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BİRİNCİ BÖLÜM 

U m u m i hükümler 

Kanunun konusu ve uygulama alanı 

Madde 1 — Tapulamaya başlandığı tarihte i l ve ilçelerin merkez 
belediye sınırları dışında kalan gayrimenkullerden tapusuz olanlarını bu 
kanun hükümlerine göre tapulamak ve tapulu olanların da kayıtlarını bu 
kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle kadastro plânlan tanzim 
ve tapu sici l leri tesis olunur. 

B u kanunun tanzim ettiği idari ve kazai faaliyetler kanunun şümulü 
içinde bulunan bütün gayrimenkuller hakkında kadastro plânlarının tan
zimini , hak sahiplerinin doğru olarak tâymini ve tescile tabi gayrimen-
kullerin sici l harici bırakılmamasını istihdaf eder. 

Kanunun uygulanması dışında kalan gayrimenkuller 

Madde 2 — T a n m a elverişli olmıyan sahipsiz yerler ile aynı nite
l ikte olan sahipsiz kayalar, tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca 
orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmaz. B i r l i k sınırları içinde 
kalan bu gibi gayrimenkullerin tapulamaya tabi olup olmadığı hususunda 
i lgi l i ler arasında anlaşmazlık çıkarsa, tapulama tutanağı ve krok is i y a 
pılır. Anlaşmazlık sebebi tutanakla belirti l ir . 

Anlaşmazlık bu kanunda yazılı usul ve i lg i l i kanunlann esasları 
dairesinde çözülür. 

Bölge ve birlikler 

Madde 3 — Tapulama işleri için her i l in merkez ilçesi ile diğer 
ilçeleri birer bölge, her bucak merkezi ile her köy birer bir l ik sayılır. 

İl ve ilce merkezlerinin belediye sınırları dışında kalıp da bir bucak 
merkezine veya köye bağlı olmıyan mahalleri, bu kanunun tatbikine mün
hasır olmak üzere, bir bir l ik saymaya veyahut yakınlık ve sair hususi
yetlerini gözeterek topluca veya kısım kısım bucak veya köylerin birl ik 
sınırlan içerisine almaya tapulama müdürü salahiyetlidir. 

İdari teşkilâtta değişiklik 

Madde 4 — B i r l i k genel sınırı dâhilinde i lk parsel için tapulama 
tutanağı tanzim edildikten sonra, b ir l ik tamamının veya bir kısmının, 
idari teşkilâttaki değişiklik sebebiyle, bu kanunun tatbik sahası dışına 

çıkmış veyahut başka bir bir l ik dâhilinde tapulamayı icabettirmiş olması 
b ir l ik dahilindeki tapulamayı durdurmaz. Tapulamaya bu kanun hüküm
leri dairesinde devam edilir. 

B u gibi gayrimenkullerin tapu kütükleri ayrıca tanzim ve alâkalı 
tapu idaresine devrolunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilât 

İdari teşkilât 

Madde 5 — Tapulama işleri her bölgede bir tapulama müdürü ta 
rafından 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 veril ir . 

Adlî teşkilât 

Madde 6 — Genel mahkemelere ait olup da bu kanunun tatbiki ile 
i lg i l i dâva ve işleri, tesbit olunan usul ve esaslar dairesinde görmek üzere, 
her bölgede tek hakiml i ve asliye mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda 
(Tapulama mahkemesi) kurulur. B u mahkeme hâkimleri, Hâkimler K a 
nunu hükümlerine tabi olup, tercıhan hukuk hâkimliği yapmış olanlar 
arasından seçilerek tâyin edilir. 

Mahkeme emrine lüzumu kadar zabıt kâtibi, mübaşir ve hademe 
veril ir . Zabıt kâtibi ve mübaşirler, adliye başkâtip ve zabıt kâtibi hü
kümlerine tabidir. 

İdari memurların tâyini 

Madde 7 — Tapulama müdürleri, kontrol mühendisleri, fen ve ta 
sarruf kontrol memurları, teknisyen ve yardımcıları Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünce re'sen, bu teşkilât mensuplarından ve bu maksatla 
açılmış ve açılacak kurs ve okullardan mezun olanlar arasından tâyin 
edilir. 

Kâtipler, tapulama müdürlerinin inhası ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce, hizmetliler ise, tapulama müdürünün tekli f i üzerine m a 
hallinin en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin olunurlar. 

Bunların vazife ve salâhiyetleri yönetmelik ile belirti l ir . 

Tapulama müdürünün vazifeleri 

Madde 8 — Tapulama müdürü, bu kanunda ve yönetmelikte gös
terilen vazifelerden başka, tapulama işlerinin çabuk ve düzeninde yürü
tülmesini sağlıyacak her türlü tedbirleri alır ve memurların iş durumla-
nnı takibeder. 

(Resmî Gazete abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.) 
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Genel Müdürlüğün memurları vazifelendirme salâhiyeti 

Madde 9 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; merkez ve iller 
teşkilâtında aylık veya ücretle çalışan her hangi bir memuru, yapılması 
Genel Müdürlüğe ait iş için, orada Genel Müdürlük teşkilâtı ve açık va 
zife bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın, kadrosu ile birl ikte d i 
lediği yerde vazifelendirmek salâhiyetini haizdir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık işleri 

Tapulama bölgelerinin tâyini ve ilânı 

Madde 10 — Tapulama yapılacak bölgeler, Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüğünün tekl i f i ve bağlı bulunduğu Bakanlığın tasvibi ile tâyin 
olunur. B u husus, tapulamaya başlamadan en az bir ay önce Resmî G a -
zete'de, bölge merkezinde ve bölgenin bağlı bulunduğu i l merkezinde 
mûtat vasıtalarla ilân olunur. 

Ayrıca radyo ve A n k a r a ile istanbul 'da çıkan günlük birer gaze
tede ilân yapılır. 

Tapulama birliklerinin tâyini ve ilânı 

Madde 11 — Her birl ikte tapulamaya başlama tarihi tapulama mü
dürü tarafından tâyin olunarak, bu bölge merkezinde ve tapulamasına 
başlanacak birliklerle bitişik birliklerde en az, onbeş gün evvel mûtat 
vasıtalarla ilân edilir. 

B u ilânın bir sureti o birliğin bağlı bulunduğu en büyük malme-
muruna tevdi ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur. 

Kayıt, harita ve plânların çıkarılması 

Madde 12 — Her birliğe ait vergi kayıtları ile tapu kayıtları (Üzer
lerindeki bütün hak ve mükellefiyetleri, takyit ler i ve şerhleri muhtevi 
olarak) bir l ikler itibariyle a y n ayrı çıkarılır. B u kayıtların aslına uygun
luğu çıkaran memurlar tarafından tasdik olunur. 

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

Mahalli mahkemelerden dâva listesinin istenilmesi 

Madde 13 —• Tapulama müdürü, birl ikte tapulama işine başlama
dan önce, mahallî hukuk mahkemelerinden o bir l ikteki gayrimenkuller 
hakkında tapulama ile i l g i l i olup, görülmekte bulunan dâvalarla, hükme 
bağlanmış olup da henüz kesinleşmiyen dâvaların birer listesini alır. 

Tapulama müdürü, bu listeyi tapu ve vergi kayıtları ile birlikte tes-
bitte nazara almak üzere, teknisyen ve yardımcısına tevdi eder. G a y r i 
menkulun tesbitinde, dâvanın mahiyetine göre ihtilâf mülkiyete ait ise 
m a l i k i açık bırakılmak, hududa taallûk ediyorsa o kısım işaretlenmek 
suretiyle b ir l ikteki parsel sırasına göre i lg i l i gayrimenkullerin tesbitini 
yaptırarak tutanakları ekleriyle bir l ikte hemen tapulama mahkemesine 
verir. 

Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o birl ikte bulunan 
gayrimenkul hakkında mahallî hukuk mahkemelerine açılan dâvalar der
hal tapulama müdürüne bildiri l ir . B u halde tapulama müdürü yukarıki 
fıkralar hükmü dairesinde işlem yapar. Maha l l i hukuk mahkemesinde 
görülmekte olan dâvanın konusu gayrimenkul hakkında, tapulama tuta
nağı tanzim edilince, keyfiyet hemen dâvanın görülmekte olduğu mah
kemeye bi ldir i l ir . 

Bilirkişilerin seçilmesi 

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

B u bildiri üzerine, b ir hafta içinde köy idaresinin veya belediyesi
nin en yüksek karar organı, muhtar veya belediye reisinin başkanlığında 
toplanarak salt çoğunlukla altı bilirkişi seçer. B i r inc i toplantıda çoğun
luk bulunmazsa toplantı ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mev
cudu ile seçim yapılır. Seçim neticesi karar defterine geçirilir. Seçilen

lerin adları muhtar veya belediye reisi tarafından tapulama müdürüne 
bi ldir i l ir . 

B i r birl ikte birden fazla tapulama teknisyeni ile yardımcısının çalış
tırılması halinde diğer her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir. 

Bilirkişiler suresi içinde seçilmediği takdirde veya üçüncü madde uya
rınca bir bucak veya köye bağlı olmaksızın bir l ik sayılan mahaller için 
bilirkişiler o bölgenin mülkiye amirlerince seçilir. 

Köy sınırlarının değişmiş olması gibi hususi sebeplerle bir l ik için
deki gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının durumunu o birl ik 
bilirkişileri tâyin edemezlerse, tapulama müdürünün müracaatı üzerine 
alâkalı civar bir l ikler veya şehir ve kasaba halkından o bölgenin mül
kiye âmiri tarafından bilirkişiler seçilir. 

Yemin 

Madde 15 — Bilirkişilere, tapulamaya başlamadan önce tapulama 
müdürünün daveti üzerine, tapulama hâkimi veya aynı bölgedeki sulh 
hâkimi tarafından H u k u k Usulü Muhakemeleri Kanunu gereğince yemin 
ett ir i l ir ve keyfiyet tutanakla tevsik olunur. 

Bilirkişiliği engelliyen haller 

Madde 16 — (40)yaşını bitirmemiş olanlarla kısıtlı veya yüz kızar
tıcı bir suçtan kesinleşmiş şekilde hükümlü bulunanlar bilirkişi seçile
mezler. 

Bilirkişi olarak dinlenemiyecekler 

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

cuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait gayrimenkullerin tesbitinde, 
b) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerden bîri 

ile arasında dâvası bulunanlar, 
c) Tesbiti yapılan gayrimenkul üzerinde hak iddia edenlerle (a) 

bendinde yazılı derecene hısımlığı olanlar, 
Bilirkişi olarak dinlenemezler. 

Birlik sınırının tâyini 

Madde 18 — B u kanunun tatbikine münhasır olmak üzere, teknisyen 
ve yardımcısı beraberce b ir l ik genel sınırını tâyin ve buna ait k r o k i y i 
tanzim ederler. 

B u hususta, o birl ikle bitişik bölge veya bir l iklerin belediye baş
kanlarının, muhtar ve iht iyar kurulu üyelerinin ve genel sınırları tâyin 
edilecek birliğe ait bilirkişilerle bitişik bir l ikler in varsa bilirkişilerinin 
irae ve beyanlarından, köy sınırı kâğıtlarından, mahkeme ilâmı ve ben
zeri vesikalardan, tapu ve vergi kayıtlarından istifade edilir. 

Tapu veya vergi kaydı veyahut mülkiyet ve int i fa bakımlarından 
kül teşkil eden gayrimenkul, teknik zaruret olmadıkça, aynı bir l ik sınırı 
içine alınır. 

Teknisyen ve yardımcısının çizmiş olduğu bir l ik sınırına it iraz ha 
linde tapulama müdürü işi inceler ve karara bağlar. B u karar i lg i l i h a 
zırsa tefhim, değilse tebliğ edilir. 

Tapulama müdürünün kararma karşı tefhim veya tebliğ tarihinden 
itibaren bir hafta içinde tapulama hâkimine it iraz edilebilir, i t i raz , 15 
gün içinde ve evrak üzerinde incelenerek karara bağlanır. B u karar ke
sindir. 

i t i raz tapulama işlemlerini durdurmaz. 

Gayrimenkul sınırlarının belirtilmesi 

Madde 19 — Tapulaması yapılacağı ilân edilen birliklerde sınırları 
işaretlerle belirtilmemiş olan gayrimenkullerin sahipleri, mahallî icaplara 
göre, sınırlarını belirtecek şekilde işaretler koymaya ve bu işaretleri mu
hafaza etmeye ve uçakla fotoğraf alınacağının tebliği halinde, gerekli 
malzemesi idarece temin edilmek şartiyle bu işaretleri tapulama müdür 
ve memurları tarafından tarif olunacak şekle getirmeye mecburdurlar. 

Tapulama teknisyen ve yardımcısının 21 inci madde uyarınca o 
mevki veya sokağa gittiği tarihe kadar gayrimenkul sahibi bu vazife
sini yerme getirmezse 88 inci madde uyarınca cezalandırıldıktan başka, 
bu işlemler 75 inci maddede bahsi geçen tahsisattan ödenmek üzere tek
nisyen tarafından yaptırılır. Masraf tutarı tapulama tutanağına kayde
dilir . Masraf tapulama harcı ile birl ikte ve aynı usul dairesinde alâka
lıdan tahsil olunur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tesbit İşleri 

Tesbiti yapılacak mevkiin ilânı 

Madde 20 —> Tapulama teknisyeni ve yardımcısı 12 ve 13 üncü 
maddeler (gereğince alınacak kayıtlarla, listelerden ve bilirkişilerin vere
ceği bilgilerden faydalanarak tapulamasını yapacakları mevki i veya so
kağa gidecekleri günü tesbit ve en az i k i gün evvel muhtar veya bele
diye başkanı marifetiyle ve mûtat vasıtalarla b ir l ik ler i içinde ilân ettirir 
ve ayrıca bu hususta düzenlenecek ilân iht iyar kurulunun çalışma yer i 
nin veya belediye dairesinin kapısına asılır. Keyfiyet bir tutanakla tevsik 
olunur. 

B u ilânda, belirl i günde mal sahiplerinin ve diğer alâkalıların gay-
rimenkullerinin sınırlarını göstermek ve iddialarım bildirmek için hazır 
bulunmaları ve bulunmadıkları takdirde gıyaplarında tapulama yapıla
cağı bel irt i l ir . 

Gayrimenkullerin tesbit usulü 

Madde 21 — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı belli günde bera
berce gayrimenkulun bulunduğu yere giderler. Bilirkişiler, muhtar ve 
hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ve sair alâkalılar muvace
hesinde tapu ve vergi kayıtlarını ve ibrazı halinde imza mukabilinde 
teslim alacakları sair vesikaları en az üç bilirkişinin ve muhtarın malû
matına müracaat suretiyle tetkik ve mahalline tatbik ederek parselleri 
sınırlandırır ve beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde hak sahiplerini 
tâyin ederler. B u suretle hak sahipleri tâyin edilmiş olan parselleri ölçer 
veya hava fotoğraflarına işaretlerler. 

Tahdit ve ölçü işinde tatbik edilmesi gereken klâsik ve fotogra-
metrik metotlara ait teknik hususlar yönetmelik ile açıklanır. 

Teknisyen ve yardımcısının takdir yetkisi 

Madde 22 — Teknisyen ve yardımcısı; bilirkişilerin mütalâasını 
kanaatbahş görmedikleri veya bilirkişiler o işte bilirkişilik yapamıya-
cak durumda bulundukları takdirde, bilirkişilerin mütalâasiyle bağlı o l 
maksızın sair kimselerin mütalâa ve şahadetlerine müracaat edebilirler. 

Şu kadar k i , bilirkişilerin beyanları hilâfına yapılan tesbitler; k a 
yıt ve vesikalara istinat ett ir i l i r ve mucip sebepleri tutanaklarda be
l i r t i l i r . 

Tesbitte muhtar bulunmadığı veya diğer bir ekiple çalıştığı tak
dirde, yerine iht iyar kurulundan bir üye ikame olunur. Belediye teşkilâtı 
olan birliklerde köy muhtarına ve iht iyar kurulu üyesine terettübeden 
vazifeler, varsa mahalle muhtarı ve mahalle iht iyar kurulu üyesi, yoksa 
belediye başkanı ve encümen üyesi tarafından görülür. 

17 nci maddede gösterilen memnuiyet hükmü, tapulama teknisiyeni 
ve yardımcısı ile muhtar ve belediye başkanı ve bunların yerine k a i m 
olanlar hakkında da tatbik olunur. 

Tapulama tutanağının tanzimi 

Madde 23 — Tapulama teknisyeni ve yardımcısı tetkikat ve tah
k ikat neticesinde elde ettikleri malûmatı ve bu husustaki kanaatlerini 
her gayrimenkul için açacakları b ir tutanağa yazarlar. 

Teknisyen ile yardımcısı arasmda görüş ayrılığı çıktığı takdirde 
teknisyenin oyu tercih olunur. Yardımcısı muhalefet sebeplerini tutanağa 
kaydeder. 

Tapulama tutanakları; teknisyen ve yardımcısı ile muhtar, b i l i r k i 
şiler, mütalâa ve şahadetlerine müracaat edilen diğer kimseler, orada 
hazır bulunan alâkalılarla bitişik gayrimenkul sahipleri ve tesbite i t iraz 
edenler varsa bunlar veya mümessilleri tarafından imza edilir. İmzadan 
istinkâf halinde keyfiyet o şahsın imzasının yerine yazılarak diğer hazır 
bulunanlar tarafından tasdik olunur. 

Tutanağın ihtiva edeceği hususlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünce yönetmelik ile tesbit edilir. 

Tutanakların tevdii 

Madde 24 — Her birl ikte, tapulama işinin bitiminden sonra tek
nisyen ve yardımcısı tarafından tapulama tutanakları; gayrimenkullerin 
parsel numaraları sırasına göre, maliklerinin ad ve soyadlarını, tutanağa 
iliştirilen belgelerin sayısını ve gayrimenkullerden itirazlı olanları gös
terir i k i nüsha cetvel ile birl ikte tapulama müdürüne veril ir . 

Müdür tarafmdan cetvelin bir nüshası imzalanarak iade olunur. 
İkinci nüshası evrakı müsbite mahiyetinde saklanır. 

Tutanakların tetkiki 

Madde 25 — Tapulama müdürü 24 üncü madde gereğince kendisine 
verilen tutanakları en kısa bir zamanda tetkik ederek noksan veya yan
lışlıklar görürse i lg i l i teknisyen ve yardımcısına ikmal ve tashih ettirir. 

İkmal ve tashih, alâkalıların haklarına müessir bulunuyorsa, bu 
hususta tapulama tutanaklarının tanzimindeki esaslara riayet olunur. 

Tutanakların askı ilânı 

Madde 26 — Tapulama müdürü, tapulaması biten birliklerde mevcut 
gayrimenkullerin tesbit durumunu ve maliklerini ve varsa it iraz edenleri 
gösteren bir cetvel hazırlıyarak birliklerde iht iyar kurulunun veya be
lediye başkanının çalışma yerinin kapısına ve ayrıca bölge merkezinde 
belediye başkanının göstereceği yere (30) gün astırmak suretiyle, itirazı 
olanların bu müddet içinde tapulama müdürlüğüne müracaat etmelerini 
ilân eder. 

Cetvelin asıldığı ve askıdan indirildiği tarihler tutanak ile tevsik 
olunur. (30) günlük it iraz müddeti, yerlerine en son asılan cetvelin asıl
dığı tarihin ertesi gününden işlemeye başlar. 

Tapulama müdürü; henüz tapulaması nihayete ermiyen birliklerde 
bir mahalle veya mevkiden daha küçük olmamak şartiyle, tesbitleri i k m a l 
edilen gayrimenkullere ait tutanakları teknisyen ve yardımcısından a la 
rak yukardaki esaslara göre ilân etmeye salahiyetlidir. 

B u kanunda yazılı müddetlerin hesabında H u k u k Usulü Muhake
meleri Kanunu hükmü uygulanır. 

Tutanakların tasdiki 

Madde 27 — (30) günlük it iraz müddeti geçtikten sonra itirazsız 
olan tapulama tutanaklarına ait tesbitler kesinleşir. Tapulama müdürü 
müddetin bit imini takibeden günün tarihini koyarak tutanakları tasdik 
eder. 

İtirazların komisyonda tetkiki 

Madde 28 — İtirazlı tutanakları tetkik etmek üzere tapulama müdü
rünün başkanlığında fen ve tasarruf kontrol memurlarından müteşekkil 
bir «Tapulama Komisyonu» kurulur. 

Bölgede hari ta ve kadastro yüksek mühendis veya mühendisi mev
cutsa fen kontrol memuru yerine üye olarak bunlar alınır. 

İcabı halinde komisyon veya üyelerden b i r i veya ik i s i mahallinde 
tetkikat ve tahkikat yapar. Alâkalıları dinler, elde edeceği neticeye göre 
işi karara bağlar. 

Komisyonun kararı, tapulama müdürü tarafından it iraz eden ile 
lehine tapulama tesbiti yapılana tebliğ olunur. Alâkadarlar tebliğ t a r i 
hinden itibaren (30) gün içinde tapulama mahkemesine dâva açtıkları 
takdirde tapulama tutanağı ve ilişikleri tapulama hâkimi tarafından 
celp ve ihtilâf 6 ncı bölümde yazılı hükümler dairesinde hallolunur. 

Tapulama komisyonu kararı aleyhinde (30) gün içinde dâva açıl
madığı takdirde komisyon kararı kesinleşir ve keyfiyet tapulama müdürü 
tarafından kararın altına yazılarak tasdik olunur. 

İtirazları inceleme süresi ve sonuçları 

Madde 29 —• Tapulama komisyonu, askı ilânının bitiminden i t iba
ren üç ay içinde itirazlı tutanakları tetkik ederek karara bağlar. B u 
süre içinde karara bağlanamamış olan itirazların, geri kalış sebepleri 
kararda belirtilmek suretiyle, üç ayın bitiminden sonra da incelenmesine 
devam edilir. 

Komisyon, itirazın mahiyeti itibariyle işin halline kendisini salahi
yetli göremediği hallerde, sebebi belirtilmek suretiyle itirazlı tutanaklar 
müdür tarafından derhal tapulama mahkemesine tevdi olunur. 

Plân ve kütüklerin tanzimi ve tapu senetlerinin verilmesi 

Madde 30 — Tapulama müdürü tarafından tasdik edilen tutanak
larla, tapulama komisyonunun kesinleşen kararlarına ait tutanaklar, bir
l ikler itibariyle parsel numarası sırasına göre ve tutanakların tasdik tarihi , 
tescil tar ihi olarak gösterilmek suretiyle tapu kütüklerine geçirilir. İti
razlı olup tapulama komisyonunca tetkik edilmekte olan veya tapulama 
mahkemesine int ika l etmiş bulunan gayrimenkullerin parsel numarala
rına ait kütük sayfaları boş bırakılır. 

Kütüğe geçirme işlerinde mahallî tapu teşkilâtı memurlarını çalış
tırmaya Genel Müdürlük salahiyetlidir. 

Tutanaklar tapu kütüğüne geçirildikten sonra çaplı tasarruf vesi
kaları veya çapları ayrıca verilmek üzere tapu senetleri alâkalılarına da
ğıtılır ve kütüklerle tutanaklar ve sair fer'î siciller mahallî tapu idare-
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lerine devir ve teslim edilir. Tanzim olunacak üç nüsha devir cetvelinin 
birisi tapulama müdürlüğünde, diğeri tapu idaresinde saklanır ve ücüncü 
nüshası kütük ve pafta örnekleriyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Pafta ve foto plânlar fenni esaslar dairesinde tanzim edildikten son
ra teknisiyen ve teknisiyen yardımcısı tarafından imzalanır. Bunlar böl
gede bulunan harita ve kadastro yüksek mühendisi veya bunların yerine 
vazife gören fen kontrol memuru tarafından fennî kontrolü yapıldıktan 
sonra tasdik olunur. 

Madde 31 — Tapulamaya müsteniden te3is olunan tapu sicilleri, 
aksi hükmen sabit oluncaya kadar muteberdir. 

Bu sicillerde belirtilen haklara tescilleri tarihinden itibaren on sene 
geçtikten sonra, tapulamaya takaddüm eden sebeplere dayanılarak itiraz 
olunamaz ve dava açılamaz. 

Sicillerin hukuki kıymeti ve sukutu hak müddeti 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mülkiyet hakkının tesbitindeki esaslar 

Tapuda kayıtlı gayrimenkuller 
Madde 32 — Gayrimenkul tapuda kayıtlı ise: 
a) Bu kanunda zilyed lehine mevcut hükümler mahfuz kalmak 

şartiyle, kayıt sahibi, kayıt sahibi ölmüş ise, mirasçıları adına ve eğer 
mirasçılar tâyin olunamazsa ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi 
adına tesbit edilir. 

Mirasçılardan biri veya birkaçı; mirasçıların ve hisse miktarlarının 
tâyinini itiraz müddeti içinde dâva yolu ile tapulama hâkiminden talep 
edebilecekleri gibi murisin ölüm tarihine göre aranılacak belgelere istina
den idareden de istiyebilirler. 

Bu takdirde intikal işlemi ibraz edilecek belgeye istinatla henüz 
kütükler tapuya devredilmemiş ise tapulama müdürü, devredilmiş ise 
tapu İdaresi tarafından yapılır. Bu suretle yapılacak intikal muamelele
rinin intikal harc ve resmi alınmayıp 69 uncu madde tatbik olunur. 

b) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, 
kayıt sahibi veya mirasçılarının tapulama teknisiyeni ve yardımcısı hu
zurunda muvafakatleri halinde zilyed adına tesbit olunur. 

Noter tarafından tesbit ve tevsik edilen muvafakat beyanı huzurda 
yapılmış sayılır. 

c) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyed bulunuyorsa, 
zilyed kayıt sahibinden veya mirasçılarından veyahut bunların mümes
sillerinden gayri resmî surette temellük ettiğini, bunların beyanı veya 
herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut şahit sözleriyle tevsik ettiği 
ve ayrıca en az on sene müddetle zilyed bulunduğu takdirde züyed adma 
tesbit olunur. 

d) Kayıt sahibi yirmi sene evvel vefat etmiş yahut gaipliğine 
hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malikin kjm olduğu anlaşılama
mış ise, nizasız ve fasılasız yirmi sene müddetle ve malik sıfatiyle züyed 
bulunan kimse adına tesbit olunur. 

Tapımız gayrimenkuller 
Madde 33 — Tapuda kayıtlı olmıyan ve beher parçasının yüzölçü

mü yüz dönüme kadar olan (Yüz dönümü dâhil) gayrimenkul, nizasız 
ve fasılasız en az yirmi seneden beri malik sıfatiyle zilyedliği belgelerle 
veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile tevsik olunan zilyedi adma tes
bit olunur. 

Aynı şahsın, yekdiğerine bitişik olup da yüzölçümü toplamı yüz dö
nümden fazla bulunan müstakil parçalar üzerindeki züyedliği ayrı ayrı 
sebeplere istinat ettiği takdirde beher parçanın yüzölçümü yüz dönümü 
geçmemek ve züyedliğe ait diğer unsurlar mevcut olmak şartiyle, zilyedi 
namına tesbit olunur. 

Yüzölçümü yüz dönümü geçen müstakil parçaların veya aynı şahsın 
aynı sebebe dayanarak zilyed bulunduğu yekdiğerine bitişik ve yüz öl
çümleri toplamı yüz dönümü aşan birden fazla parçalarının her birinin 
yüz dönümlük kısmı, zilyedliğe alt birinci fıkradaki unsurların mevcudi
yeti halinde, zilyedi adına tesbit olunur. 

Bunların yüz dönümü geçen kısmının zilyedi namına tesbit edile
bilmesi için zilyedligin ayrıca, aşağıda yazılı belge ve kayıtlardan biri 
ile tevsiki lâzımdır. 

a) On yıl veya daha önceki vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine katiyet kesbetmiş olan ilâmlar, 
e) Tasdikli irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli, sipahi, mültezim temessük veya seneri, 

e) Kayıtlan bulunmıyan tapu ve mülga Hazinei hassa senedi veya 
muvakkat tasarruf ilmühaberi, 

f) Gayrimusaddak tapu yoklama kayıtlan, 
g) Mülkname, muhasebatı atika kalemi kayıtlan, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evkaf idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları. 

Taksim halinde 
Madde 34 — Tapuda kayıtlı gayrimenkulun malikleri veya bunla

rın mirasçıları ve tapuda kayıtlı olmıyan gayrimenkulun 33 üncü madde 
gereğince tahakkuk eden zilyedleri arasında taksim edildiği belgelerle 
veya bilirkişi veyahut şahit beyanları ile sabit olduğu takdirde, gayri
menkuUer taksim veçhile zilyedleri adına tesbit olunur. 

Umumun istifadesine mahsus köy ortamaüan 
Madde 35 — Mera, yayla, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve pa

nayır yerleri gibi âmmenin istifadesine tahsis edildiği veya kadimden beri 
umumun istifade ve intifa ettiği, belgelerle veya bilirkişi ve şahit beyanı 
ile tevsik edilen ortamaiı arazi sınırlandırılır, parsel numarası verilerek 
yüzölçümü hesaplanır. 

Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirti
len gayrimenkuUer, hususi kanunlarında yazılı hükümler mahfuz kalmak 
üzere hususi mülkiyete konu teşkil etmezler. 

Kamu hizmetlerinde kullanılan köy ortamdttart 
Madde 33 — Namazgah, mezarlık, yunak, köy odası ve koy 'bütçe

sinden veya yardımlarla yapılan cami, okul ve tesisleriyle, kitaplık ve 
sağlık tesisleri gibi kamu hizmetinde kullanılan gayrimenkuUer, sının 
içinde bulunduğu köy tüzel kişiliği adma, 

Tapu kayıtlarına veya özel kanunlarına göre Haşine, özel idare veya 
belediyeye ait bu gibi gayrimenkuUer adı geçen tüzel Mşüer adına, 

Tesbit edilir. 

İhya 
Madde 37 — Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre; 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup kamu hizmetlerine tahsis 
olunmıyan taşlık ve delicelik araziden 27/3/1950 tarihinden önce masraf 
ve emek sarfı ile bağ, bahçe, meyvalık, zeytinlik veya tarla haline geti
rilmek suretiyle ihya edilmiş gayrimenkuller, Hazine adına tesbit ve tes
cil olunur. İhya edenlerle kanuni veya akdi halefleri tutanakta ve kütü
ğün beyanlar hanesinde gösterilir. Bu gibi yerler hakkında yetkili merci
lerce Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun muaddel geçici maddesi hükmü 
uygulanır. 

Bu nevi gayrimenkuller Üzerinde Hazine tarafından Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu o yerde tatbik edilinceye kadar ahara temliki ta
sarrufta bulunamıyacağı gibi, ihya edenlerle haleflerinin zilyedlikleri 
ihlâl olunamaz. Bu cîhet tapulama tutanağında belirtilir ve kütüğün şerh
ler hanesine işaret olunur. 

Bu hükümler dışında ihya edümiş veya ihyasına başlanmış olan 
gayrimenkuller doğrudan doğruya Hazine adına tesbit ve tescil olunur, 
özel kanunlar hükümleri saklıdır. 

Bu maddede yazılı gayrimenkuller hakkında şartlan uygun bulun
duğu takdirde 33 üncü madde hükmü uygulanır. 

Banine adma tesbit 
Madde 38 — Yukarıdaki maddelerin hükümleri dışında kalıp da 

tescile tabi olan gayrimenkuUer Hazine adına tesbit olunur. 

Takyitler ve mülkiyetin gayrı ayni haklar 
Madde 39 — Tapuda kayıtlı gayrimenkulun züyed lehine, tesbitinâe, 

gayrimenkulun takyidinden, mülkiyetin gayrı ayni haklardan, tedbirler
den ve hacizlerden mütevelUt üçüncü şahısların haklan saklı tutulur. 
Tapu kayıtlarmdaki bu nevi hak ve mükellefiyetler tapulama tutanağında 
belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. 

Muhdeaat 
Madde 40 — Gayrimenkul üzerinde arzın malikinden başkasına 

ait muhdesat mevcut ise, muhde.ıatm cinsi ve ihdas tarihi tutanağın ikti
sap sebebi sütununda izah edilmek suretiyle muhtesatın sahibi tutanağın 
ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. 
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Diğer kanun hükümlerinin uygulanacağı haller 

Madde 41 — B u bölümde aksine hüküm bulunmıyan hallerje, Turk 
Kanunu Medenisi ile diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin h ıkumleri 
uygulanır. 

Kayıt ve belgelerin kapsamını tâyin 
Madde 42 — Değİ5mez ve genişletilmeye elverıjU olmıyan sınırlı 

tapu kayıtları ile diğer belgelerin muhtevasını tâyinde, kayıt ve belge
lerde gösterilen sınıra itibar olunur, özel kanunların kayıt ve belgelerde 
yazılı miktara itibar edilmesini gözönünde tuttuğu haller saklıdır. Ancak, 
Hazinece özel kanunları hükümlerine göre miktar üzerinden satılan tefviz 
veya tahsis edilen veya parasız dağıtılan arazide çıkan fazlalık, satış, 
tefviz, tahsis veya dağıtım tarihinden başlıyarak on yıl geçmiş ise mik
tarına bakılmadan kayıt sahibi adına tesbit edilir; on yıl geçmemiş ise 
miktar fazlası hakkında 5618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünün 
kayıt sahibi lehine uygulanıp uygulanmayacağı en büyük mülkiye âmi
rinden sorularak alınacak karşılık uyarınca işlem yapılır. 

Değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlı tapu kayıtları ile dıfe 
belgelerin muhtevasını belirtmekte, kayıt ve belgelerde yazılı miktara 
itibar olunur. 

Kayıt ve belgeler haritaya dayanmakta ise yerine vygıı 'ana kal-.d 
olduğu takdirde haritaya itibar olunur. 

B u maddede yazılı gayrimenkullerde husule gelen miktar fazlalık
larında da şartları uygun bulunduğu takdirde 33 üncü madde hükmü 
uygulanır, 

Miktar fazlasının ifrazı 

Madde 43 —> Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi ge
reken hallerde, kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye e'verişli 
sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. 

Değişmiyen ve genişletilmeye elverişli olmıyan sınırlı kayıt ve bel
gelere do yanan tesbitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, 
miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. 

Zilyed tesbit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kul 
lanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin yararına uygun düşen taraftan 
yapılır. 

B u madde hükmüne göre ifraz olunan miktar fazlalıkları hakkında 
zilyed lehine tesbit şartları mevcut olmadığı takdirde, fazlalık Hazine 
adına tesbit olunur. Şu kadar ki , fazlalığın bulunduğu smırda 35 inci 
maddede yazılı gayrimenkuller mevcut ise fazlalık hakkında o madde 
hükmü uygulanır. 

Kısmi iktisap ve şayi hissenin iktisabı 

Madde 44 —• Gayrimenkul tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun 
ifrazı kabil bir kısmının veya şayi hissesinin, bu kanunda zilyed lehine 
kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir. 

Zilyedlik haklarının devri ve müddetlerinin eklenmesi 

Madde 45 —• B u bölümde zilyed lehine tanınan haklardan zılyec'ın 
akdi veya kanuni halefleri faydalanabilecekleri gibi birbmne halef olan 
zilyedlerin zilyedlik müddetleri eklenir. 

Evvelce kadastrosu yapılan yerlerle miiseccel ormanlar 

Madde 46 — B i r birlik sınırları içinde evvelce kadastrosu veya 
tapulaması yapılmış olan yerler yeniden tapulanmıyarak o birlikte tapu
lamanın bitiminde son parsel numarasından sonra numaralamaya devam 
edilmek suretiyle o birliğin tapu kütüğüne aktarılarak olduğu gibi yazı
lır. B u gayrimenkullerin eski tapu kütüklerindekı kayıtları kapatılmak
la beraber paftalarında da buna göre gerekli düzeltme yapılır. 

Birl ik sınırları içinde evvelce kadastro veya tapulaması yapılmış 
olan yerler, yanlışlıkla ikinci bir defa tapulamaya tabi tutulmugsa, ikinci 
tapulama ne safhada bulunursa bulunsun, bütün sonuçları ile birlikte 
hükümsüz sayılır. 

Orman Kanunu uyarınca tahditleri yapılarak kesinleşmiş ve tescil 
edilmiş ormanlara ait kayıtlar, miiseccel bulunduğu birliğin tapu kütü
ğüne olduğu gibi aktarılır. 

A L T I N C I BÖLÜM 

Uyuşmazlıkların tapulama mahkemesinde çözülmesi 

Genel olarak görev 

Madde 47 — Tapulama mahkemesi; gayrimenkul mülkiyetine ve 
mülkiyetin gayrı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut 
beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlık-

, larına, tapulamaya ve tapu sicilim ilgilendiren benzeri dâvalara bakar. 
! Veraset uyuşmazlıklarını ço7Ümliyebıleceği gibi istek üzerine veraset bel-
¡ gesı venr Ve 1 ısız ve vasısız küçüklere ve kısıtlılaıa yalnız tapulama iş-
j lerlnde yetkili olmak üzere kayyım tâyin eder. Küçüklerin ve kısıtlıların 

menfaatlerin: korumak amacı ile Türk Kanunu Medenisinin hâkimin iz
nine şart kıldığı hallerde bu izni verir. 

Tapulama mahkemesi; vazifesine giren işlerde ihtiyati tedbir kararı 
verebilir. Kararı hemen tapulama müdüriyle o yerin tapu idaresine bil 
dirir. Tedbir kararı tarihinde gayrimenkulun tapulama tutanağına henüz 
itiraz edilmemiş ise kararı alan taraf, karar tarihinden itibaren on gün 
içinde tutanağa itiraz etmekle zorunludur. B u müddet içinde itiraz edil
mezse tedbir hükümsüz kalır. 

Tapulama tutanağının düzenlenmesi tarihinden ve tutanak sonra
dan tamamlanmış ve düzeltilmişse o tarihten sonra doğan haklara iliş
kin uyuşmazlıklarla, taks m, izaleyi şuyu veya muhdesata tebaan temel
lük, muhdesatın kal'ı ve hedmı gibi mahkemeden ihdas edici nitelikte 
hüküm a 1 mayı gerektiren isteklerin incelenmesi tapulama mahkemesinin 
görevi dışındadır. 

Zaman bakımından görev 

Madde 43 — Tapulama mahkemesinin görevi her gayrimenkul hak
kınca tapulama tutanağının düzenlediği tarihte başlar. 

B u mahkeme : 
o) Mahallî hukuk mahkemelerinden 50 inci madde uyarınca tapu

lama mahkemesine devredilen dâva dosyalan ile ilişkin uyuşmazlıktan, 
b) 26 nci maddede belutılen askı ilânı içinde açılacak veya tapu

lama müdürü tarafından verilecek itırazlı işlere ait dâvaları, 28 inci 
maddeye göre tapulama komisyonu kararları aleyhine müddeti içinde 
<tçı!aeak dâvaları, 

c) Tapulama mahkemesinde görülmekte olan dâva konusu gayri 
menkuller hakkında dâvanın derdest bulunduğu süre içinde yapılacak 
diğer itirazları, 

İnceler ve çözer. 
Tapulama işlerinde 3553 sayılı Kanun hükmü uygulanmaz. 

Yer bakımından görev 

Madde 49 — Tapalama mahkemesinin yer bakımından görevi, bu
lunduğu bölgedeki birliklerin genel sınır krokisinde belirtilen sınırları 
belli edilir. 

İdari kuruluşta değişiklik yüzünden, sonradan başka bir bölgeye 
bağlanan birliklere ait uyuşmazlıkları çözmeye o birliğin tapulamaya 
başlandığı tarihte bağlı bulunduğu bölgenin tapulama hâkimi yetkilidir. 

Mahallî mahkemelerde görülmekte olan dâvaların devri 
Madde 50 — Mahallî hukuk mahkemelerinde görülmekte olan ta

pulama ile ilgdi bulunan ve kesinleşmemiş gayrimenkul dâvaları hak
kında o gayrimenkul için tapulama tutanağı tanzim edildiği tarihte bu 
mahkemelerin vazifesi sona erer ve dâvalara ait dosyalar tapulama 
mahkemesine re'sen devrolunur. 

Tepulama mahkemesinde görülmekte olan dâvaların o yer 
mahkemelerine devri 

Madde 51 —• Tapulama işlerinin bir bölgede tamamlanarak tapu 
kutiık ve dayanağı belgelerin mahallî tapu idaresine devrinden altı ay 
sonraya kadar tapulama mahkemesinde hükme bağlanmamış dâvalara 
ait dosyalar; o yer asliye mahkemesine devrolunur. B u mahkemelerde 
dâvaya kaldığı noktadan, bu kanunda yazılı usule göre devam olunur. 
B u sureyi uzatmaya Adalet Bakanı yetkilidir. Yargıtay'dan bozularak 
yollanacak dâvalar hakkında da bu madde hükmü uygulanır. 

Mahkemede tatbik edilecek esaslar 

Madde 52 — Tapulama mahkemelerinde ve 51 inci madde uyarınca 
devredilen dâvalar hakkında mahallî asliye mahkemelerinde veyahut 
tapulama tesbitleri aleyhine sonradan mahallî mahkemelere açılacak dâ
valarda bu kanunun beşinci bölümünde yazılı esaslar uygulanır. 

Deliller 

Madde 53 — Beşinci bölümdeki esasların uygulanmasından doğa
cak uyuşmazlıklarda 33 üncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü sakh 
kalmak şartıyle her türlü delile dayanılarak hüküm verilebilir. 

Yeniden ölçme veya tapulama plânında değişiklik yapmak gerek
tiği hallerde bu işlem mahkemece tapulamada uygulanan fennî usullere 
göre tapu fen memuıuna veya kadastro veyahut tapulama fen elemanı
na yaptırılır. 
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Hâkimin takdiri 

Madde 54 — Hâkim; tarafların delillerini topladıktan sonra re'sen 
tahkikatı genişletmek; lüzumlu gördüğü diğer delilleri toplama ve de
l i l l er i serbestçe takdir etmek yetkisini haizdir. Tahkikattan elde edeceği 
kanaate göre beşinci bölümde yazılı esaslar dairesinde karar vermek ve 
gayrimenkulun k imin adına tescil edileceğini belirtmekle mükelleftir. 
Gayrimenkulun ölü bir şahsa ait olduğu tahakkuk eder ve alâkalılar 
mirasçıların tahkik in i istemezlerse ölü olduğu yazılmak suretiyle o şah
sın adına tescil kararı veri l ir . 

Muhkem kaziye 

Madde 55 — Tapulama mahkemesi kararları dâvada taraf olanla
rın leh ve aleyhinde muhkem kaziye teşkil eder. Taraf olmadığı halde 
lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen hüküm ta
rafları da bağlar. 

Vekâlet 

Madde 56 — H u k u k Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıdığı İm
kânlar mahfuz kalmak şartiyle, tapulama işlerinde neseben ve sebeben 
usul ve füru, ikmci dereceye kadar (Bu derece dâhil) neseben ve sebeben 
civar hısımları, karı, koca dahi tevki l edilebilirler. 

B i r gayrimenkulde menfaatleri zıt olmıyan kimseler de yekdiğerini 
tevki l edebilir. 

Vekâletname ve vekâlet ücreti 

Madde 57 — Tapulama işlerinde, köy iht iyar kurulu , sulh hâkimi 
veya tapulama hâkimi tarafından tasdik edilmiş vekâletnameler de mu
teberdir. 

Avukat veya dâvavekili ile takibedilen dâvalarda vekâlet ücreti 
dâvanın önemi, veki l in sarf ettiği emek, tarafların dâvada hüsnüniyetle 
hareket edip etmediği ve nasafet kuralları gözönünde tutularak maktuan 
takdir ve tâyin olunur. 

Şu kadar k i , takdir edilecek vekâlet, ücretinin miktarı, gayrimen
kulun değerine göre avukatlık ücret tarifesinirf tâyin ettiği nispî ücret 
sınırlarının üstünde olamaz. 

Muhakeme usulü 

Madde 58 — B u kanunun tatbikinde ayrıca açıklık bulunmıyan 
hallerde şifahi muhakeme usulü uygulanır. 

Adlî tatil 

Madde 59 — Tapulama mahkemeleri adlî tatile tabi değildir. H u 
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun müddetlerin adlî. tat i l sebebiyle 
uzatılmasına dair hükümleri uygulanmaz. 

Tapulama mahkemesine açılacak dâvalar ve itiraz yolu ile gelen işler 

Madde 60 — Tapulama hâkimi askı ilân süresi içinde kendisine ve
rilen i t iraz dilekçesini verildiği tar ihi imzası ile belirttikten sonra derhal 
tapulama müdürüne gönderir. Müdür tarafından dilekçe i lg i l i tapulama 
tutanağı ile birleştirildikten sonra 28 inci madde uyarınca işlem yapılır. 

Tapulama hâkimi tapulama komisyonu kararları aleyhine süresin
de açılacak dâvalar ve tapulama müdürü tarafından mahkemeye tevdi olu
nacak itirazlı gayrimenkulere ait tapuama tutanakları hakkında dâva 
dosyası açar. İlgililerin başvurmalarını beklemeksizin uyuşmazlığın çö
zülmesine etki l i kayıt ve diğer bi lgi leri tapulama komisyonu k a r a n ile 
tutanaklan ve ilişiklerini i lg i l i dairelerden getirir. 

İtiraz eden, i t iraz sebep ve delillerini dilekçesinde bildirmeye mec
burdur. Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise hâkim, 62 nci madde uya
rınca gönderilecek davetiye ile bu hususların bildirilmesi gerektiğini teb
liğ eder. Muter iz en geç i lk duruşma oturumuna gelmez veya it iraz se
bep ve delillerini bildirmezse it iraz etmemiş sayılır. Kanunim bu hükmü 
davetiye kâğıdında açıkça belirti l ir . 

Muteriz , teknisyene, tapulama müdürüne veya komisyona yapmış 
olduğu i t i raz sebep ve delilleri ile bağlı değildir. 

Mahallî mahkemelerden devredilen dâvalar hakkında yapılacak işlem 

Madde 61 — Tapulama hâkimi; mahallî mahkemelerden devredilen 
dâva dosyalan ile 13 üncü madde gereğince müdür tarafından tevdi edi
lecek tapulama tutanaklarını birleştirerek 26 nci maddede yazılı askı 
ilânını yaptmr. İlân süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz hük
me bağlanmamış olan dâvalara kaldıkları noktadan bu kanunda gösteri
len esas ve usul dairesinde devam olunur. 

Mahallî mahkemelerince verilmiş olan hükümlerin kesinleşmesi ilâ
mın tebliğine bağlı bulunuyorsa, ilâm tapulama hâkimi tarafından re'sen 
ilgililere tebliğ olunur. 

İlk duruşma oturumu, ilân ve davetiye tebliği 

Madde 62 — Tapulama hâkimi 60 ıncı madde gereğince dosyala
rını tamamladığı işlerin i lk duruşma oturumunu bir l ik mahallinde açar. 
Aynı bir l ikteki dâvalara aynı veya sonraki günlerde bakılır. Tapulama 
hâkimi birliğe gideceği günleri ve göreceği dâvaları ve dâva edenlerle 
edilenlerin ad ve soyadlarmı en az sekiz gün önce köy odası veya be
lediye kapısına astıracağı bir çizelge ile o birl ikte i lan eder. Çizelgenin 
bir örneği en az sekiz gün askıda kaldığı iht iyar kurulu veya belediye 
tutanağı ile belirti l ir . Çizelgenin bir örneği en az sekiz gün önce mah
keme ilân tahtasına astınlır. 

Duruşmanın yapılacağı gün, dâvanın taraflarından olup da dâva 
dosyasında k iml ik ve adresleri belli olan kişilere ve tüzel kişilerin o 
bölgedeki işlerine bakan temsilcilerine davetiye ile aynca tebliğ olunur. 

Dâvada takipsizlik ve itirazın düşmesi 

Madde 63 — Tapulama mahkemesince gıyap kararı tebliğ edilmez, 
hazır bulunanların yüzlerine karşı ve gelmiyenlerin huzurlarına bakıl
maksızın duruşma yapılır. Taraflardan hiçbiri gelmezse dosya muame
leden kaldırılmaz, hâkim 54 üncü maddeye göre re'sen gerekli t a h k i 
katı yaparak işi karara bağlar. 

Muteriz in itirazından vazgeçmesi veya 60 mcı maddenin üçüncü 
fıkrasına göre it iraz etmemiş sayılması hallerinde tapulama hâkimi bu 
cihetleri zabıtla tesbit ederek i lg i l i tapulama tutanaklarının, kütükler 
tapu dairesine devredilmemiş ise tapulama müdürüne, devredilmiş ise 
tapu idaresine geriverilmesine karar verir. İtirazın yenilenmesi yolun
daki iddialar idareten dinlenmiyerek i l g i l i gayrimenkullerin tesbit veç
hile kütüklere tescilleri yapılır. 

60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına göre it iraz etmemiş sayılması 
halinde muterizin mahallî mahkemelerde dâva açmak hakkı saklıdır. 

Duruşmanın taliki halinde 

Madde 64 — İlk duruşma oturumunda hüküm verilmesi kabi l o l 
mıyan hallerde, sonraki oturumlar bölge merkezinde yapılır. Talik k a 
rarında, sonraki oturumun nerede ve ne zaman yapılacağı hazır bulu
nanlara açıklanır. 

Her duruşma tutanağında oturumun nerede ne zaman açıldığı be
l i r t i l i r . 

İlâmın muhtevası ve tebliği 
Madde 65 — Tapulama mahkemesi ilâmlan, asliye mahkemesin-

deki usule göre düzenlenir ve re'sen taraf lara tebliğ olunur. Dâva dos
yasında ikametgâhı ve kimliği belli olmıyan tarafa tebligat umumi hü
kümler gereğince ilân yolu ile yapılır. 

Mahkemenin k a r a n tapulama plânının geometrik durumunda de
ğişikliği gerektiriyorsa bu değişikliği belirten plân ilâma eklenir. 

Kanun yollarına müracaat 

Madde 66 — Tapulama mahkemesinin k a r a r l a n n a karşı kanun 
yoluna başvurmada asliye mahkemelerindeki usul uygulanır. 

Tapulama hâkimi, kanuni sürenin geçmesinden sonra temyiz veya 
karar tashihi yollarına başvurulmuş olması halinde isteğin reddine, sü
resi içinde temyiz veya karar tashihi isteğinde bulunup da dosyanın 
temyize gönderilmesinden önce feragat halinde veyahut dosyanın t e m 
yize gönderilmesi için gerekli masrafların, verilen uygun mehle rağ
men ödenmemesi halinde kanun yoluna başvurmaktan vazgeçilmiş 
sayılmasına karar verir ve durumu i l g i l i tarafa tebliğ eder. B u k a r a r -
l a n n Temyizi kabildir. 

İlâmların infazı 
Madde 67 — Mahkeme kesinleşen ilâmları dayanaklan olan dâva 

dosyaları ile bir l ikte doğrudan doğruya tescil olunmak üzere tapulama 
müdürüne ve eğer o birliğin evrakı ve kütükleri devredilmişse tapu ida
resine verir. 

Plânda değişiklik yapılmasını gerektiren ilâmlann infazında, t a 
pulama plânı üzerindeki düzeltmeler ilâma ekl i plâna göre yapılır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Malî hükümler 

Memurlara verilecek eşya 

Madde 68 — Tapulama işlerinde çalışan bütün memurlara ve hiz 
metlilere vazifeleri sırasında çalışmalarım ve yaşamalarını kolaylaştı
racak her çeşit demirbaş ve T a p u ve Kadastro Genel Müdürlüğünce lü
zumlu görülecek eşya. ve.rilir, 



!2 TEMMUZ 1966 

Veraset ve İntikal Vergisi 

Madde 69 — B u kanuna göre hibe ve int ikal suretiyle tesbit edi
len gayrimenkuller hakkındaki işlemler, Veraset ve İntikal Vergisinin 
tahakkuk ve tahsiline bakılmadan sonuçlandırılır. 

Ancak, bu durumdaki gayrimenkullerin listesini, tescillerinden 
sonra bir ay içinde tapulama müdürü Mal iye dairesine vermekle yü
kümlüdür. Tescil işinin tapu idaresince yapılması halinde bu sorumlu
luk tapu idaresine düşer. 

Tapulama harcı 

Madde 70 — B u kanun hükümlerine göre tapulaması yapılan gay-
rimenkullerden tapu kaydı ile malik olan kimse veya mirasçıları adına 
yapılan tescillerde, beher dönüm ve küsurundan yüzelli kuruş, bunun 
dışındaki tescillerde üç yüz kuruş hare alınır. Şu kadar k i , her parsel 
için alınacak hare m i k t a n on liradan aşağı olamaz. 

Harcın tahakkukunda bir dönüm bin metrekare sayılır. 

Tapulama harçlarının tahakkuku 

Madde 71 — Tahakkuk ettirilecek tapulama harçları için mükel
lefin adı, soyadı, adresi, gayrimenkulun cinsi kütük sayfa numarası, 
yüzölçümü ve hare m i k t a n gösterilmek suretiyle tapulama müdürü 
tarafından her bir l ik için dörder nüsha çizelge düzenlenerek i k i nüshası 
maliyeye, bir nüshası tapu idaresine veril ir . Dördüncü nüsha çizelge 
köy odasına veya belediye kapısına asılarak durum mûtad vasıtalarla 
ilân ve bir tutanakla belli edilir. 

Tapulama harçlarının tahsili 

Madde 72 — Tapulama harçları; ihtilafsız işlerde cetvelin asıldığı, 
ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihten sonra i lk gelecek ay ba
şında başlamak üzere 300 l i raya kadar olan harçlar altışar aylık i k i 
müsavi taksitte ve bir yılda, 300 lirayı geçen harçlar her altı aylık tak
sit 150 liradan az olmamak üzere i k i senede altışar aylık müsavi tak
sitler halinde Âmme Alacaklarının Tahsil i Usulü Hakkındaki Kanuna göre 
tahsil olunur. 

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harem tamamı, 
diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz kahnak şartiyle, o gayrimenkule 
fi i len zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulu
nuyorsa bunlardan herhangi birinden tahsil olunur. 

Hare ve resimden muaflık 

Madde 73 — Tapulama işleri dolayısı ile müdür veya memurlara 
ve tapulama mahkemelerine yapılacak it iraz ve dâvalara ait evrak ve 
tutanaklar, verilecek idarî ve kazai karar lar ve icra edilecek tebligat 
ve verilecek çaplı tasarruf belgeleri ve benzeri her çeşit evrak Damga 
Resmi ve Tayyare Resminden ve diğer hare, kaydiye ve resimlerden 
muaftır. 

Tapulama hâkiminin ve bilirkişilerin reddi, merci tâyini, dâvanın 
ihban, dâvaya müdahale, ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yol lanna başvur
m a ve eski hale getirme gibi H u k u k Usulü Muhakemeleri Kanununun 
taraf lara ve üçüncü şahıslara tanıdığı hak lann kullanılması halinde de 
birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Muaflıktan istisna 

Madde 74 —• Tapulama mahkemesi ilâmlarından, o ilâmda karara 
bağlanan parsellerin her b ir i için on l i r a ilâm harcı alınır. B u hare 
aynı dâvada elli lirayı geçemez ve haksız çıkan tarafa yükletilir. T a 
raf lar kısmen haklı ve kısmen haksız çıkmışlarsa, takdir edilecek oran 
içinde paylaştmlır. 

Dâvanın i lk oturumunda dâvadan feragat veya dâvayı kabul veya 
sulh ile dâvadan i lgisini kesen taraf ilâm harcı ile i lzam edilemez. 

Temyiz ve karar tashihi istekleri peşin harca tabi değildir. A n 
cak, bu isteklerin Yargıtayca reddi halinde on l i ra , hükmün Yargıtayca 
tasdik i halinde, tapulama mahkemesi ilâmmdaki miktar kadar hare 
alınır. 

Zaruri mahkeme masrafı 

Madde 75 —- Tapulama mahkemelerinde ve 51 inci madde uya
rınca devredilen dâvalar hakkında mahallî asliye mahkemelerinde i t i 
raz ve dâvalann gerektirdiği zaruri masraflar, haksız çıkan tarafa 
yükletilmek üzere, bütçeye konulan ödenekten harcanır. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar; ihtilaflı parsellerin sa
yısı ile orantılı olmak üzere paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı, 
kısmen haksız çıkmışlarsa, bu masraflar takdir edilecek oran içinde 
taraf lara yükletilir. 

Sahif*: 7 

Birl iklerde i lk duruşma oturumu, ödenek bulunmaması gibi se
bepler yüzünden açılamıyor veyahut gayrimenkul üzerinde keşif ve 
tatbikat gibi işlemler mahkemece re'sen lüzumlu görülmüş olduğu h a l 
de aynı sebepler yüzünden yapılamıyorsa, tarafların, hâkim ve diğer 
görevlilerin yevmiyelerini, keşif ve tatbikatın gerektirdiği sair giderleri 
vermeleri ve mûtat aracı da sağlamalan halinde, i lk duruşma oturumu 
açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair işlemler yerinde yapı
labil ir . 

B u halde yapılan işlemlerin masrafı, dâvada haksız çıkan tarafa 
yükletilir. Taraf lar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa oranlan 
takdir ve tâyin edilerek ilâmda gösterilir. 

Tapulama hâkimi ve diğer görevlilerin bu kanun gereğince b i r 
liklerde yapacaklan oturum, keşif ve tatbikatlarda 6245 sayılı Harcı
rah Kanununun 50 nci maddesine göre Bütçe Kanunu ile tesbit edile
cek cetvellerde belirtilen yevmiyeleri, tazminat olarak ödenir. 

Tapulama mahkemesinin karar lanna karşı kanun yollarına baş
vuran taraf, posta ve tebliğ masraflannı ödemekle zorunludur. 

Mahkeme hare ve masraflarının tahsili 

Madde 76 — Tapulama mahkemesinde ve 51 inci madde uyarınca 
mahallî asliye mahkemesine devredilen dâvanın gerektirdiği zarur i 
masraflarla ilâm harçları, hâkim tarafından hükmün kesinleşmesi t a 
rihinden başlıyarak onbeş gün içinde yazılacak bir tezkere İle i l g i l i 
vergi dairesine bildiri l ir . 

Tezkerelerde harcın ve masrafın çeşidi, niteliği, tu tan , mükelle
f in adı ve soyadı ve en son ikametgâh adresi gösterilir. 

B u tezkerede yazılı hare ve masraflar vergi dairesi tarafından 
mükelleflere yapılacak tebligattan başlıyarak i k i ay içinde ödenir. 

Süresi içinde ödenmiyen hare ve masraflar Âmme Alacaklannın 
Tahsil Usulü hakkındaki K a n u n uyannea tahsil olunur. 

Fennî işlerin mütaahhide verilmesi 

Madde 77 — Tapulamanın fennî işleri bir kısmının veya tama
mının, tek başına veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile b ir l ikte 
yapılmak üzere Bakanlar K u r u l u k a r a n ile hakikî veya tüzel kişilere 
ihale edilebilir. 

B u sebeple, yıllık ödeme tutarı üç milyon lirayı geçmemek üzere 
otuz milyon l i raya kadar gelecek yıllara sâri taahhüde' girişmeye Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu bakan yetkil idir . 

öncelikle tapulama yapılması 

Madde 78 — Tapulamasına başlanan bölgelerde henüz sırası gel-
miyen birliklerle çiftliklerin, tapulama giderleri i lg i l i ler i tarafından mal 
sandıklanna peşin olarak ve emaneten yatınlması halinde tapulamalan 
öncelikle yapılabilir. 

Tapulama gideri; memur ve hizmetlilerle bilirkişilerin ve tapula
ma mahkemesinin tazminat, yevmiye ve taşıt ücretleri ile hizmetle i l 
g i l i diğer giderleri içine alır. B u giderler, o yerin mal sandığına yatın-
lan paradan mahsup yolu ile ödenir. 

Tahakkuk eden tapulama giderlerini, emaneten yatınlan para 
karşılamadığı hallerde, geri kalanı tebliğ tarihinden başlıyarak bir ay 
içinde ödenmediği halde, b ir l ik belediyesi veya ihtiyar kurulu veyahut 
çiftlik sahiplerinden Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki K a 
nun uyannea tahsil olunur. 

Tapu sicil binalarını yaptırmak 

Madde 79 — Tapulaması yapılan yerlerde düzenlenen tapu kütük
leri ile fer ' i sicillerin ve evrakı müsbiteleri ile kadastro plânlarının sak
lanması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerekli görülen 
bölgelerde kabul edilerek plânlara göre tapu s ic i l b inalan yaptınlır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Mülkiye âmirlerinin görevi 

Madde 80 — B u kanunun uygulanmasında mahallin mülkiye âmiri 
her türlü kolaylığı gösterir. 

Tesciller 

Madde 81 — Bir l iklerde tapulamaya başlandıktan sonra aki t ve 
tescil işleri ile her türlü işlemler, gayrimenkullerin o andaki tapulama 

(Resmî Gazete) 
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tesbit durumu tapulama müdüründen sorularak alınacak karşılık ve 
bilgiye göre tapu idarelerince yapılır ve kayıt örnekleri derhal tapu
lama müdürlüğüne gönderilir. 

Tapulama tesbiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına 
yapılmış ve kesinleşmemiş ise tapulama sonucunu beklemeleri gerek
tiği i lgil i lere tebliğ olunur. Ancak, i lgi l i ler tapulama neticesinde hasıl 
olacak kesin durumu kabul edeceklerini noterde tanzim edilmiş belge 
ile veya tapu memuru huzurunda tesbit olunacak ifadeleriyle beyan 
ederek akdin, tescilin veya sair işlemin yapılmasını isterlerse o işlem
ler tapu idaresince yapılır ve keyfiyet derhal tapulama müdürlüğüne 
bildir i l ir . 

Tapusuz gayrimenkullerin tesbıtleri kesinleşmedikçe tapu idare
since bir işlem yapılmaz. 

Sınır işaretlerinin korunması 

Madde 82 — A r a z i üzerindeki sınır işaretleri ile nirengi, poligon, 
yeraltı ve yerüstü işaretleri gibi teknik kuruluşlar i y i şekilde korunma
dığı ve bozulduğu zaman durumu bozulan kuruluşun içinde bulunduğu 
gayrimenkul malik veya işgal edenleri ve o birliğin muhtar veya bele
diye başkanı derhal o yer tapu idaresine bildirmekle zorunludur. 

Gayrimenkul sahipleri ile ilgililerin mecburiyetleri 

Madde 83 — Tapulama teknisyeninin veya komisyonunun veyahut 
bu komisyon üyelerinden birinin isteği üzerine gayrimenkul sahipleri 
ile o b ir l ikteki sınır komşuları gayrimenkullerinin sınırlarını göster
mekle ve bilgilerine başvurulmak istenilen kimseler de çalışma yerinde 
hazır bulunmakla zorunludurlar. 

Gayrimenkullere girmek 

Madde 84 — B u kanunun uygulanması ile i lg i l i işler için görevli 
memurlar, ellerinde o yerin mülkiye amirince verilmiş belgeleri ve yan
larında belediye veya köy ihtiyar kurullarından bir kişi bulunmak şar
tiyle bütün gayrimenkullere gündüzleri girebilirler. Karşı koyma ha
linde zabıta eliyle bu husus sağlanır. 

İlânların niteliği, hak ve görevlerin şümulü 

Madde 85 — B u kanunda sözü geçen bütün ilânlar i lg i l i gerçek ve 
tüzel kişilere şahsan tebliğ niteliğindedir. 

Kanunun gerçek kişilere tanıdığı hak ve yüklediği görevler, Hazine 
ile diğer tüzel kişilerin kanuni temsilcilerine de şâmildir. 

Teknik hususların tesbiti 

Madde 86 — Sınırlara konulacak işaretlerin çeşit ve şekilleri ile 
ölçü ve plânların yapılma şekli ve diğer teknik esaslar, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünce belirtil ir. 

Fotogrametrık alım yapılacak bölgelerde, teknik bir zorunluk olma
dıkça klâsik metot uygulanmaz. 

İmza yerine geçen işaret 

Madde 87 — B u konun uyarınca düzenlenen belgeleri imzalamak 
durumunda bulunan kimse imzasını atamazsa sol elinin baş parmağını, 
yoksa öteki herhangi bir parmağını basması imza yerine geçer. B u du
rumda parmak işaretinin kime ve hangi el ve parmağa ait olduğu belir
tilerek belgeyi düzenliyen görevli ile hazır bulunan ilgil i ler tarafından 
tasdik olunur. 

D O K U Z U N C U BÖLÜM 

Cezai hükümler 

İnzibati ceza 

Madde 88 — Tapulama işlerine engel olanlar veya zorluk çıkaran
lar veyahut bu Kanunun 19 ve 82 nci maddelerinde yazılı mükellefiyetleri 
yerine getırmiyenler, f i i l daha ağır cezayı gerektirmıyorsa elli l iradan 
yüz l i raya kadar, 

Tapulama tesbiti veya itirazların incelenmesi sırasında çağrılan 
yerlere veyahut tapulama mahkemesine davetiye kâğıdında ücret verile
ceği gösterildiği halde özürsüz olarak gelmiyen bilirkişiler ve tanıklar 
on l iradan elli l i raya kadar, 

İnzibati mahiyette olmak üzere para cezası ile cezalandırılırlar. B u 
madde hükmünü tapulama müdürünün tezkeresi üzerine ve mahkeme 
sırasında işlenen fii l ler hakkında da re'sen tapulama hâkimi uygular. 

Tanık ve bilirkişilerin gelmemelerini haklı gösterecek sebeplerin var
lığı halinde verilen ceza kaldırılır. 

Hile ve desise ile malikinden başkası adına yazdırmak 

Madde 89 — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasında bir 
kimse sahibi olmadığı gayrimenkulu hile ve desise veyahut kendisine ait 
olmıyan evrak ve kayıtları kullanarak, kendisi veya başkası adına kay-
dettirirse, f i i l daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç 
seneye kadar hapis ve elli l iradan ikiyüz l i raya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılır. 

Y u k a n k i fıkrada yazılı sonuç kanun veya yetki l i merciler tarafın
dan görevlendirilen kimselerin sözü geçen fıkrada yazılı f i i l ler i veya y a 
lan beyanları ile meydana geldiği takdirde bunlar için ceza üçte bir art -

' tırılarak hükmolunur. 

Yalan beyan 

Madde 90 — Tapulama tutanaklarının düzenlenmesi sırasmda sa
hibi olmadığı bir gayrimenkulu kendi veya başkası adına kaydettirmek 
veyahut bir kimseye ait gayrimenkulu başkası adına yazdırmak için v a -
kıalaım aksine beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 313 
üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yazılı ceza uygulanır. 

Tapulama işaretlerini bozanlar 

Madde 91 — Tapulama dolayısiyle vücuda getirilen sınır işaretle
r in i , nirengi, poligon, röper gibi tesisleri bozanlar imha veya tahrip eden
ler veyahut yerlerini değiştirenler Türk Ceza Kanununun 516 ve mütaa-
kıp maddelerince cezalandırılırlar. 

O N U N C U BÖLÜM 
Son maddeler 

Zilyedin defi hakları 

ı Madde 92 — B u kanunun zilyede tanıdığı iktisap hakları, tapula-
j masına başlanan bölgede zilyed aleyhine açılan dâvalarda de fan derme-
| yan edilebilir. 
I 
j Eski tapulama harçları 
i Madde 93 — B u kanunun yürürlüğe girmesinden evvel tahakkuk 
'' ettiril ip henüz tahsil edilmemiş olan tapulama harçları hakkında 72 nci 

madde hükmü uygulanır. 

Yanlışlıkların düzeltilmesi 

Madde 94 — Tapulamaları yapılmış olan gayrimenkullerden, itirazlı 
olup da komisyonca veya mahkemece karara bağlanmamış olanların tah
dit ve tesbitinde, ölçü, tersimat ve hesaplarında düşülen yanlışlıklar : 

a) Bölgede tapulama çalışması devam etmekte ise, tesbitindeki 
esaslara göre tapulama müdürlüğü, 

b) Bölgede tapulama sona ermiş ve müdürlük bu bölgeden kaldı
rılmış ise, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetki l i kılacağı me
murlar tarafından düzeltilmesine karar verilerek ilgililere tebliğ olunur. 

Tebliğ tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde kararın kaldırılması 
yolunda yetki l i mahkemede dâva açılmadığı takdirde gerekli düzeltmeler 
yapılır. 

Şu kadar k i , tapulamadan sonra tedavül eden veya üzerinde başka-
larmın aynî hakları taallûk eden gayrimenkullere ilişkin düzeltmeler, 
i lg i l i ler in izni ile yapılır. 

Adalet Bakanlığı teşkilâtına eklenecek kadrolar 

Madde 95 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadi l ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı kısmına, ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
eklenmiştir. 

Tapu ve kadastro teşkilâtı ile ilgili kadrolar 

Madde 96 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kısmından ilişik (2) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar çıkarılmış ve aynı cetvele, ekl i (3) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar eklenmiştir. 



12 TEMMUZ 1966 (Resmî Gazete) S a h i l e : 9 

Kanunun uygulanacağı diğer haller 

Madde 97 — B u kanunun 1 inci maddesinde yazılı yerler dışında 
bulunan gayrimenkuller hakkında umumi hükümlere göre açılmış ve açı
lacak dâvalarda da bu kanunun 33 üncü ve 42 nci maddeleri uygulanır. 

B u hükümler, zilyed aleyhine açılan dâvalarda de fan i leri sürülebi
leceği gibi, kesinleşmemiş olan dâvalarda dahi tatbik olunur. 

Kanuni sebeplerle görevleri başında buhınamıyan memurlar 

Geçici madde 1 — B u kanunla kadroları kaldırılanlardan kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte geçici görev, hastalık ve iz in gibi kanuni sebep
lerle görevi başında bulunmıyanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
teşkilâtında maaşlı göreve tâyin olundukları takdirde işe başlamak kaydı 
olmaksızın almakta oldukları maaşların verilmesine devam edilir. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur bulunanlardan kadro, 
maaş ve unvanları değiştirilmemiş olanlarm yeniden tâyine lüzum olma
yıp haklarında yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

Mahkemelerde bulunan dosyaların tabi olacağı işlem 

Geçici Madde 2 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tapulama 
mahkemesine intika.l etmiş olup da, 5602 sayılı Kanuna tevfikan duruş
maları açılmamış bulunan itirazlı parsellere ait dosyalar, 28 inci madde 
mucibince itirazları tetkik edilmek üzere, tapulama komisyonuna dev
redilir. 

29 uncu maddedeki üç aylık müddet, bu dosyaların tapulama ko
misyonlarına devrinden itibaren bir ay sonra işlemeye başlar. 

Tapusuz arazi hakkında evvelce yapılan tesbit ve tescillerin 
tabi olacağı işlem 

Geçici Madde 3 — 5602 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesine dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapı
lan tesbitlerde veya açılan tescil dâvalarında, zilyedliğe mütedair diğer 
şartlar mevcut olduğu halde; vergi kaydı bulunmadığından tamamı H a 
zineye maledilen gayrimenkullerin; 100 dönüme kadar olan kısmı (100 
dönüm dâhil) bu Kanunun 33 üncü maddesi hükmüne göre tahassul eden 
iktisap şartlarına istinaden zilyedleri adına tesbit ve tescil olunur. 

Yukarıki fıkra hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte H a z i 
nenin mülkiyetinden çıkmış bulunan veya âmme hizmetine tahsis edilen 
gayrimenkuller hakkında uygulanmaz. 

İlgililerin bu maddeye dayanan talep ve dâva hakkı, bu kanunun 
yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren on sene geçmekle düşer 

Mevkuf kadrolar 

Geçici Madde 4 — İlişik (4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
1966 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet B a k a n 
lığına ait kısmına ve (5) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar da Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü kısmına eklenmiştir. 

Geçici Madde 5 — 4/8/1964 tarih ve 509 sayılı Tapulama Kanunu 
gereğince; 

a) Tahsi l edilen tapulama harçlarından bu kanundaki nisbetlere 
göre hesap edilecek miktardan fazlası, mükellefin talebi üzerine kendi
sine geri veril ir . 

Talep hakkı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 
sonra nihayete erer. 

b) Tahakkuk ettirilmiş fakat henüz tahsil edilmiyen tapulama 
harçları, bu kanundaki nispetlere gore yemden hesap edilir ve fazla t a 
hakkuk ettirilen harçlar kayıtlardan terkin olunur. 

Geçici Madde 6 — Tapulama hâkimi ve diğer görevlilerin 75 mci 
maddede gösterilen tazminatları, 1966 Malî yılı sonuna kadar, 1964 yılı 
Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (3) numaralı cetvelinde belirtilen mik
tarlarda ve 1966 yılı Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (3) numaralı cet
veli ile i lg i l i olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için konulmuş 
bulunan ödenekten ödenir. 

Kaldırılan hükümler 

Madde 98 — 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanunun bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 6091 sayılı K a n u n ve Tapulama 
Kanununun 13 üncü maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Tapulama K a 
nununun 5 inci maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna yeni hükümler 
ilâvesine dair 6383 sayılı Kanunun birinci maddesi ve 5887 sayılı Harçlar 
Kanununa bağlı 5 sayılı tarifenin 26 ncı sırasının son fıkrası kaldırıl
mıştır. 
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Madde 99 

Madde 100 

Kanunun yürürlüğü 

B u kanun 12 Mayıs 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

Kanunun yürütülmesi 
- B u kanun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

11/7/1966 

Memuriyetin nev'i 
Aylık 

Aded tu tan 

[1] S A Y I L I C E T V E L 

VİLAYETLER 

Hâkim 
» 

5 
10 
10 
20 
40 
15 

Kâtipler 
Başkâtip, Başkâtip Muavinler i 
Zabıt Kâtibi ve Muavinleri 
Kâtip 
Mübaşir 

[2] S A Y I L I C E T V E L 

M E R K E Z 
Raportör 

Şef 
B ir inc i Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Başfen Müfettişi (Yüksek Mühendis veya Mühendis) 
(İhtisas mevkii) 
Fen Müfettişi (Yüksek Mühendis veya Mühendis) 
(İhtisas mevkii) 
Fen Kontrolü 
idare Kontrolü 
Memur 

Fotoğraf ve Pafta Arşiv Memuru 

VİLÂYETLER 

Aıazi Kadastrosu Müdürü 

25 
40 
50 

150 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

2 
3 
3 

10 
10 
10 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Sic i l Kâtibi 

Kadastro Teknisyeni 

» » Muav in i 
» » Yardımcısı 

[3] S A Y I L I C E T V E L 

M E R K E Z 

Raportör 

Şef 
B ir inc i Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Başfen Müfettişi (Yüksek Mühendis veya Mühendis) 
(ihtisas mevkii) 

14 
27 
27 
32 
44 
70 
83 

100 
100 
225 
315 
640 
640 
540 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

450 
400 
350 
300 

800 
700 
600 
600 
500 
450 

1 100 

950 
800 
800 
400 
350 
400 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
350 
300 
500 
450 
400 
300 
300 

«60 
700 
600 
600 
600 
450 

1 100 
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D. 

7 
7 

12 
13 
12 

8 
9 

10 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
14 
12 
13 
14 

11 

Memuriyetin nev'i 
Aylık 

Aded tutarı 

(İhtisas mevkii) 
F e n Kontrolü 
İdare Kontrolü 
Memur 

Fotograf ve Paf ta Arşiv Memuru 

İLLER 

Tapulama Müdürü 

» » 
» Kontrol Memuru 
» » » 
» » » 
•» Teknisyeni 

» » Yardımcısı 
» Sic i l Kâtibi 
» > » 
» » •» 

6 Fen Müfettişi (Yüksek Mühendis veya Mühendis) 

3 
10 
10 
10 

28 
54 
54 
64 
84 

120 
148 
375 
47S 
941 
920 
100 
200 
100 

[4] S A Y I L I C E T V E L 

İLLER 
Başkâtip, Başkâtip Muavinleri , Zabıt Kâtipleri ve 
Muavinler i 

950 
800 
800 
450 
350 
400 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
500 
450 
400 
300 
400 
350 
300 

450 

13 
14 

7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
14 
12 
13 

Ne. 

5602 
6091 

6335 

Memuriyetin nev'i 

Kâtip 
Mübaşir 

[5] S A Y I L I C E T V E L 

İLLER 
Tapulama Müdürü 

» » 
» •» 

Kontrol Memuru 

» » 

Teknisyeni 

» 

Teknisyen Yardımcısı 
Sic i l Kâtibi 

» > 

S u l ı î ı 

Kaldırılan Kanunlar a 
Tapulama Kanunu 22/3/1950; 
Tapulama Kanununun bazı maddelerinde desıdlklık Tapıl-
majı hakkında Kanun 8/7/195$ 
Tapulama Kanununun 13 uncu maddesinin (D) fıkrasının, 
deeıstırilmeaıne ve bu kanuna bir madde eklenmesine dailt 
IKanun 17/3/1954 

İ L A N L A R 

Aylık 
Aded tutarı 

40 
80 

9 
27 
26 
32 
40 
50 
60 

150 
163 
94 

145 
100 

60 

350 
300 

800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
500 
450 
400 
300 
400 
350 

Kesml 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

31 177a 7*63 

A i 1390 8451 

33 144* 6660 

Istanbul Sıtma Eradikasyonu Bölge Başkanlığından : 

1 — (7.410.000,—) l i r a muhammen bedelli (1000) ton % 50 D D T 
W . powder kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhale 11/8/1966 Perşembe günü saat (14,30) da Kadıköy N e 
şet Ömer Sokak No. 9 daki Başkanlık binasındaki Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 — M u v a k k a t teminat (236.050,—) liradır. 
4 — Şartname (50) liralık damga pulu mukabilinde Başkanlıktan 

temin edilir. 
5 — 2490 sayılı Artırma, Eks i l tme ve İhale Kanununa tabi olmayan 

Kurumumuz malı kısmen veya tamamen alıp almamakta, siparişi f i r 
malar arasında taksim etmekte ve siparişi dilediğine vermekte tamamen 
serbesttir. 

5284 / 4-1 

Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

işin adı : Çankırı Stad kapalı tribün ikmal inşaatı, Keşif bedeli : 
1.142.527,20 T L . Muvakkat teminat : 45.701.087, Eksi l tme tarihi : 
28/7/1966 saat 15.00, Belge için en son müracaat tar ihi : 23/7/1966 saat 
13.00. 

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

2 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri (Çankırı) Bölge Başkanlığında 
ve Ankara 'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde, en 
son (23/7/1966) Cumartesi günü saat 13 00 e kadar görülebilir. 

3 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin, eksiltme şartnamesinin 4 uncu 
maddesinin A , B , C, ve D fıkrasında istenilen belgeler ile, yete:lık bel
gesi alabilmaleri için E fıkrasında yazılı 

a) Plân ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 

d) Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (B) grupundan 
(1.200.000,00) liralık mütahhitlik karnesi, 

e) B u işin teknik öneminde enaz (856.895,40) liralık bir işin bir 
taahhüt mevzuu olarak mütahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başardığına 
ve geçici kabulünü yaptırdığına dair belge, 

f) (87.126,36) liralık kredisi bulunduğuna dair banka referans mek
tubu ibraz etmesi lâzımdır. 

4 — istekl i ler in eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlacakları teklif mektuplarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden bir 
saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

5212 / 3-1 • 
İskenderun i c r a Tetk ik Merc i i Hâkimliğinden : 

965/258 
Alacaklı Mehmet Dağlı vek i l i avukat Tek in Yur tman tarafından 

borçlu Anna Yarse l aleyhine açılan ref ' i i t i raz dâvasının yapılan mura
faa sırasında : 

Borçlu A n n a Yarsel ' in adresi meçhul olup tebligatın ilânen yapıl
masına karar verilmiş olmakla karar dairesinde murafaanın ta l ik edil
diği 4/8/1966 Perşembe günü saat 9 da murafaada bizzat hazır bulun
manız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ve iddianızı isbat 
edecek vesikanız varsa birl ikte getirmeniz ve murafaaya gelmedğiniz 
takdirde H . U . M . K . nun 509, 510 uncu maddelerinin tatbik edileceği ve 
gıyabınızda karar verileceği davetiye yerine k a i m olmak Usere ilân o lu
nur. 

5154 
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Erciş Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı Ayşe Sabah veki l i avukat Nejat Özmen'in dâvâlı Bahatt in 
kızı Yücel Sümerval aleyhine ikame eylemiş olduğu velayetin nezi ve 
vasi tâyini dâvasının yapılan açık duruşmaları sırasında : 

Dâvâlının adresi meçhul olduğundan dâva dilekçesi kendisine Res
mî Gazete ile ilânen tebliğ edilmiş ve duruşmaya gelmemiş bulunduğun
dan yine ilânen gıyap tebliğine karar verilmiştir. 

K a r a r gereğince duruşma günü gelmez veya vekilde göndermezse-
niz 965/172 esas sayılı dosyada duruşmalara gıyabında devam olunacağı 
tebliğ olunur. 

5161 
— • 

Mazg i r t Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı Mazg i r t ' in Dallıbal Köyü hane 7, cilt 7-1, sayfa 177 de k a 
yıtlı Gülabi oğlu Hatun'dan doğma M a r t 1934 doğumlu Gülabi özde-
mir ' in , isminin (Rıza) olarak değiştirilmesine ve keyfiyetin Resmî G a 
zete ile ilânına 24/5/1966 gününde 1966/47-36 sayı ile karar verildiği 
ilân olunur. 

5158 

• 
Adana 4 üncü As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 963/819-22 
Davacı Semiha Temel tarafından Adana'nm Ayas Kazasının K a l 

dırım Köyünden Ve l i Temel aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan 
duruşması sonunda : 

Adana Vilâyeti Yumurtalık Kazası Kaldırım Köyü Kızılılgm Kö
yü hane 81 de kayıtlı Mustafa kızı Nevriye'den doğma 934 D. lu Semiha 
Temel ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Âdil oğlu Halime'den doğma Ve l i 
Temel'in M . K . nun 134 üncü maddesi gereğince ve geçimsizlik sebebi 
ile boşanmalarına karar verilmiş olduğundan adı geçen dâvâlı V e l i Te
mel ' in gıyabmda verilen işbu ilâmın kendisine tebliği yerine k a i m olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

5157 • 
Bursa Asl iye B i r inc i H u k u k Hâkimliğinden : 

965/1150 
Davacı Resmiye Çalı tarafından ikametgâhı meçhul olan dâvâlı A l i 

Çalı aleyhine açılıp yapılan boşanma dâvasının muhakemesi sırasında : 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

Dâvâlının ikametgâhının meçhul olduğundan ilânen gıyap kararı 
tebliğine karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 16/9/1966 günü 
saat 10 da duruşmaya gelmediğiniz takdirde veya bir vekillede kendinizi 
temsil ettirmediğiniz de duruşmanın gıyabınızda devam edeceğine dair 
gıyap kararı yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

5071 

İskenderun Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

966/93 
Dâvâlılar : 1 — Hacı A p i k kızı Mar isa , 2 <— Tosun Şamlıyan oğlu 

Kivork , 3 — A r a k i n kızı Osanna, 4 — H i t o m Şamlıyan oğlu Hacadur, 
5 —ı H i t o m Şamlıyan kızı Şinorik, 6 — H i t o m Şamlıyan kızı M a r i . 

İskenderun Çay Mahallesinde otururlar halen adresleri meçhul. 
Haraçya, Bark i f , Var tan ve Robert veki l ler i Saffet Haykır tara 

fından aleyhinize açılan taks im ve izaleyi şüyuu dâvasının yapılmakta 
olan duruşmasında adresiniz meçhul bulunduğundan namınıza ilânen ve 
Resmî Gazete ile yapılan davetiye tebliğine rağmen 30/6/1966 günlü du
ruşmaya gelmediğinizden hakkınızda gıyap kararı i t t ihaz edilerek d u 
ruşma günü 4/8/1966 Perşembe günü saat 9 a tal ik edildiği gıyap k a 
r a n yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

5160 • 
Kastamonu Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

Kastamonu Tekel İdaresi tarafından halen A n k a r a Sanai Çarşısı-
smda Yeşilyurt Otelinde mukim Kastamonu Tekel Başmüdürlüğü me
murlarından Rıfat Bozkurt aleyhine açılan alacak dâvasının yapılan du
ruşması sonunda : 

132 l i ra 67,5 kuruş eşya bedelinin dâvâlıdan tahsiline ve faz la i d 
dianın reddine dair verilen 29/2/1965 tar ih ve 963/563 esas ve 320 karar 
sayılı k a r a n havi gıyabi hüküm ihbarnemesinin dâvâlının ikametgâhı
nın meçhul bulunması dolayısiyle ilânen tebliğine k a r a r verilmiş oldu
ğundan ilân tarihinden itibaren sekiz gün içinde kanun yo l lanna müra
caat etmediği takdirde hüküm kesinleşeceği ve namına yapılan gıyabi 
hüküm ihbarnemesinin mahkeme divanhanesine yapıştınldığı tebliğ m a 
kamına k a i m olmak üzere ilân olunur. 

5162 

• • 

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

okulları inşaatı 2490 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 

İşin adı ve yeri Keşif bedeli 

ilânı 
i le gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek 
konulmuştur. 

Bakanlığa son 
Geçici teminatı İhale gün ve saati müracaat günü 

1 — İstanbul Topkapı Tekst i l Okulu A , C, D , E , F blok-
l a n i k m a l inşaatı 1.291.107,13 52.484,— 

2 — Eskişehir İktisadi ve T i car i İlimler A k . idare binası 
ve öğrenci kant ini İnş. 811.925,30 36.228,— 

3 — Kastamonu E r k e k Sanat Ens. pansiyon binası İnş. 450.031,10 21.752,— 

28/7/1966 Perşembe saat 11,00 25/7/1966 

28/7/1966 Perşembe saat 15,00 25/7/1966 
28/7/1966 Perşembe saat 16,00 25/7/1966 

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

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

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

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

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

5262 / 4-1 
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Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Cankurtaran otoları ihtiyacı için muhtelif ebrdda 116 aded ıç ve 
116 aded dış lâstik kapalı ?arf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen be
deli 49.370,—• l i ra olup geçici teminat 3.702 lira 75 kuruştur. İhalesi 
22/7/1966 Cuma günü saat 11 de Vilâyet Konağında- Daimi Enenmen 
toplantı salonunda yapılacaktır. Şaıtnarne Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat m Jılr'z veya mek
tubu vc 1966 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havı ı tulüne göre h a z u -
hyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene ve-meleri 
gerekir. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4968 / 4-3 

İskenderun Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

Maznun : Orhan Yüksel 
Adana Namıkkemal Mahallesinden olup İskenderun'da Çay M a h a l 

lesi Küçükçay Sokak 4 sayılı evde oturur Kâzım oğlu 1934 D lu Afıfe'den 
doğma 

İskenderun Asl iye Ceza Mahkemesinin 26/1/1965 tarih ve esas 
964/218, karar 965/11 sayılı ilâmiyle A z i m Kolekt i f Şirketinin emniyetini 
suiistimal ettiğinizden T. C. K . nun 508, 522 nci maddeleri gereğince bir 
ay hapis ve 125 l i r a ağır para cezasiyle mahkûmiyetinize dair verilen 
karar adresinizde bulunmadığınızdan ve yeni bir adresiniz de tesbit 
edilemediğinden tebliğ edilememiştir, işbu kararın ilânen ve Resmî G a 
zete ile tebliğine karar verilmekle tebliğ yerine k a i m olmak üzere ilân 
olunur. 

5022 

Maznun : Ahmet Necati Korkmaz 
iskenderun Şekere Köyünden Mehmet oğlu 1944 doğumlu Mer 

yem'den doğma 
iskenderun Asl iye Ceza Mahkemesinin 29/12/1965 tarih ve esas 

964/427, karar 965/497 sayılı ilâmiyle Ayşe Ateş'in evinden 200 l i ra para 
çaldığınızdan dolayı T C. K . nun 491 inci maddesinin i lk fıkrası, 522, 
523, 525 inci maddeleri gereğince bir ay on beş gün hapis ve bukadar 
müddetle emniyeti umumiye nezareti cezasiyle mahkûmiyetinize dair 
verilen karar adresinizde bulunamadığınızdan ve yeni bir adresinizde 
tesbit edilemediğinden tebliğ edilememiş ve işbu kararın ilânen ve Resmî 
Gazete ile tebliğine karar verilmekle tebliğ yerine k a i m olmak üzere 
ilân olunur. 

5023 

Maznun : Orhan Yılmaz Tac ir l i 
Reyhanlı Kazası Sazlık Köyünden olup Antakya'nın Cjmhur iyet 

Caddesi 8 sayılı evde oturur Mehmet oğlu 1930 D. lu Ayşe'den doğma. 
iskenderun Asl iye Ceza Mahkemesinin 4/10/1965 tarih ve esas 

963/138, karar 965/396 sayılı ilâmiyle müessir fu l ikamdan T. C K nun 
456/1, 467 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin ikinci bendi nazara alına
rak altı ay hapis cezasiyle mahkûmiyetinize, beher gün için on l i ra he
sabiyle 1800 l i r a ağır para cezasiyle mahkûmiyetinize ve T. C. K . nun 
51 inci maddesi nazara alınarak cezanızın üçte ikis i indirilerek blnnetice 
altı yüz l i ra ağır para cezasiyle mahkûmiyetinize dair verilen karar ad
resinizde bulunmadığınızdan ve yeni bir adresiniz de tesbit edilemedi
ğinden işbu kararın ilânen ve Resmî Gazete ile tebliğine karar verilmiş
t ir . Tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

5024 

Maznun : Mehmet öcalan 
iskenderun Belen Nahiyesi Muhlısali Mahallesi Şenlendi Sokak 26 

sayılı evde oturur Ahmet oğlu 1946 D lu kasaplık yapar Kadriye'den 
doğma 

iskenderun Asl iye Ceza Mahkemesinin 22/12/1964 tarih ve esas 
963/508, karar 964/474 sayılı ilâmiyle hırsızlık suçundan dolayı T. C. K 
nun 491/4, 522, 55 inci maddeler gereğince dört ay hapis cezasiyle mah
kûmiyetinize karar verilmiş ve işbu karar adresinizde bulunamadığınız
dan ve yeni bir adreste tesbit edilemediğinden Resmî Gazete ile ve ilânen 
tebliğine karar verilmekle tebliğ yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

5025 

Maznun : Mehmet Oltan 
Diyarbakır Vilâyeti Eğil Nahiyesi Mi l l an Köyünden olup iskenderun 

Çay Mahallesi Işık Sokak 14 sayılı evde oturur H a l i l oğlu 1/1/1D17 do

ğumlu Hori 'den doğma iskenderun Asl iye Ceza Mahkemesinin 22/2/1965 
tarih ve esas 964/165, karar 965/47 sayılı ilâmiyle yankesicilik suretiyle 
hırsızlıktan dolayı T. C. K . nun 492/7, 62, 522, 55/3 üncü maddeleri gere-
ğmce uq ay on altı gün hapis cezasiyle mahkûmiyetinize karar verilmiş 
ve işbu karar adresinizde bulunmadığmzdan ve yeni bir adresiniz de tes
pit edilemediğinden ilânen ve Resmî Gazete ile tebliğine karar verilmekle 
tebliğ yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

5026 

Maznun : Osman Beken 
Darende Kazasından olup Adana Yeşilova Mahallesi 336 Sokak 23 

numarada oturur Mehmet 1937 doğumlu ayrancılık yapar. 
iskenderun Asl iye Ceza Mahkemesinin 24/3/1965 tar ih ve esas 

964/540, karar 965/54 sayılı ilâmiyle ruhsatname üzerinde sahtekârlık 
suçundan T C. K mm 3550 nci maddesinin i k i ve üçüncü fıkraları gere
ğince bir ay hapis cezasiyle mahkûmiyetinize karar verilmiş ve işbu k a 
rar adresinizde bulunmadığınızdan ve yeni bir adresiniz de tespit edile
mediğinden Resmî Gazete ile ve llânen tebliğine karar verilmekle tebliğ 
yerme kaim olmak üzere ilân olunur. 

5027 

Maznun : Yusuf Atlazoğul 
Trabzon Arafılboyu Mahallesi hane 325, cilt 22/2, sahife 40 da k a 

yıtlı olup Trabzon Tömbekçi Mahallesi A r a k i s Sokak 6 sayılı evde oturur 
Salih oğlu 1941 doğumlu Rukiye'den doğma. 

iskenderun Asl iye Ceza Mahkemesinin 28/12/1964 tarih ve esas 
963/497, karar 964/490 sayılı ilâmiyle esrar imaline mahsus kendir tohu
mu bulundurmaktan T. C. K . nun 404/2, 59 uncu maddeleri gereğince i k i 
sene altı ay hapis ve 83 l i ra 30 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetinize 
karar verilmiş ve işbu karar adresinizde bulunamadığınızdan ve yeni bir 
karar verilmekle tebliğ yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

5028 

Maznun : Satılmış K a r a 

t i sp i r Kazası Kompir Köyünden olup Adana Karşıyaka Döşemeci 
j Sokak 22 sayılı evde oturur Mehmet oğlu 1929 doğumlu Fatma'dan doğma 

iskenderun Asl iye Ceza Mahkemesinin 18/8/1964 tar ih ve esas 
903/483, karar 964/288 sayılı ilâmiyle vazife sırasında hakaretten T. C. 
K . nun 266 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince bir ay hapis ve yüz 
elli l i ra ağır para cezasiyle mahkûmiyetinize karar verilmiş ve işbu k a 
rar adresinizde bulunamadığınızdan ve yeni bir adreste tespit edilemedi
ğinden kararın ilânen ve Resmî Gazete ile tebliğine karar verilmekle 
tebliğ ye/ine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

5029 

A n k a r Bahçehevler Deneme Lisesi Müdürlüğünden : 

Bina Onarımı işi Yaptırılacaktır. 

1 — (43 881) lira(70) kuruş keşif bedelli Bahçelievler Deneme L i 
sesi bina onarımı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İhale 19 Temmuz 1966 Salı günü saat 15.00 de A n k a r a B a h 
çelievler Deneme Lisesinde Kom'syon huzurunda yapılacaktır. Geçici te
minatı 3030,— liradır. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için 1966 yılına ait Ticaret Odası ve
sikası ile Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak yeterlik belgesinin ibrazı 
şarttır 

4 — B u işe ait keşif evrakı dosyası her gün mesai saatleri içinde 
Bahçelievler Deneme Lisesinde görülebilir 

5 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde K o 
misyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

6 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

4961 /4 -3 
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îvoımsN on? Ankara L v . A . 1 No. lu Satırı Alım 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları y a 
zılı (Altı) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
li lerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Altı kalem ma-! 
kamaların tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her k-ılemi ayrı, 
ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

Miktarı M . bedeli K tenrnatı İ H A L E 
Cinsi K i l o L i r a K r . Lira, K r . Günü Saati 

Kesme yüksük ma 1 
karna 60.000 100.200 6.710 | 
Kesme ince ussun 1 
makarna 20.000 36.400 2 595 1 18 Temmuz 1966 16.00 
Çubuk makarna 30.000 54.600 3.980 }• Pazartesi 
Burgu makarna 30.000 54.600 3 980 1 
Tekerlek makarna 30.000 54.600 3.980 J 
Midye m a k a m a 30 000 54 600 3 980 1 
Tamamı 364.000 18.310 1 

4678 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya 
zılı (Dört) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai sa
atlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
tekli lerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz kaışılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Balyalı kuru ot, 
balyalı saman, kuru soğan ve patates'ın tamamlan birer istekliye ihale 
edilebileceği gibi, patates, kuru soğan'm yarı miktarları ve balyalı kuru 
ot, balyalı saman a y n , ayrı isteklilere do ihale edilebilir. 

M i k t a n M . bedeli 
Cinsi K i l o L i r a K r . 

Patates 400 000 260 000 
Yansı 200.000 130 000 
K u r u soğan 200 000 160.000 
Yarısı 100.000 80 000 
Balyalı kuru ot 660.000 198.000 
Balyalı saman 300.000 60.000 
Tamamı 258.000 

K teminatı 
L i r a K r . 

14 150 ) 
7.750 f 
9.250 ) 
5 250 ( 

11.1501 
4 250 )• 

14.070 | 

1 H 
Günü 

A L E 
Saati 

19 Temmuz 1966 
Sah 

11.00 

11.30 

15.30 

N O T 
28/6/1966 tarihl i ve 12334 sayılı Resmi Gazete'nm 7 nci sahıfo 

sinde M . S. Bakanlığına ait 4705 / 4-1 No. lu ilâmn son satırındaki (Ta
mamı 258.000 14.070) ibaresi 4704 /4 -1 No. lu ilânın son satırına alın
mak suretiyle düzeltilir. 

4704 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan y a 
zılı (Dört) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri h i -
za lanndaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplaımı ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Dört kalem ma
karna ve arpa şehriyemin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
her kalemi a y n , a y n isteklilere de ihale edilebilir. 

Cinsi 
M i k t a n M . bedeli K teminatı 

Ki l o L i r a K r . L i r a K r . 
İ H A L E 
Günü Saati 

Fiyonk makarna 
Kesme m a k a m a 
Çubuk m a k a m a 
A r p a şehriye 
Tamamı 

30.000 
30.000 
20.000 
20.000 

54.600 
54.600 
36.400 
36.400 

182.000 

3.980"! 
3.980 I 
2.730 [ 
2.730 ] 

10.350 I 

20 Temmuz 1966 
Çarşamba 
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11.00 

Aşağıda cinsi, m i k t a n muhammen bedel ve geçici teminatlan yazı-
zılı (iki) kalem (yiyecek) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri hizala-
nndak i gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma sa
atlerin de Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
tekli lerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihal» saa

tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığı
na vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul adılmez. 

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

Tahm helvas, 18.000 
Domates salçası 21.000 

81.000,-
68.250,-

5.300 — } 
4.663,— (_ 

11.00 
Sah 11.30 
2/8/1966 M r k . B r k . 
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Ankara Lv , A . 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkan lığından 

Kapalı zarf usulü ile 21 kalem boş ilâç tüpü satınalınacaktır. T a h 
mini bedeli : 337 500,— l i ra olup geçici teminatı : 17 250,— liradır. İhalesi 
18/7/1986 Tazartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacakta-. Şartna
meler her gun Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan tekl i f 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
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Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğünden : 

Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğünün üç vilâyette yapmış o l 
duğu K o y Envanter Etüd sonuçlarının kitap halinde (Kâğıt ve kapak mal 
zemesi) dairemizden venlmek üzere bastırüacaktır. 

1 — Her Vilâyet için (2.500) adet kitap olacaktır. 
2 — Her Vilâyet için bastırılması gereken (2 500) adet kitabm, 

forması (950) l i ra , klişenin ise beher cm karesinin (15) kumş olmak üzere 
cem'an bir Vilâyet için (S 275) l i r a baskı ücreti tahmin edilmiştir. 

3 Uç Vilâyet için (7 500) adet k i tabm tahmini bedeli (24825) Ura 
olup, geçici teminatı (1862) hıadır. 

4 — Eksdtme 15/7/1966 Cuma günü saat 15 00 de Genel Müdürlü
ğümüz bınpsmda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — Teknik ve idari şartname Genel Müdürlüğümüzde görülebilir. 
6 — Eksi ltmeye girmek istıyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2 inci ve 

3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birl ikte teminat mektubu veya mak
buzu ile kapalı teklif mektuplarım eksiltme saatından bir saat önce satın 

alma Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim edilmesi şarttır. 
7 —. Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı ıtıbare alınmaz. 
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T O P R A K S U IV. Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıda yerleri, mahiyetleri, keşif bedelleri, muvakkat teminatlan, 
ihale tarihleri ve saatleri bildirilen su izalesi ve suni yağmurlama tesisi 
ile sulama bendi tesis işleri ayrı ayrı yaptırılacaktır. 

1 — İhaleler 2490 sayılı kattunun 32 ve 33 üncü maddelerine uygun 
olarak kapalı zarf usulü ile A n k a r a - Kavaklıdere - Bestekâr Sokak No. 
25 deki Müdürlük binasında yapılacaktır. 

2 — Adı geçen işlere ait ihale dosyaları hergün mesai saatleri da
hilinde T O P R A K S U I V üncü Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — istekl i ler in ihalelere giriş belgesi alabilmeleri için Bayındırlık 
Bakanlığından alacakları B veya C sınıfı mütaahhitlik karnelerini haiz 
olmaları (Ördekgolü ihalesi için mütaahhitlik karnesi aranmıyacaktır), 
bir defada asgari proje keşif bedeli tutarındaki bir z i ra i sulama projesini 
yapmış olduklarını tevsik eder vesikayı ibraz etmeleri ve işyerini gör
düklerine dair Müessese Müdürlüğünden a lacaklan yazı ile birl ikte tat i l 
günleri hariç ihale tarihinden 3 gün evvel Bölge Müdürlüğümüze müra
caat etmeleri, 

4 — Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektupları en geç 
ihale saatinden bir saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz m u 
kabi l i verilmiş olacaktır. Postada vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

İhale 
tarihi ve saati işin yeri ve nevi 

Keşif 
bedeli 

Muvakkat 
teminatı 

Ankara-Çankaya-Lodumlu Top
rak Muhafaza ve Araştırma i s 
tasyonu su ısale ve suni yağ
murlama tesisi 
Ankara-Polatlı-ördekgölü 
sulama bend» tesisi 

604.198,18 27.917,93 22/7/1966 - 1100 

48 322,20 3.624,16 23/7/1966 - 11.00 
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Sayıştay Başkanlığından : 

Sayıştay binasında yaptırılacak 218.024,63 l i ra keşif bedelli çatı, 
boya ve badana, dış sıva onarımı ile elektrik ve kalorifer tesisatı işleri 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

1 — ihale, 22/7/1966 Cuma günü saat 15 de Sayıştay idare ve H e 
sap işleri Müdürlüğünde toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

2 — B u işin geçici teminatı 16.351,90 liradır. 
3 — B i r i n c i keşif özeti, eksiltme şartnamesiyle sözleşmesi mezkûr 

Müdürlükte, istanbul 'da Sirkeci Yolcu Salonu K a t 2 No. 35 de Sayıştay 
Mümessilliğinde görülebilir. 

4 — Eksi ltmeye girecekler ihale gününden (tatil günleri hariç) en 
az 3 gün evvel Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla bir yeterlik belgesi 
almaları ve bunu Komisyona ibraz etmeleri şarttır. 

istekl i ler in geçici teminatına ait makbuzlarını tekli f mektupları ile 
birl ikte eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Satmalma Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada vâki olacak gecikmelerin kabul olunmayacağı ilân olunur. 
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Millî Eğitim Bakanlığından : 

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

ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek 
okulları inşaatı 2490 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

Bakanlığa 
Geçici thale gün ve son müracaat 

işin adı ve yeri Keşif bedeli teminatı saati günü 

1) istanbul Haydarpaşa 
E . S. E . atelyeler yapımı 
ve yemekhane ikmal i n 
şaatı 

2) Konya Ereğlisi E . S. 
E . öğretim bması ve 
atelyeler inşaatı 

3) Amasya E . S. E . De
mir Atelyesi inşaatı 

3.408.105,83 115.994 19/7/1966 Salı 14/7/1966 
saat 11,00 

2.995.100,35 103.604 19/7/1966 Salı 14/7/1966 
saat 15,00 

448.734,97 21.700 19/7/1966 Salı 14/7/1966 
saat 16,00 

2 — Eksi l tme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara 'da Meslekî 
ve Teknik öğretim Müsteşarlık yapısı içinde toplanacak Merkez Satm 
A l m a Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak her gün çalışma saatleri 
içinde Bakanlık Yapı işleri Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

4 — Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) Yukarıda yazılı miktardaki geçici teminatmı, 
B ) 1966 yılma ait ticaret odası belgesiin, 
C) Haydarpaşa için 350 bin nakit , 700 bin liralık kredisi , Ereğli 

için 300 bin nakit, 600 bin liralık kredisi, Amasya için 50 bin nakit 100 
bin liralık kredisi bulunduğuna dair ilân tarihinden sonra alınmış banka 
referansım, 

D) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (usulüne göre ha 
zırlanmış) taahhüt beyannamesi, teknik personel beyannamesi, makina 
ve teçhizat beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış keşif bedeli 
kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslı ile 
noterden tasdikli bir örneği, en az bir kalemde Haydarpaşa için 2.270.000, 
Ereğli için i k i milyon, Amasya için 300.000 liralık benzeri bir işi yaptı
ğına veya denetlediğine dair belgenin aslı ile noterden tasdikl i bir örne
ğine göre, Yapı işleri Dairesi Başkanlığı Belge Komisyonundan alacak
ları yeterlik belgelerini, teklif mektupları ile birl ikte zarfa koymalan 
lâzımdır. 

5 — Tekli f mektupları ihale günü açma saatinden bir saat evvele 
kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığma verilmesi gerek
l idir . 

6 — Müracaatın son günü yukanda yazılı olup telgrafla müracaat 
ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Hân olunur. 
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den 
Köy işleri Bakanlığı Yo l , Su ve E l e k t r i k işleri Genel Müdürlüğün-

1 — Aşağıda cins ve m i k t a n , muhammen bedelleri, geçici teminat
ları, ihale tar ih ve saatleri yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesine göre kapalı zarf usulü ile ve her b ir i a y n ihale mevzuu o l 
mak üzere satınalmacaktır. 

Cins ve m i k t a n 
T. Bedeli G. teminat 
L i r a krş. L i r a krş. 

ihale tar ih i ve 
saati 

8 kalem çelik kılıflı motor 
yatakları 

13 kalem transverken yedek
leri 

168 kalem çelik kılıflı bronz 
motor y a t a k l a n 

22.280,— 1.671,— 6/8/1966 11.00 

30.000,— 2.250,— 8/8/1966 16.00 

1.270.000,— 51.850,— 9/8/1966 16.00 
2 — ihaleler, Ulus Anafarta lar Işhanı Köy işleri Bakanlığı b ina

sının 10. katındaki Y . S. E . Genel Müdürlüğü i d a r i ve Malî işler Baş
kanlığında toplanacak Satmalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnameleri dilkeçe ile aynı yerden bedelsiz olarak temin 
edilebilir. _ 

4 —• Tekli f mektuplarına her kalem malzemenin b i r im fiatını gös
terir liste eklenecektir. 

5 — Çelik kılıflı bronz motor yatak lannm ihalesine girecekler, iha
le tarihlerinden dört saat evvel «ihaleye girme belgesi* n i alacaklar ve 
fenni şartnamenin 3 üncü maddesinde istenilen 2 aded katalogla yine 
ihale tarihlerinden 10 gün evvel vereceklerdir. 

6 — istekli ler idari şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlannı koymak suretiyle hazırlıyacaklan teklif mek
tuplannı ihaleden b i r saat evvline kadar makbuz mukabilinde Komis 
yon Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Postadaki gecikmelerle, telgrafla yapılacak tekli f lerin kartıul 
edılmiyeceği ilân olunur. 
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Tire Belediye Reisliğinden : 

P A Z A R L I K İLANI 
1 — i k i n c i maddede müfredatı, muhammen bedel ve muvakkat te

minat akçesi miktarları yazılı elektrik malzemesi satıştan, 16/6/1966 
tarihinden itibaren bir ay müddetle, pazarlığa bırakılmıştır. 

2 — Satış işi pazarlığa bırakılan elektrik malzemesinin : 

Cinsi ve teknik evsafı 

1 - 200 K V A . lık trafo 6 3/0.4-231 
K v D Y 5 Bez marka. Seksiyöner-
leri , dizjonktör tekpanolu komple 
tevzi tablosu. 

2 - 125 K V A . lık trafo 6.3/04-231 
K v . Y Z 5 M l K O T O V V S K O marka 
seksiyönerleri ve dizjonktör, çift-
panolu komple tevzi tablosu 

3 - 100 K V A . hk trafo 6.3/0 4-231 
K v . Y Z 5 B U L G A R menşeli. Sek
siyönerleri ve dizjonkleri çiftpa-
nolu tevzi tablosu. 

4 - 100 K V A . hk trafo 6.3/0 4-231 
K v . Y Z 5 B U L G A R menşeli. Sek
siyönerleri ve dızjonktörleri çift-
panolu tevzi tablosu. 

5 - 6.3 K v luk (3X16) mm* l ik 
C E A T marka yeraltı kablosu 

6 - 6.3 K v luk (3X25) m m ! l i k 
C E A T marka yeraltı kablosu 

7 - 10 K v . luk (3x25) mm» l i k 
O B E R S P R E E m a r k a yeraltı 
kablosu. 

M i k t a n 

1 aded 
Komple 

1 aded 
Komple 

1 aded 
Komple 

1 aded 
Komple 

3000 M t . 

500 M t . 

500 M t . 

M . bedeli G. teminatı 

37.600,— 

37.600 — 

31.000,— 

31.000,— 

141.000,— 

26.000,— 

26.000,— 

2.820,— 

2.820,— 

2.325,— 

2.325,— 

10.575,— 

1.950,— 

1.950,— 

3 — Bahis konusu malzemeler guruplar halinde ihale edilecek olup, 
guruba dahil malzemeler bölünmez. Yalnız yeraltı kablosu (500) metrelik 
makaralar halinde satılabilir. 

4 — işbu malzeme satışlarına istekl i olanların her haftanın Pazartesi 
ve Perşembe günleri saat 10.00 da toplanmakta olan Belediyemiz Encü
menine müracaatları ve bu işe ait şartnamelerinin de hergün mesai saat-
l a n içinde Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünde görülebileceği hususu 
ilân olunur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 — 400 yataklı Bursa Verem Hastanesi «B» bloku inşaatı işi 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — İşin keşif bedeli (8.421.541,09) liradır. 
3 — Eksi l tme Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri 

Reisliği Eksi l tme Komisyonunda 21/7/1966 Perşembe günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte görü
lebilir. 

5 —ı Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) (266.397,—) liralık geçici teminatını, 
B ) 1966 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, B a 
yındırlık Bakanlığından almış oldukları «B» grupundan keşif bedeli k a 
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlık karnesinin 
aslı ile karneye esas işlere ait belgelerin asıllarının ibrazı suretiyle Yapı 
ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belge
lerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler tekli f mektuplarını 21/7/1966 Perşembe günü saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeter l ik belgesinin son müracaat tarihi 16/7/1966 Cumartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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1 — A n k a r a Tıp Fakültesi Jinekoloji ve Çocuk K l i n i k l e r i Dizel 
Elektrojen grupu tesisatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (250.000,—) liradır. 
3 — Eks i l tme Ankara 'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İş

leri Reisliği Eksi l tme Komisyonunda 22/7/1966 Cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

4 —• Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Reislikte gö
rülebilir. 

5 — Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerden : 
A ) (13.750,—) liralık geçici teminatım, 
B ) 1966 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat 
beyannamesi teknik personel beyannamesi taahhüt beyannamesi Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grupundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesinin aslı 
ile karneye esas işlere ait belgelerin asıllarının ibrazı suretiyle Yapı ve 
İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini 
teklif mektupları ile birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 22/7/1966 Cuma günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesinin son müracaat tarihi 18/7/1966 Pazartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

- Telgrafla müracaat ve postadaki vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyf iyet ilân olunur. 
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Ener j i ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

1 — İzmir DSİ. 2. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan 
Manisa-Adala sol sahil sulaması 2. kısım inşaatı işi ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (23.500.000,—) l i ra olup, ge
çici teminatı (718.750,—) liradır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere şantiyede çalışır v a 
ziyette 2 aded ekskavatör (3/4 Yd3 lük), 2 aded skreyper, 1 aded buldo
zer, 1 aded greyder, 1 aded yıkama eleme tesisi 20 m V s a a t veya 5000 
ma./ay kapasiteli , 8 aded betoniyer, 8 aded vibratör (6 aded satıh v ibra-
törü olacak), 2 aded keçiayağı ve çekicisi ile kâfi miktarda kamyon ve 
arazöz bulundurulacaktır. 

4 — İhale 22/7/1966 Cuma günü saat (15,00) de Ankara 'da Ulus 
Rüzgârlı Sokak Çatal Handaki DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 
katmda toplanacak olan DSİ. Merkez İhale Komisyonu tarafından kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (100,—) l i ra bedel mukabilinde 4 üncü 
maddede yazılı adresten 7/7/1966 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Baş
kanlığına 16/7/1966 Cumartesi günü saat (13,00) e kadar bir dilekçe ile 
müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşa
ğıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi, 
(B grupundan en az 23.500.000,— liralık), 
b) M a k i n a ve tezhizat beyannamesi, 
c) Taahhüt altında bulunan işler beyannamesi, 
d) Teknik personel beyannamesi, 
e) 3 üncü maddede istenilen iş makinalarım iş programına uygun 

olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulunduracağına dair usulü veç
hile tanzim edilmiş bir taahhütname, 

f) İşi alacak müteahhit veya bu işte çalıştıracağı şantiye şefinin 
DSİ. 2. Bölge Müdürlüğünden işyerinin görüldüğüne dair alacağı belge. 

7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarım 19/7/1966 sabahın
dan itibaren DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracaat ederek 
öğrenebilirler. 

8 — 16/7/1966 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin tekli f zarf
larını 22/7/1966 Cuma günü saat (14,45) e kadar 4 üncü maddede belir
tilen adresteki DSİ. Merkez İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz m u 
kabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vâki gecikmeler 
kabul edilmez. 
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1 — Döviz temini ve ithalâtı îdaremizce yapılmak üzere aşağıda 
yazılı malzemeler f iyat ve tekli f isteme usulü ile satın alınacaktır. 

Şartname 
No. : M e v z u u 

66-16L-62 B u j i 
66-16T-71 V kayışları 
66-16T-73 Yağ ve yakıt hava fi ltreleri 
66-16T-72 Tors devri daimli Rotary sondaj 

makin ası 

Son teklif verme tarihi 

12/8/1968 Cuma 
13/8/1966 Cumartesi 
15/8/1966 Pazartesi 

30/8/1966 Salı 

2 — Teklifler hizalarında gösterilen günlerde saat 17.00 ye kadar 
DSİ M a k i n a ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satınalma Komisyonu Baş
kanlığına verilmiş veya gelmiş olacaktır. Postada vâki gecikmeler ve 
telgrafla yapılacak olan teklif ler kabul edilmez. 

3 —• İstekliler bir dilekçe ile, dilekçelerinde şartname numarasını 
ve hangi f irmadan tekli f getireceklerini sarih adresleri ile belirterek, 
DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı E t l i k - A n k a r a adresinden şart
nameleri temin edebilirler. Değişik numaralı şartnameler için ayrı dilek
çe ile müracaat edilecektir. 

4 — ödeme gayr i kab i l i rücu bir akreditifle yapılacaktır. 
5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarları azaltıp çoğalt

makta ve bazı kalemleri tamamen almamakta serbesttir. 
6 — Istnbul'dan şartname talebinde bulunacak olan f irmalar şart

nameleri (DSİ 14 üncü Şube Başmühendisliği, Yerebatan Cad. Salkım 
Söğüt Sokak No. 20 Cağaloğlu İstanbul adresinden temin edebilirler. 
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Konya Ereğlisi Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı Samime Güvener vasisi veki l i A v u k a t Rıza Denizoğlu tara 
fından dâvâlı Osmaniye A l ibek i r l i Mahallesinden Mehmet Güvener aley
hine şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan boşanma dâvasının yapılan açık 
duruşması sonunda : 

Dâvâlıya duruşma esnasında davetiye tebliğ edilemediğinden ilânen 
tebligat ve gıyap tebliğ edilmiş ve yapılan yargılama sonunda mahke
memizden verilen 15/6/1964 tar ih 962/426 esas 964/270 karar sayılı ilâmla 
Osmaniye Alibekır Mahallesi 122 hanede kayıtlı davacı ile dâvâlının 
boşanmalarına, kabahatli bulunan dâvâlının bir yıl evlenmekten mem-
nuiyetine, 210 l i r a ücreti vekâlet ile masarif i muhakemenin dâvâlıdan 
tahsil i ile davacı vasisine verilmesine temyizi kabi l olmak üzere karar 
verildiği kararın ise dâvâlıya tebliğ edilemediiğnden ilânen tebliğine lü
zum hasıl olduğu ve ilân tarihinden itibaren mezkûr kararın 15 gün içer
sinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilâm tebliği yerine k a i m 
olmak üzere ilân olunur. 

5098 



Sahife: 16 (Resmî Gazele) 12 T E M M U Z 1966 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından : 

1 — 12 aded alternatör, 12 aded tevzi tablosu ve 12 aded regülâtör 
satın alınacaktır. 

2 — Gerekl i döviz komutanlığımızca temin edilecektir 
3 — Şartnameler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Daire 

Başkanlığı Gemi onarım Şubesi Müdürlüğünden 15 Temmuz 1968 günü 
saat 17.00 ye kadar alınabilir. 

4 — Teklifler, Türkçe veya İngilizce olarak 15 Ağustos 1966 gür.a 
saat 17.00 ye kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Daire Baş
kanlığı Gemi Onarım Şubesince kabul edilecektir. 

5 — Tekl i f zarflarının üzerine şartname numarası veya tekli f in 
hangi cihaza ait olduğu yazılacaktır. 

6 — Birden fazla cihaz satın alındığı taktirde teklifler, bu cihaz
lardan herhangi birine, bir kısmına veya tamamına verilebilir. Ancak 
herbir makine veya cihaz ayrı teklif zarfları içersinde bulunacaktır. 

7 — Komutanlık bunları dilediği kadar fazla veya noksan almakta 
veya hiç almamakta serbesttir. 

8 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
9 — Şartnameler posta ile gönderilmez ve po3ta ile gönderme t a 

leplerine cevap verilmez. 
10 — Şartnameler ve teklif verme tarihleri hiçbir şekilde değiş

tirilemez ve bu mealdeki yazılı talepler cevaplandırılmaz. 
11 — Y e t k i l i şahısların şartname alırken, dilekçe ile müracaat et

mesi, hüviyeti göstermesi ve f i rma mümessilliklerini tevsik eden bir 
belgeyi ibraz etmesi şarttır. 

12 — Teklifler, Türkçe veya İngilizce olarak yapılacak ve profor-
malar Türk parası veya Amerikan doları karşılığı F O B , CİF, C F ola
rak tanzim edilecektir. 

Î3 — Komutanlığımıza gerekli belgelerle müracaat etmeyerek 
şartname almadan verilecek teklifler hiçbir işlem yapılmıyacaktır. 

14 — Yukarıda belirli esaslar dışındaki teklifler dikkat nazarına 
almmayacak ve teklif sahibi hiç bir hak talep edemiyecektir. 
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D S l . Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için pazarlık usulü ile 4 kalem 
kauçuktan mamul yedek parça imal ettirilecektir. 

2 — B u işin eksiltmesi 22/7/1966 Cuma günü saat 15 00 de DSİ 
Genel Müdürlüğü E t l i k Tesisleri Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı bina
sında toplanacak olan malzeme eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — B u işe ait eksiltme evrakı bedelsiz olarak DSİ. Yeraltısuları 
Dairesi Başakanlığmdan temin edilebüir. 

4 — 4 kalem kauçuktan mamul yedek parça için 49000 T L . tahmin 
edilmiş olup k a t i teminatı 7350 T L . sidir. 

5 — İsteklilerin 22/7/1966 Cuma günü saat 15.00 de yapılacak olan 
eksiltmede hazır bulunmaları İlân olunur. 

5217 y-2 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 6 k a 
lem yedek parça imâl ettirilecektir. 

2 — B u işin eksiltmesi 21/7/1966 Perşembe günü saat 15 00 de 
DSİ. Genel Müdürlüğü E t l i k Tesisleri Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 
binasında toplanacak olan malzeme eksiltme Komisyonunca yapılacak
tır. 

3 — B u işe ait eksiltme evrakı bedelsiz olarak DSİ. Yeraltısuları 
Dairesi Başkanlığından tenim edilebilir. 

4 _ 6 kalem yedek parça için tahmin edilen bedel 211600 T L . olup 
geçici teminatı 11830 T L . sidir. 

5 —. İstekliler hazırlıyacakları teklif mektuplarmı eksiltme saatın-

dan 1 saat evvel D S l . Yeraltısuları Dairesi Başkanlığına makbuz m u 
kabi l i vereceklerdir. 

6 — Saat 14.00 den sonra verilecek tekli f mektupları ile postada 
vaki olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

5218/2-2 

Oıman Genel Müdürlüğü İstanbul Satınalma Komisyonu Başkanlı
ğından : 

OL man Genel Müdürlüğü teşkilâtı ihtiyacı için 74 cfm. lık 5 aded, 
105 cfm lık 2 aded, 160 cfm. l ik 5 aded, 210 cfm l ik 6 aded olmak üzere 
ceman 13 aded kompresör iç piyasadan teklif alma suretiyle pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Tekli f lerin 1/8/1966 Pazartesi günü saat 17,00 ye kadar Komisyon 
Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 

B u işe ait şartname A n k a r a , İzmir Orman İşletme Müdürlükleriyle 
Yedek Paıça Depo Müdürlüğünde ve Komisyon Başkanlığında (Tünel 
Caddesi No. 38 Kuthan K a t 2 Karakoy- lstanbul) görülebilir. 

Keyfiyet ilgililere duyurulur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolalrı Genel Müdürlüğü Bir inc i Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saatleri 
yazılı işlerin arttırması İstanbul - Küçükyah'daki Müdürlüğümüz bina
sında kapalı zarf la yapılacaktır. 

2 — Şartnameleri İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Arttırmaya girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1966 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi, 

şirketlerin hal i faaliyet belgesi, şahısların ikametgâh senedi ile usulü dai
resinde aşağıda yazılı her iş için o işin hizasında gösterilen miktarda 
teminat vermeleri, 

4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarmı artırma günü engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 
M u h . bedeli G. teminat A r t t ı r m a 

İşin cinsi L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

8274 ki lo madeni yağ 
3514 aded var i l satışı 

11,410,00 
26.355,00 

855,75 27 Temmuz 1966 11 00 
1.976,63 28 Temmuz 1966 11 00 

5091 / 4-2 

P T T Genel Müdürlüğünden : 

İşletmemiz ihtiyacı için 40 aded 4,5 K V A lık elektrojen grupu satın 
alınacaktır. 

İhaleye N A T O memleketleri imalâtçı firmaları iştirak edebilecektir. 
İstekliler bu alıma ait şartnameyi, Ankara 'da P T T Genel Müdürlüğü 

Malzeme Dairesi Başkanl'ğındın istanbul'da Tesellüm ve Depo Müdür
lüğünden T L . 150,— l i ra bedelle temin edebilirler. 

Tekli f lerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların 
şartnamelerinin Teşekkülümüzden almış olması şarttır. 

Teklif ler engeç 26/8/1966 günü saat 16.00 ya kadar P T T Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönderi
lecektir. 

B u tarihten sonra gönderilecek teklifler nazarı itibare alınmaz. 
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RESMÎ GAZETE ABONELERİNE : 
a) Resmî Gazete'nin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bitim tarihinde de sevkiyat derhal dur

durarak, müracaatlarda abone yenilemeleri geçnuş tarihe teşmil edılemıyeceğmden abone müddeti 31/7/1966 tarihinden sona erecek Resmî 
Gazete sahiplerinin abonelerini 1/8/1966 tarihinden 31/7/1967 tarihine kadar bir sene müddetle yenilemeği istedikleri takdirde her abone için 
45 l i ra 50 kuruşu behemahal bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarını da işaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu 
abone bit im tarihinden en geç 10 gün evvel bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermeleri. 

Bulundukları yerde Malsandığı olmayan aboneler abone bedelini posta havalesiyle yollamak zorunda olurlarsa keyfiyeti bir mektupla 
bildirmeleri, 

b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numarasının konulması, 
e) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücret (300) kuruşu bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak alacakları 

makbuzu, adres değiştirme isteğini havi mektupla birlikte göndermeleri, 
gerekmektedir. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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