 19.455 1.459,13 

Çocuk felci, grip ve tifo (Karahumma) 
adlı broşürlerin baskı işi 15.000 1.125,00 
35 ton saman 7.350 551,25 
5000 aded Ebelik ve Doğum Hemşehriliği 
adlı kitabın baskı işi 4.800 360,00 

İhalenin ne suretle Şartname 
Tarihi Günü Saati yapılacağı bedeli 

6/8/1964 Perşembe 14.30 Kapalı zarf 26,25 Kr. 
t » 14.45 1 t Bedelsiz 
1 1 15.00 1 1 1 

» > 15.15 Açık eksiltme 1 

1 1 15.30 » 1 1 

Ankara Vakıilar Bölge Müdürlüğünden 

Keşif Bedeli Geçici Tem. 
Y a p ı l a c a k i ş Lira K. Lira K. 

Beypazarı Akşemsettin Camii ve Sultan 
Alâaddin Camii Minare Onarımı, 118826,38 7191,32 

5011/4-3 j 
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