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Kapsam ve tarif 
Madde 1 — Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gece

kondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler 
hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 2 — B u kanunda sözü geçen (Gecekondu) deyimi ile, imar 
ve yapı işlerini düzenliyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalın
maksızın, kendisine ait olmıyan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin 
rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar kastedümektedir. 

Belediyelere arsa sağlanması 
Madde 3 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Hazinenin, özel 

İdarelerin ve Vakıflar İdaresi dışındaki katma bütçeli dairelerin mülki
yetindeki arazi ve arsalardan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altın
daki yerlerden, belediye sınırları içinde olanlar ve 6785 sayılı Kanunun 
47 nci maddesine dayanılarak tesbit edilen mücavir sahalarda bulunan
lar, bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, bedelsiz olarak 
i l g i l i belediyelerin mülkiyetine geçer. 

Ancak, b ir kamu hizmetine ayrılmış olan veya 23/12/1960 tarih ve 
189 sayılı Kanun kapsamına girenlerle, 4753 sayılı Kanım hükümlerince 
kültür arazisi olarak tesbit edilenler veya gerek bu ve gerekse diğer 
kanunlarda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Hazine veya özel ida
re elinde bırakılması Bakanlar Kurulunca lüzumlu görülenler bu hü
küm dışındadır. 

B u kanunun uygulanması dolayısiyle yapılacak imar veya ıslah 
plânlarında genel muvazeneye dahil dairelerin ihtiyaçlarını karşılamak 
amacı ile ayrılan veya ayrılacak olanlar veya yukarda ikinci fıkradaki 
hizmetler için lüzumlu görülenler, daha önce belediyelere devredilmiş 
ise aynı şartlarla eski sahiplerine geri veri l ir . 

Tapu daireleri, bu maddede sözü geçen arazi ve arsaları devralacak 
idarelerin yazılı müracaatları üzerine, en geç 6 ay içinde, yeni mal ikler i 
adına tescil eder ve durumu ilgililere yazı ile bildirirler. 

5218, 5228 ve 6188 sayılı kanunlara dayanılarak, birinci fıkrada sö
zü geçen daire ve kurumlarca belediyelere devrolunan arazi ve arsaların 
ödenmemiş taksitleri alınmaz ve bu sebeple adı geçen daire ve kurum
lar lehine tesis edilmiş ipotek kayıtlan kaldırılır. 

Madde 4 — Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgeleri için
de bulunan binalı ve binasız vakıf taşınmaz mallardan 3 üncü maddenin 
ik inc i fıkrası kapsamı dışında ka lan lan , bu kanunda belirtilen amaçlar

da kullanılmak üzere, aşağıdaki şartlarla ve genel hükümlere göre be
deli ödenmek suretiyle i lg i l i belediyelerin mülkiyetine geçer : 

a) A r a z i ve arsalann bedeli; bulunduğu şehir, kasaba ve bölgenin 
özellikleri, yapılmış ve yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu 
vesair hususlar da gözönünde bulundurularak, i l g i l i belediye ve Vakıf
lar İdaresi arasında anlaşma yolu ile tesbit edilir. 

b) B u arazi ve arsalar üzerinde Vakıflar İdaresine ait herhangi 
bir yapı bulunduğu takdirde, bu yapının bedeli ayrıca hesaba katılır. 

c) Bedele ait anlaşmazlıklar mahall i asliye hukuk mahkemele
rince basit muhakeme usulü ile hallolunur. B u anlaşmazlıklar tapu tes
ciline engel olamaz. 

Vakıflar İdaresi ve tapu daireleri vakıf taşınmaz malların cins, 
miktar ve yerleri ile diğer vasıflarım açıkça belirten listeleri, talepleri 
üzerine en geç 2 ay içerisinde i l g i l i belediyelere bildirmekle yükümlüdür
ler. 

Belediyeler, kendi malî güçleri ve programlanna göre, bu taşın
maz malların tamamen veya peyderpey tescilini istiyebilirler. 

Sözü geçen bölgelerde Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tara 
fından yapıtırılacak kamu hizmet ve tesisleri için lüzumlu vakıf taşın
maz mallar da yukardaki esaslara göre bu idarelere int ikal ettiri l ir . 

Madde 5 — Lüzumu halinde, belediyeler gecekondu ıslah ve tas
fiye sahalan içinde bulunan veya bu kanun hükümleri dairesinde yeni
den teşkil edilecek önleme bölgeleri içine raslıyan özel mülkiyetteki ara 
zı ve arsaları ve bunlar içerisinde yapı veya sair herhangi bir tesis 
bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisleri, bu kanunda belirtilen amaç
larda kullanmak üzere, İmar ve İskân Bakanlığının izni ile, sahipleriyle 
anlaşarak satınalabilırler veya kamulaştırabilirler. 

Madde 6 — Belediyeler, gerek kendi mülkiyetlerinde bulunan ve 
gerekse bundan sonra mülkiyetlerine geçecek olan bütün arazi ve arsa
ların yerlerini ,tapu kayıtlannı, miktar ve özelliklerini açık olarak gös
teren, mülkiye amirliğince onaylanmış liste ve kroki ler i , bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde İmar ve İskân Bakanlığına gön
dermekle ve sonradan meydana gelecek değişiklikleri aym şekilde b i l 
dirmekle yükümlüdürler. 

Arsaların hangi amaçla kullanılabileceği 
Madde 7 — Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra 

bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye 
meclisi k a r a n ile belli edilip, İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görü
lenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına aynlır. 

İmar ve İskân Bakanlığı, belediye meclislerince tesfoît edilen yerleri 
redde, aynen veya değiştirerek onaylamaya veya değiştirilmek üzere 
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geri göndermeye yetki l i olduğu gibi, tekli f edilenler dışında lüzumlu gör
düğü yerlerin de bu maksada ayrılmasını belediyelerden istiyebılır. 

Madde 8 — B u kanun gereğince belediyelere devrolunan arazi ve 
arsalardan, şehir ve kasabaların ticari , iktisadi, sınai faaliyet merkez
lerinde veya kesif iş bölgelerinde bulunan, bu ve sair sebeplerle alım -
satım değerleri yüksek veya imar plânlarına göre belirl i b ir kamu hiz
metine ayrılmamış olan veya ucuz konut yaptırılması uygun görülmi-
yenler, belediye meclisi k a r a n ve îmar ve iskân Bakanlığının tasvibi 
halinde, belediyelerce, karşılığı bu kanunda belirtilen amaçlarda kul la 
nılmak üzere 12 inci madde ile kurulan fon hesabına yatırılmak şartıyle 
ve yönetmelik esaslarına göre k i r a y a venlebılır veya satılabilir veya 
başka şekil ve surette kıymetlendirilebilir. 

Madde 9 — 7 nci madde gereğince tesbit edilen sahalar içerisinde 
bulunup da, plân ve mevzuat icaplarına göre dükkân, han, hamam, fınn, 
gazino, sinema, tiyatro, garaj ve saire gibi konut dışında genel ihtiyaç
lar la i lg i l i özel tesislere ayrılan yerler hakkında da 8 inci madde hüküm
ler i uygulanır. 

Madde 10 — B u kanun hükümlerine dayanılarak belediyelere dev
rolunan arazi ve arsalardan yapılacak imar veya ıslah plânlanna göre, 
yol, meydan, park, Otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi genel hiz
metlere aynlması gerekenleri hakkında aynca tahsis k a r a n alınmaz. 

Madde 11 —• Belediyeler, bu kanunda yazılı amaçlara tahsis edil
mek üzere devraldıkları arazi ve arsalan bu amaçlar dışında tasarruf 
edemezler. 

Fonların teşkili ve kullanılması 
Madde 12 — B u kanundaki hizmetlerin yürütülebilmesi için aşa

ğıdaki kaynaklardan sağlanacak gelirler, Türkiye Emlâk Kred i B a n 
kasında, i l g i l i belediyeler adına açılacak özel hesaplarda toplanarak b i 
rer fon teşkü edüir : 

a) 5218, 5223, 6188 ve 7367 sayılı kanunlarla veya bu kanun hü
kümlerine dayanılarak belediyelerin mülkiyetine geçen arazi ve arsala
rın veya izinsiz yapı yapılmak suretiyle işgal edilmiş bulunan beledi
yeye ait salıalann ve bu arazi ve arsalar üzerinde belediyelerce yaptın-
lan veya çeşitli şekillerde yapılarak belediyelere int ika l eden yapıların, 
bu kanunun gerektirdiği hallerde, kiralarından, satışlanndan veya sair 
şekillerde kıymetlendirilmelerinden elde edilecek gelirler, 

b) 24 üncü madde gereğince almacak katılma payları, 
c) Belediye bütçelerine, yıllık bütçelerindeki toplam giderlerin yüz

de birinden az olmamak üzere, konacak ödenekler, 
d) 1580 sayılı Kanunun 5116 saplı Kanunla değiştirilen 110 uncu 

maddesinin 19 uncu fıkrasında yazılı gelir kaynağı hâsılatından arta 
kalmış veya kalacak kısımlar, 

e) Devlet bütçesinden veya 15 inci maddede sözü geçen fondan 
bu fona aktan lmak suretiyle yapılacak yardımlar, 

t) Diğer kanunlarla bu fona katılması kabul edilen sair gelirler, 
g) Fondan verilen kredilerin taksit ve faizleri , 
h) Her türlü bağış ve yardımlar, 
i) Fonda toplanacak paraların faiz ve sair gelirleri. 
Madde 13 — 12 nci madde gereğince teşkil edilen fonda toplanan 

paralar, belediyelerce, İmar ve iskân Bakanlığının i zn i alınmak şartlyle: 
a) B u kanundaki amaçlarda kullanılmak üzere arsa sağlanmsın-

da, i m a r ve iskân Bakanlığınca onanan plân ve projelere göre halk ko
nutu, nüve konut veya geçici misafir konutu yapılmasında, 

b) Islah olunacak gecekondu bölgeleri ile yeniden tesis edilecek 
önleme bölgelerinin yol , meydan, kanalizasyon, su, elektrik ve benzer
ler i gibi kamu hizmet ve tesislerinin i m a r ve iskân Bakanlığınca ona
nan projelerine göre yapılmasında veya onanlmasmda, 

c) Kendi bütçe imkânlariyle karşılanamıyan ve fakat bu kanun 
gereğince yapılması gereken tesbit, harita alımı, plân ve projelendirme 
hizmetlerinde kullanılır. 

Madde 14 — B u kanundaki hizmetlerin yürütülebilmesi için 12 
nci maddede sözü geçen fondan a y n olarak, Türkiye Emlâk Kred i B a n 
kasında açılacak özel b i r hesapta, i m a r ve iskân Bakanlığı emrinde de 
b ir fon teşkil edilir. B u fonun gelirleri şunlardır : 

a) Devlet bütçesinin i m a r ve iskân Bakanlığına ait olan bölü
müne, bu amaçla konacak ödenekler, 

b) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, Sosyal Sigortalar K u r u m u 
nun, Türkiye Cumhuriyeti E m e k l i Sandığının yıllık bütçelerinden ve 
konut kredisi veren veya konut için yardım yapan kamu kaynaklı d i 

ğer kurumların yıllık bütçe ve programlarında bu maksatlarla ayrılan 
meblâğlardan Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek belirli m ik tar lan , 

c) B u kanun hükümlerine göre kredi alacaklann, yönetmelikte 
belirtilen esaslar gereğince ve i m a r ve iskân Bakanlığınca tâyin edile
cek miktar üzerinden, Türkiye Emlâk Kred i Bankasına yatıracakları 
kredi ortaklık pay lan , 

d) Çeşitli kanunlarla bu fona aktanlması öngörülen diğer gelir
ler, 

e) Fondan verilecek kredilerin taksit ve faizleri , 
f) B u kanun uyarınca i m a r ve iskân Bakanlığınca, geri, devir 

veya satın alman veya kamulaştmlan arazi ve arsa lann veya adı geçen 
Bakanlıkça yaptmlan veya başka şekillerde Bakanlığa int ikal eden halk 
konutu, nüve konut ve diğer yapılann kiralarından, satışlarından ve sair 
şekillerde kıymetlendirilmelerinden elde edilecek gelirler, 

g) Her türlü bağış ve yardımlar, 
h) Fonda toplanan paraların faiz ve sair gelirleri . 
Madde 15 — 14 üncü maddede sözü geçen fonda toplanan paralar : 

a) B u kanun hükümlerine göre ve plân ve mevzuat icaplanna uy 
gun olarak, gecekondu ıslâh ve önleme bölgelerinde halk konutu veya 
nüve konut yapacaklara, mevcut gecekondusunu düzeltecek veya onara
cak olanlara kredi verilmesinde, 

b) Belediyelerce yapılamıyan veya Devletçe yapılması veya yaptı
rılması öngörülen tesbit, harita veya fotoğraf alımı ve değerlendirilmesi, 
her türlü plânlama ve projelendirme hizmetlerinde, başka imkânlarla k a r 
şılanamıyan malzeme ve benzeri giderlerin karşılanmasında, 

c) i m a r ve iskân Bakanlığınca 31 inci maddeye dayanılarak y a 
pılması gereken binalı ve binasız arazi ve arsa satın alınmasında, k a m u 
laştırmasında, toplu veya ayrı halk konutu, nüve konut veya misafir 
konutu yapılmasında, bunlann düzeltilmesi veya onanlmasmda, 

d) Gecekondu ıslâh bölgelerinde veya yeniden tesis olunacak önle
me bölgelerinde veya yukandak i fıkra gereğince alınacak arazi ve arsa
lar la , yapılacak konutların ihtiyacını gidermek amaciyle, adı geçen B a 
kanlıkça kamu hizmet ve tesislerinin yapılmasında, 

e) B u kanundaki hizmetlerden, belediyeler tarafmdan yapılacak 
olanlarmın daha i y i ifasını sağlamak üzere, yönetmelik esaslanna ve h a 
zırlanacak uygulama plân ve programlanna göre, 12 nci maddeye daya
nılarak teşkil olunan fon hesaplarına aktan lmak suretiyle, belediyelere 
yardım edilmesinde, kullanılır. 

B u maddeye göre fondan verilecek kredilerin vâdesi 20 yıldan ve 
alınacak faiz, vergi ve masraflar toplamı yüzde beşten fazla olamaz. 

Kredilerle i l g i l i faiz miktarları ve gerektiğinde meydana gelebilecek 
faiz farkları dolayısiyle yapılacak işlemler, yardım ve kredi verme usul
leri ile diğer hususlar yönetmelikte bel irt i l ir . 

Gecelconduların tesbiti 
Madde 16 — Gecekondu ıslâh ve tasfiye bölgeleri ve bunların sınır

l a n , belediyelerce bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay İçin
de, her türlü imkân ve araçtan faydalanılarak tesbit olunur. 

B u bölgeler içinde bulunan bütün yapılar, gerek belediyelerin ve ge
rekse yardımcı olabilecek diğer daire ve k u r u m l a n n durum ve imkânları 
da gözönüne alınarak, i m a r ve iskân Bakanlığınca tâyin edilecek şekil 
ve süreler içerisinde, mümkünse hava fotoğraflannda veya haritalarda, 
mümkün olmıyan yerlerde ise ölçekli krokilerde gösterilir. 

B u konuda belediyelerin, mülkiye âmirlerinden istiyecekleri her 
türlü yardımlar, imkânlar dahilinde karşılanır. 

Mahallî imkânlarla karşılanamıyan tesbit, hava fotoğrafı alımı, kıy
metlendirilmesi, har i ta alım ve tanzimi ve benzeri gibi teknik yardımlar 
hakkında i m a r ve iskân Bakanlığının istekleri , i l g i l i Bakanlık, daire ve 
kurumlarca, lüzumunda adı geçen Bakanlık veya belediyelerce sağlana
cak fennî malzeme dışında herhangi b ir karşılık aranmaksızın yerine 
getiri l ir . 

Yukarıda belirtilen esaslara göre hazırlanacak hava fotoğraflan, 
harita ve krokiler, tesbit tarihlerini de iht iva etmek suretiyle belediye 
encümenlerince öncelikle müzakere edilip karara bağlandıktan sonra 
onaylanarak, incelenmek üzere i m a r ve iskân Bakanlığına gönderilir. 
Bakanlıkça kabul edilen ve onanarak kesinleşen bölgelere ait karar ve 
krokiler, belediye dairesinde ve bölge içindeki muhtarlıklarda herkesin 
görebileceği bir yerde bir ay süre ile asüır ve keyfiyet mûtat vasıtalarla 
halka duyurulur. 
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Belediye sınırları ve varsa mücavir sahalar dışındaki gecekondu 
bölgelerinde bu madde gereğince yapılması gereken işlemler, İmar ve İs
kân Bakanlığınca yürütülür. 

Gerek gecekondu bölgelerinin, gerekse ıslâh veya tasfiye edilecek 
gecekonduların tesbit şekli ve esasları, mahallî özellikler ve teknik i m 
kânlar da gözönünde tutularak, İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin olunur. 

Madde 17 — Belediye sınırları ve varsa mücavir sahalar içindeki 
bütün gecekonduların ve ayrıca 16 ncı madde gereğince tesbit edilen 
bölge ve sahalar içinde bulunan bütün yapıların sahiplen ve her ne şe
kilde olursa olsun bu yapılarda oturan veya bunları işyeri olarak ku l la 
nanlar, İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak örneğe uygun bir be
yannameyi ilân tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapının bulunduğu yer 
belediyesine makbuz karşılığında vermek zorundadırlar. 

Yeniden gecekondu yapımının önlenmesi 
Madde 18 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye 

sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma 
bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu 
altmda bulunan yerlerde yapılacak, daimî veya geçici bütün izinsiz yapı
lar, inşa sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun, hiçbir karar alın
masına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından der
hal yıktırılır. 

Yıkım sırasmda lüzum hâsıl olduğunda, belediyeler i l g i l i mülkiye 
âmirlerine başvurarak yardım istiyebilirler. Mülkiye âmirleri, Devlet 
zabıtası ve imkânlarından faydalanmak suretiyle, izinsiz yapıların yıkımı 
konusunda yükümlüdürler. 

Özel kişilere veya bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü geçenler dışın
daki tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izinsiz yapılar 
hakkında, arsa sahiplerinin yazılı müracaatları üzerine ve mülkiyet du-
rumlannı tevsik etmeleri şartlyle bu madde hükümleri, aksi halde genel 
hükümler ve 6785 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanır. 

Plân ve programlar 
Madde 19 — Islâha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu böl

geleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek 
sahaların seçimi, haritalannın hazırlanması, imar ve ıslâh plânlarının 
düzenlenmesi, İmar ve İskân Bakanlığının denetimi altında, i lg i l i beledi
yelerce yapılır veya yaptırılır. 

İmar ve İskân Bakanlığı, hazırlanan harita ve plânları redde, dü
zeltilmek üzere geri göndermeye, olduğu gibi veya değiştirerek onayla
maya ve lüzum gördüğü hallerde bu hizmetleri kendisi yapmaya veya 
yaptırmaya yetkil idir . 

Onaylanarak kesinleşen plânlar belediye dairesinde herkesin göre
bileceği b ir yerde bir ay süre ile asılır ve keyfiyet mûtat vasıtalarla 
halka duyurulur. 

Madde 20 — Islâh ve tasfiye tatbikatının yapılacağı şehir ve kasa
baların ve buralardaki ıslâh ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik 
sırası İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin olunur. 

Belediyeler bu program ve öncelik sırasına ve İmar ve İskân B a 
kanlığınca tesbit edilecek diğer esaslara göre kendi çalışma programla
rını yapmaya ve onanmak üzere adı geçen Bakanlığa göndermeye mec
burdurlar. 

Bakanlık bu çalışma programlarını değiştirmeye yetkil idir . 

Gecekonduların ıslâh ve tasfiyesi 
Madde 21 — Belediyelere ait olan veya bu kanun uyarınca belediye

lerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp, 16 ncı ve 17 nc i maddelere göre 
tesbit edilmiş bulunan gecekondulardan konut olarak kullanılanlan; 
içinde oturanlar 25 inci maddedeki şartları haiz oldukları takdirde; 

a) Gecekondunun sahibi ise, borçlanma suretiyle veya sair şekil
lerde konut temin edilinceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip, 
lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle, 27 nci maddedeki süre ve 
şartlara uygun olarak konutunu yapmeaya kadar, 

b) Gecekondunun sahibi değil ise, ucuz kiralık konut temin edilin
ceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisi 
sağlanmak suretiyle 27 nci maddedeki süre ve şartlara uygun olarak 
konutunu yapmeaya kadar, yıktınlamaz. 

Birden fazla gecekonduya sahip olanlann, bunlardan sadece seçe
cekleri bir tanesi hakkında yukandak i hükümler uygulanabilir. Şu kadar 
k i ; plân ve mevzuat icaplanna göre bu yapılardan korunması mümkün 
olanları varsa, bunlardan bir inin seçilmesi şarttır. Diğer korunması gere-
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kenlerden lüzumlu görülenleri, hangi amaçla kullanılmakta olursa olsun, 
belediyelerce takdir olunacak bedel karşılığında almarak, lüzum ve i h t i 
yaca göre, sürekli veya geçici bir zaman için olduğu gibi veya değiştirile
rek kullanılabilir veya kullanılmak üzere k i r a y a verilebilir veya satılabi
lir . Eeledıyelerce tesbit edilecek veya ettirilecek bedellere, tebliğ tar ih in
den itıabren 15 gün içinde, umumi hükümler dâhilinde hukuk mahkeme
lerine it iraz olunabilir. 

Konuttan başka maksatlar için kullanılan gecekondulardan plân ve 
mevzuat icaplarına göre korunması gerekenler hakkında da bu madde 
hükümleri uygulanabilir. 

Madde 22 — Gecekondu ıslâh bölgelerinde bulunup da, belediyelere 
ait olan veya bu kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi gere
ken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce yapılmış olan gecekondulardan, bu sahalar için yapılacak imar ve 
ıslâh plânları ve mevzuat icaplarma göre olduğu gibi veya değiştirilerek 
korunması mümkün olanlan, plânın tanziminden sonra yapılacak b i ld i r i 
den itibaren en geç 2 yıl içinde yönetmelik esasları dairesinde sahipleri 
tarafından imar ve ıslâh edilir. A k s i halde, bu yapılann verilen süre zar 
fında yıktırılması yoluna gidil ir . Sahipleri tarafından yıktınlmıyan yapı
lar, enkazı sahiplerine ait olmak üzere belediyelerce yıktınlır ve yıkım 
masrafı % 10 fazlasiyle i lgil iden alınır. 

Madde 23 — Tek başına veya toplu olarak yapılmış olan veya ge
cekondu ıslâh bölgelerinde bulunup da bu sahalar için yapılacak imar 
veya ıslâh plânlarma veya mevzuat icaplarına göre yıkılması gereken 
izinsiz yapılar 21 inci madde hükümleri de gözönüne almarak enkazı ken
dilerine ait olmak üzere sahipleri tarafından yıktınlır. Bundan dolayı 
kendilerine herhangi bir bedel verilmez. Sahiplerince yıkılmaya veya 
yıktırılmayan gecekondular, yıkma masrafı % 10 fazlasiyle kendilerinden 
alınmak üzere belediyelerce yıktırılır. 

Kamu hizmet ve tesisleriyle ilgili giderlere katılma 
Madde 24 — Gecekonduların ıslâh, tasfiye ve önleme bölgelerinde 

bulunan bütün yapılann, binalı ve binasız arazi ve arsaların sahipleri, bu 
sahalarda belediyelerce gerek bu kanunun 12 nci maddesinde sözü geçen 
fondan faydalanmak suretiyle, gerekse diğer bütçe imkânlan yapılacak 
veya yaptırılacak yol, kaldırım, kanalizasyon, su, elektrik gibi kamu h iz 
met ve tesisleri yapıldıktan sonra, bunlardan dolayı yapılan harcamalann 
tamamına, Belediye Gelir leri Kanununda belirtilen şekil ve nisbetlerde 
katılırlar. B u katılma pay lan , belediyelerce ilgililerden 10 yılda ve 10 eşit 
taksitte alınır. 

B u maddede sözü geçen arazi ve arsalardan özel mülkiyette bulu-
nanlannın, başkalan tarafından gecekondu yapılmak suretiyle işgal edil 
miş olan kısımları için alınması gereken katılma pay lan da, işgal devam 
ettiği sürece, gecekondu sahibinden almır. 

Tasfiye veya ıslâh sebebiyle yıkılması gereken gecekondularm sa
hiplerinden, yıkılacak gecekondulan dolayısiyle tahakkuk eden katılma 
paylannın yıkım gününden sonra ödenmesi gereken taksit leri alınmaz. 

İmar ve İskân Bakanlığınca lüzum görülen bazı gecekondu ıslah 
bölgelerinin kamu hizmet ve tesislerine harcanmak üzere, belediyelere 
ikrazlar dışında, Devlet bütçesinden yapılan yardımlardan dolayı, bu 
hizmet ve tesisler için yapılan harcamalar toplamı, bu yardım m i k t a 
rını aşmamak üzere adı geçen Bakanlıkça tesbit edilecek miktar kadar 
düşürülerek, katılma payları buna göre hesaplanacağı gibi, belediye mec
l is leri de lüzum gördükleri takdirde, bu maddede sözü geçen maliyet 
masraflarının bir kısmını kendi bütçelerinden ödemek suretiyle indire
bilirler veya yukarıda belirtilen taksit süresini 20 yılı geçmemek üzere 
uzatabilirler. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılacak kamu hizmet ve tesisleri 
için de bu madde hükümleri uygulanır. 

Arsa tahsisi şart ve şekilleri 
Madde 25 — 7 nci madde gereğince tesbit olunan önleme bölgele

rindeki arsalar, öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle 
açıkta kalacaklara ve diğer konutsuz vatandaşlara veril ir . 

B u arsalardan, ıslah ve tasfiye bölgelerinde bulunan diğer yapı sa
hiplerinden yapısının tasfiyesini istiyenler de faydalanabilirler. 

Her ne sebeple olursa olsun, bu kanun hükümlerince arsa tahsis 
edilecek kimselerin, yoksul veya dar gel ir l i olması, kendisinin veya eşinin 
veya ergin olmıyan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev 
yapmaya müsait arsaya veya her hangi b ir yerde bir ev veya apartmanın 
ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bulunmaması şarttır. 
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Kimler in yoksul ve dar gel ir l i sayılacağı, kendisine arsa tahsis edi

leceklerin öncelik sırası ve yukarda sozu geçen diğer hususların esasları 
yönetmelikte belirtilir. 

Madde 26 — 25 inci maddede sözü geçen arsalar, yönetmelikte be
l irt i len şekil ve esaslar dairesmde ve tesbit olunacak bedellerle, kendi
lerine arsa verilmesi gerekenlere dağıtılır. 

B u bedellerin tesbitmde : 
Arsaların devir veya satınalma bedeli, har i ta ve plân harcamaları, 

yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, okul, mabet ve 
benzeri gibi hizmetlere ayrılan saha kaybı, yol , kaldırım, kanalizasyon 
ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesisleri için yapılan harcamalar 
dikkate alınır. 

İmar ve İskân Bakanlığınca bi l f i i l yapılan veya yaptırılan kamu hiz
metleri veya bu maksatla belediyelere yapılan yardımlar dolayısiyle bu 
hizmetler içm hesaplanan bedel yardım miktarı kadar düşürülebileceği 
gibi belediye meclisleri de lüzumlu gördükleri takdirde bu maddede sözü 
geçen maliyet harcamalarının bir kısmını kendi bütçelerinden ödemek su
retiyle indirebilirler. 

B i n a satışları halinde de yukardaki hükümler uygulanmakla bera
ber tesbit edilecek bedele binanın maliyet değeri de eklenir. 

Yardımlar ve muafiyetler 
Madde 27 — B u kanun hükümlerine göre kendilerine arsa tahsis 

edilenlerle gecekondusunu ıslâh edeceklere, imkânları nispetinde İmar ve 
İskân Bakanlığınca, mahallî belediyelerce veya diğer daire ve kurum
larca her türlü teknik yardım yapılır ve bunlara uzun vadeli konut kre
disi verilmesi ve aynî yardım yapılması yoluna gidilir. Islahı gereken 
konutların tesbiti işlemleri, arsa tahsisi, yeniden konut yapacaklara 
veya konutunu ıslah edeceklere temin olunacak kredi veya yapılabile
cek ayni ve teknik yardımların miktar , şekil ve sair şartlarına dair esas
lar yönetmelikte belirti l ir . 

Kendilerine arsa tahsis edilenler, yönetmelikte belirtilen işlemleri, 
tahsis tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlamıya ve krediye ihtiyaç
ları bulunduğu ve yönetmeliğe göre gerektiği takdirde, Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasında kendilerine kredi tahsisini gerektirecek şekilde hesap 
açtırmaya mecburdurlar. Bunlardan krediye hak kazananların kredi 
tahsis tarihinden itibaren, diğerlerinin ise, arsa tahsisi tarihinden it iba
ren en geç 1 yıl içinde konutlarını yapmaya başlamaları ve 32 nci mad
deye uygun olarak önceden tesbit edilen plâna göre, nüve kısmım en 
geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. 

B u şartlara uymıyanlardan, bu kanuna göre tahsis edilmiş veya 
edilecek taşınmaz mallar hiçbir hüküm alınmasına lüzum kalınmaksı-
sm geri alınır. 

Madde 28 — B u kanun hükümleri gereğince ıslah edilecek veya ye
niden inşa olunacak konutlarda kuUanılacak lüzumlu orman emvali, 
onanh ihtiyaç belgeleri ile İmar ve İskân Bakanlığının talebi dikkate 
alınarak (6831 sayılı Orman Kanununun 33 üncü maddesi hükmü saklı 
kalmak şartiyle) orman idarelerince öncelikle ve maliyet bedeli üzerin
den veril ir . 

Bunun dışında, bu gibi yapılar için yapılacak diğer malzeme yar 
dımları ve sağlanacak sair kolaylıklar yönetmelikte belirti l ir . 

Madde 29 — Gerek gecekonduların tesbit, ıslâh tasfiye ve önlenmesi 
hususlarında ve gerekse ıslah olunacak gecekondu bölgeleriyle yeniden 
tesis edilecek halk konutu veya nüve konut sahalarının her türlü kamu 
tesis ve hizmetlerinin ifasında İmar ve İskân Bakanlığının veya bu B a 
kanlıkça gösterilecek lüzum ve ihtiyaca binaen diğer Bakanlıkların, Dev
let dairelerinin ve sair kamu kurumlariyle kamu tüzel kişilerinin, müm
kün olabilen her türlü yardımda bulunmalarına veya kendi konularına g i 
ren hizmetleri yerine getirmelerine Bakanlar Kurulunca verilecek karar 
üzerine, adı geçen daireler kendi aslî vazifelerini, hizmet ve iş program
larını aksatmaksızın ve herhangi bir karşılık talep etmeksizin bu yardım 
ve hizmetleri yerme getirirler, gerekirse bütçelerinde bu maksatlar için 
lüzumlu ödeneği ayırırlar ve yine lüzumu halinde iş programlarını, bu hu
susları da göz önünde bulundurarak düzenlerler. 

B u Bakanlık, daire ve kurumlarca, yukarda bahsi geçen yardım ve 
hizmetlerin, kendi imkânları dâhilinde ve Bakanlar K u r u l u k a r a n alın
maksızın yerine getirilmesi de caizdir. 

Madde 30 — Gecekondu ıslah bölgelerinde kamu tüzel kişilerine ait 
arazi ve arsalar üzerinde bulunan, plân ve mevzuat icaplarına göre yıkıl-
mayıp, olduğu gibi veya değiştirilerek korunması mümkün olan gecekon
dulara ve bu kanun hükümlerine göre yeniden tesbit edilen konut saha-
lannda belediyelerce tahsis olunan arsalarda ilgililerince yapılacak ya 
pılara yapı ruhsatiyesi verilebilmesi için; i lg i l inin satış vadini, k i ra lan 

dığını veya tahsis edildiğini belirten onanlı belgelerden bir in i ibraz »t-
mesi şarttır. 

Başka mahzur bulunmadığı takdirde ayrıca tapu senedi aranmaz. 
Madde 31 — İmar ve iskân Bakanlığı bu kanundaki hizmetlerde 

kullanılmak üzere özel mülkiyetteki arazi ve arsaları, bunlar içinde yapı 
veya sair her hangi bir tesis bulunduğu takdirde bu yapı ve tesisleri sa
hipleri ile anlaşarak satınalabilır veya kamulaştırabilir. 

İmar ve İskân Bakanlığı ve bu Bakanlığın izni ile belediyeler, ge
cekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi maksadıyle halk konutlan, nüve 
konutlar ve geçici olarak kullanılacak misafir konutlan inşasına yetk i 
lidir. 

B u yapılar, 6785 sayılı Kanunun 4, 16, 18, 35, 36 ve 49 uncu mad
delerine tabi olmadığı gibi, adı geçen Bakanlıkça belediyelere ait olan 
veya bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere belediyelerin 
mülkiyetine geçen arazi ve arsalar üzerine de yapılabilir. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan konutlardan, 
adı geçen Bakanlıkça lüzumlu görülenleri, bu kanundaki maksatlarda 
kullanılmak üzere, i lg i l i belediyelere devir ve temlik olunabilir. 

B u madde hükümlerine dayanılarak yapılan veya yaptınlan yapı
ların kıra ve kullanma şekilleri yönetmelikte belirtil ir. 

Madde 32 — B u kanunun uygulanacağı sahaların imar ve ıslah 
plânlarının tanzim ve onanması işlemleri ile bu sahalarda yapılacak ko
nutların tipleri , iç ve dış ölçüleri, oda ve müştemilât durumları, mahallî 
şartlara göre kullanılacak malzeme cinsleri ve sair hususlara ait esaslar 
6785 sayılı i m a r Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın, hazırlanacak 
yönetmelikte gösterüır. 

Madde 33 — B u kanun hükümlerine dayanılarak yapılan ivazlı veya 
ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, alım, satım, k i ra , geri alma, geri 
verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini , ıslah, 
değişiklik, onarım, inşa ve ikmal gibi her türlü işlemler, sözleşmeler, 
beyannameler ve benzerleri, tasarruf bonosundan ve her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaftır. 

B u kanun gereğince teşekkül edecek fonlardan yapılacak sarfiyat, 
Artırma, Eksi l tme ve İhale, Divanı Muhasebat ve Muhasebei Umumiye 
kanunlarına tabi değildir. 

B u sarfiyatın şekil ve esasları yönetmelikte belirti l ir . 

Tahsis amacına aykırı davranışların önlenmesi 
Madde 34 — B u kanun hükümlerine göre belediyelerce tahsis olu

nan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde yapılan bina ile meydana ge
len taşınmaz mallar, tahsis tarihinden itibaren 20 yıl süre içinde : 

a) Devir ve temlik olunamaz. 
b) Rehin ve diğer aynî haklar la takyidedilemez. 
c) Satış vâ'di sözleşmesine konu teşkil edemez. 
d) Taksim ve satış suretiyle şüyuun giderilmesi talebine konu 

olamaz. 
e) Haczedilemez ve işgal olunamaz. 

Ancak, (e) fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ölüm, emeklilik, 
görev nakl i ve Türkiye Emlâk K r e d i Bankasının veya konut kredisi ve
ren diğer kuruluşların ipotekli alacaklarından dolayı yapılacak satış ve 
işlemler bu kayıtlara bağlı değildir. 

B u kanundan doğan ipotekli alacaklar dolayısiyle yapılacak satış
lardan elde edilen bedelden, bu kanunla i lg i l i borçlan kesildikten ve arsa 
bu kanuna aykırı olmamak şartiyle, belediyeden ve bankadan izin alarak, 
masrafını tamamen kendisi karşılamak suretiyle ek olarak yaptığı yapı 
ve tesisler ıçm harcadığı para ilgilisine verildikten sonra, artan 14 üncü 
maddede sözü geçen fona yatırılır. Satış bedelinin bu fıkra gereğince 
ilgiliye verilen kısmı, diğer borçları sebebiyle de haczedılebilir. 

Belediye sınırları ve mücavir sahalar dışında uygulama 
Madde 35 — Belediye sınırları ve mücavir sahalar dışında bulun

makla beraber, Hazineye özel idarelere, katma bütçeli dairelere alt arazi 
ve arsalarla Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, İmar 
ve İskân Bakanlığınca lüzumlu görülüp, Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırılanları hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

B u gibi yerlerde, bu kanunla belediyelere verilmiş olan görev ve 
yetkiler, İçişleri ile İmar ve İskân Bakanlıkları tarafından birl ikte tesbit 
edilecek yakın belediyelerden birisine verilebilir. 
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Yönetmeliklerin hazırlanması 
Madde 36 — îmar ve îskân Bakanlığı; bu kanunda sözü geçen yö

netmelikleri, i lg i l i Bakanlıkların mütalâasını almak suretiyle, kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde hazırlamakla görevlidir. 

Ceza hükümleri 
Madde 37 — B u kanun hükümlerinden faydalanmak amacıyle ya

lan beyanda bulunan veya hakikate aykırı beyanname verenler ile bu 
kanunun yayımından sonra belediye sınırları içinde veya dışında beledi
yelere, Hazineye, özel idarelere veya katma bütçeli dairelere ait arazi 
ve arsalar üzerinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerlerde izinsiz yapı yapanlar, yaptıranlar, bu gibi yapıları satanlar, 
bağışlıyanlar, rehin edenler veya diğer şekillerde devredenler ve bilerek 
devir ve satın alanlar, fiilen ağırlık derecesine göre 3 aydan 1 yıla kadar 
hapis ve 500 liradan 1 000 l iraya kadar ağır para cezası ile cazalandırı-
lırlar. B u suçların tekerrürü halinde cezalar bir misl i artırılabilir. 

özel kişüere veya bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü geçenler dı
şındaki tüzel kişilere ait arazi ve arsalar üzerinde yapılacak izmsız yapı
lar hakkında ise arsa sahibinin mülkiyet durumlarını vesıkalandırmaları 
şartiyle yazılı müracaatları halinde bu madde hükümleri uygulanır. 

B u kanun hükümlerine aykırı olarak işgalde bulunanlarla oturma 
hakkını kaybedenler, i lg i l i belediyelerce 6126 sayılı Kanunda belirtilen 
şekilde tahliye ettiril irler. 

B i r inc i ve ikinci fıkra uyarınca hüküm giyenler, bu kanundan bir 
daha faydalandırılmazlar ve borçları muacceliyet kesbeder. 

17 nci maddede sözü geçen beyannameyi, haklı bir sebebe dayan
maksızın, zamanında vermiyenler 3 aya kadar hafif hapis veya 30 l i r a 
dan 600 l i raya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Madde 38 — B u kanunda suç sayılan fiillere ait dâvalar sulh ceza 
mahkemelerinde görülür. Görevlerden doğan suçlar ise genel hükümlere 
tabidir. 

Çeşitli hükümler 

Madde 39 — B u kanunun Türkiye Emlâk Kred i Bankasına tah
m i l ettiği vazifelerin ifasına karşılık olmak üzere adı geçen bankaya her
hangi bir ücret ödenmez. 

Madde 40 —• B u kanun gereğince yapılan kamulaştırmalarda 6830 
sayılı istimlâk Kanununun 23 üncü maddesi uygulanmaz. 

Madde 41 — B u kanunun uygulanması gereken yerlerde, diğer k a 
nunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

Madde 42 — 6188, 7367, 5/9/1963 tarih ve 327 sayılı kanunlar yü
rürlükten kaldırılmıştır.. 

Geçici maddeler 

Geçici Madde 1 — Belediyelerce tesbit ve kabul edilip, i m a r ve i s 
kân Bakanlığınca uygun görülen gecekondu ıslah ve tasfiye bölgelerinde, 
bu kanunun yayımı tarihinden önce kendilerine v e y a sahiplerinin kanu
nen muteber muvafakatleri alınmak suretiyle özel veya tüzel kişilere ait 
arazi ve arsalar üzerinde yaptırılmış olup da, sadece bir ailenin oturma
sına mahsus ve konut o larak kullanılan izinsiz yapıların sahipleri ve içinde 
oturanlar da, 25 inci maddedeki şartları haiz bulunmaları halinde, bu k a 
nun hükümlerinden faydalandırılırlar. 

B u maddenin kapsamına giren ve tapuda ortak mülkiyet esaslarına 
göre kayıtlı bulunan arazi ve arsalar üzerindeki yapılardan, hissedarlarına 
ait oldukları tesbit edilenlerden, bu bölgenin şartlarına, plân ve yönet
melik esaslarına uygun olarak ifrazı kab i l olanlar, belediye encümeni 
karariyle ve o yapıya sahip olanların isteğiyle müstakil parsel olarak, 
yapı mal ikinin veya maliklerinin adına tescil edilir. 

Geçici Madde 2 — B u kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ken
disine ait olmıyan ve bu kanun mucibince belediyelerin mülkiyetine ge
çecek olan veya esasen belediyelere ait bulunan arazi ve arsalar üze
rinde, bağ, bahçe ve meyvalık yetiştirmiş olanların bu tesis yerleri imar 
plânına uymadığı takdirde, muhtesatının belediyece takdir edilecek be
delleri ödenerek, i lgi leri kesilir. 

i lg i l i ler takdir olunan bedele karşı 21 ıncı maddede belirtildiği şe
kilde itirazda bulunabilirler. 

Geçici Madde 3 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
gecekonduların ıslah, tasfiye ve önlenmesi ve konut yapımı amaçlarıyle 
İmar ve iskân Bakanlığınca yapılmış ve yapılmakta olan kamulaştırma, 
yapı ve diğer uygulama işlerinde de bu kanun hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 4 — 6188 sayılı Kanundan doğan müktesep haklar 
ve yükümlülükler saklıdır. 

Geçici Madde 5 — Gecekondu ıslah bölgelerinde bulunup beledi
yelere ait olan veya bu kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi 
gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce yapılıp 16 ve 17 nci maddelere göre tesbit edilmiş bulunan gecekon
duların konut olarak kullanılanlarından imar ve ıslah plânları ve mev
zuat icaplarına göre olduğu gibi veya değiştirilerek korunması gereken
lere, 30 uncu madde gereğince gecekondusunu tamir ve ıslah ettiği tak
dirde, yapılacak imar plânlarına ve hazırlanacak parselasyona uygun ola
rak, bedeli mukabilinde tapuları veril ir . 

B u madde hükümlerinden faydalanacakların 25 inci maddedeki şart
l a n haiz o lmalan gerekir. Birden fazla gecekonduya sahip olanlar, bun
lardan sadece seçecekleri bir tanesi için yukardaki hükümlerden fayda
lanabilirler. 

Yürürlük maddeleri 

Madde 43 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 44 — B u kanun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

25/7/1966 

Düstur Gazele No. Baılıiı Tertip Cilt Sahife Sav, 
Kaldırılan Kanunlar s 

6188 Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Kanun Binalar hakkında 29/7/1953 1 35 1703 M70 
7367 Hazineden Belediyelere Devredilecek hakkında Kanun Arazı Te Arealar 23/7/1959 » 40 1435 10260 
327 6785 sarih imar Kanununa secici bix hakkında KaaıiHt madde eklenmesi 12/9/1953 2 S 1953 11503 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 776 Kabul tarihi: 21/7/1966 

Madde 1 — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 
3202 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin a, b, c, fıkralarına göre verilen 
kredilerden (Tahvil hâsıllan ile özel fonlardan yapılan ikrazlar hariç) 
borçlu bulunanların; işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte herne sebep 
ve suretle olursa olsun vâdesi geçmiş veya muacceliyet kesbetmiş ana 
borç bakiyeleri 2 000 l i raya kadar plan borçları işlemiş faiz ve masraf -
l a n n ( icra, takip, haciz, satış ve sair masraflar dâhil) ilâvesiyle 5 yıl 
vâdeye ve 5 eşit taksite bağlanır. 

Taksit lerin vâdeleri; i l k i 1963 yılma gelmek üzere mahsul toplama 
ve satış zamanlanna göre T. C. Ziraat Bankasınca tesbit olunur. 

Ancak yıllık taksitleri 100 liradan aşağı olamaz. 
Madde 2 — Taksitlendirilen borçlara kredinin aslındaki cari nis

petler üzerinden faiz yürütülür. 
Madde 3 —• Taksitlendirme işlemi, borcun ayni veya şahsi temi

natının sukutunu icabettirmiyeceği gibi, borçlunun kefillerine de kefa
letten çekilme hakkını bahşetmez. 

Madde 4 — Taksitlendirilecek alacaklar vâdelerinde tamamen tah
sil olunur. 3202 sayılı Kanunun 47 nci ve 2836 sayılı Kanunun 20 nci 
maddeleri hükümlerinde yazılı haller dışında borç taksitlerinden her
hangi bir ini vâdesinde ödemiyenlerin borçları muacceliyet kesbeder. B u 
takdirde banka ve kooperatifler 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 
kovuşturma yapmaya ve sözü geçen kanunun bahşettiği haklardan fay
dalanmaya yetkil idir . 
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Madde 5 — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kred i Kooperatifleri 
borçluları bu kanun hükümleri dahilinde taksitlendırme işlemim yap
maya mutat usuller dairesinde davet ederler. Borçlular 31 Ağustos 1963 
tarihine kadar borçlu bulundukları banka teşkilâtına ve Tarım K r e d i 
Kooperatiflerine müracaatla borçlarını yeni senetlere bağlatmadıkları 
takdirde bu kanun hükümlerinden istifade edemezler. 

Madde 6 —• B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren T. C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kred i Kooperatiflerinin bu kanunun şümulüne 
giren borçlular hakkında giriştikleri icra, takip, haciz ve satış işlemleri 
derhal durdurularak taksitlendirme işlemlerine başlanır. 

Madde 7 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 8 — B u kanun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

25/7/1966 

DO s tu* 
Re«mi 
Gazete 

Tertip Cilt SaMfe harı Sozu seçen Kanunlar : 
3202 Türkiye Cumhuriyeti Zııaat Barütası Kanunu 12/6/1937 3 18 1125 3629 
2836 Tarım Kredi Kooperatifi en Kanunu 2/11/1935 3i İS 1651 3146 6183 Amme AlacaVlaVma Tabsıl Ueulü haldunda Kanun 28/7/1953 3 34 1658 8469 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/6689 

ilişik listede k iml ik ler i yazılı üç kişinin- Türk Vatandaşlığından 
çıkmalarına izin verilmesi; içişleri Bakanlığının 14/6/1966 tarihl i ve 
3.73111/11524/10906-3100, 3.73116/162/10907-3101, 3.73116/3031/10908-
3102 sayılı yazıları üzerine, 11/2/1964 tarihl i ve 403 sayılı Kanunun 20 
inc i maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/6/1966 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
S. DEMtREl 

Devlet Batanı 
A. F. ALISAV 

Dışişleri Bakanı 
İ.S.ÇAĞLAYANGİL 

Ticaret Bakanı 
Af. ZEREN 

Ulaştırma Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı 
C BtLGEHAN 

Adalet Bakanı 
H. DtNÇER 

Maliye Bakanı 
/. GÜRSAN 

Devlet Bakanı 
R. SEZGİN 

Millî Sa. Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit Bakanı 
O- DENGİZ 

Sağ-ve Sos.Y. Bakanı Güm ve Tek. Bakanı 
E.SOMUNOGLU I TEKİN 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

İçişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Bayındırlık Bakanı 
E- ERDİNÇ 

Tarım Bakanı 
B. DAĞDAS 

Çalrşnıa Bakanı 
A. N. ERDE M 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜR$AT 

İmar ve İskân Bakanı 
H. MENTESEOGLU 

En. ve Ta. Kay. Bakamı 
/. DERİNER 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. AVCI 

Karar Sayısı: 6/6709 

Venezuela Büyükelçimiz Beşir Balcıoğlu'nun aynı zamanda Devle
t imizi Dominik Cumhuriyeti nezdinde de Büyükelçi sıfatiyle temsU et
mesi; Dışişleri Bakanlığının 16/6/1966 tarihl i ve 689.023-DI/I-260 sayılı 
yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 14/7/1966 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
5. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
A. F. ALIŞAN 

DıjişJem Bakanı 
İ.S.ÇAĞLAYANGİL 

Ticaret Balkanı 
M. ZEREN 

Ulaştırma Bakanı 
5. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı 
C BtLGEHAN 

Adalet Bakanı 
H. DtNÇER 

Maliye Balkanı 
I. GÜRSAN 

Devlet Bakanı 
R. SEZGİN 

Millî Sa. Bakamı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit. Balkanı 
O. DENGİZ 

Sağ-ve Sos. Y- Bakanı Güm- ve Tdk- Bakanı 
E- SOMUNOĞLU 1. TEKlN 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Tınazın ve Tamuma Bakanı 
N. KÜRŞAT 

İmar ve iskân Bakam 
H. MENTESEOGLU 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

İçişleri Bakanı V. 
C BtLGEHAN 

Bayındırlık Bakam 
E- ERDİNÇ 

Tarım Bakam 
B. DAĞDAS 

En. ve Ta- Kor- Bakanı 
/. DERİNER 

Köy İşleri Bakam 
S. 0. AVCİ 

Adı ve soyadı 

A r a r a t Gezüroğlu 

Ayşe Selma Başbilir 

ibrah im Aydemir 

Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen üç kişiye ait listedir 

Baba adı A n a adı Doğum tarihi ve yer i Nüfus kaydı 

Savak 

Yusuf 

H a l i l 

M a r g i r i t 

F a t m a 

Emine 

1335 

1930 Lefkoşe 

1306 

Istanbul-Şişli Merkez Bucağına bağlı Feriköy Mahallesinin Baruthane-
Sokağı 39/38 kütüğün 82 sayılı evinde 
Ankara-Çankaya Merkez Bucağı, Cumhuriyet Mahallesi 10/134 kütü
ğün 1734 sayılı evinde 
Bolu ili, Mengen ilçesi, Ağaçlar Köyü 10/143 kütüğün 41/4 sayılı 
evinde 

20/4/1966 tar ih l i ve 12279 sayılı Resmî Gazete'nin 6 ncı sahifesinde 
yayımlanan 6/6143 sayılı kararın ekleridir. 

Burdur - Keçiborlu ovalan yeraltısuyu işletme sahası 
1 — İşletmeye açılacak ova sınırı : 
Aşağıda tarif edilen sınırlar içinde kalan saha Burdur - Keçiborlu 

ovaları yeraltısuyu işletme sahası olarak tesbit edilmiştir. 

Batıdan : Keçiborlu İlçesinin 0,4 K m . batısı, Kılınçköyün 1,2 K m . 
batısı, Senirköyün 0,8 K m . batısı, Burdur Gölü sahili , 

Güneyden : Burdur Hinin 0,2 K m . güneyi, 
Doğudan : Burdur ile, Kışlaköyün 0,2 K m . doğusu, Askeriye Köy, 

Gökçebağ (Çerçin) Köyü, Gölbaşı Köyünün 0,6 K m . doğusu, Fandos 
Köyünün 0,2 K m . batısı, 

Kuzeyden : tğdecik Köyünün 0,3 K m . güneyi, Baladız Köyünün 0,1 
K m . kuzeyi, Keçiborlu İlçesi ile sınırlanmıştır. 

2 — B u sınırlar içinde: 
a) Yeraltısuyu bakımmdan verimsiz saha : 
Batıda Burdur Gölü, güneyde ova sınırı ile Burdur İl merkezi için

den geçen sınırlar içersinde kalan saha yeraltısuyu bakımından ver im
sizdir. 

b) Kükürtlü yeraltısuyu ihtiva eden saha : 
Keçiborlu i lce merkezini içine alan ve 1,5 K m . güneye uzanan batı 

ve kuzeyden ova sının ile sınırlanmış olan saha kükürtlü yeraltısuyu 
iht iva etmektedir. 

c) Kükürtlü yeraltısuyu ihtiva eden saha ile verimsiz saha dışında 
kalan saha yeraltısuyu işletmesine elverişlidir. 

3 — Belge alınacak kuyuların derinliği: 
167 sayılı Yeraltısuları Kanununun 8 inci maddesi ile, Yeraltısulan 

Tüzüğünün 4 üncü maddesi ge rg ince 1Q m. derinliğe kadar açüacak k u -
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yular için belge almağa lüzum yoktur. 10 m. den daha derin açılacak 
kuyular için belge almak zaruridir. 

4 —• Tahmini yeraltısuyu rezervi : 
Yukarıda belirtilen sınırlar içinde kalan ovadan takriben yılda 21 

milyon ms yeraltısuyu çekilebilir. 

5 — Açılacak en fazla işletme kuyusu adedi : 
Ovada en fazla 73 aded işletme kuyusu açılabilir. 
6 —• Su veren tabakanın zeminden derinliği : 
Burdur ovasında, üstte 20 - 25 m. kadar kalınlıkta bir alüvyon ör

tüsü mevcut olup, bu seviyelerden su almak mümkündür. Bunun altında 
yer yer su veren formasyonları ihtiva eden ka im bir tabaka vardır. 

Keçiborlu ovasında su veren tabakalar 5 - 10 m. den başlamaktadır. 
7 — Kuyulardan çekilebilecek tahmini su miktarı : 
Burdur ve Keçiborlu ovalarında açılacak işletme kuyularından sani

yede 20 L t . su çekilebilecektir. 

Acıpayam Ovası yeraltısuyu işletme sahası 
1 — İşletmeye açılacak ova sınırı : 

Aşağıda tari f edilen sınırlar içinde kalan Acıpayam ovası yeraltı
suyu işletme sahası olarak tesbit edilmiştir. 

Batıdan : Yellibelen'in 2,4 k m . Güneydoğusu, Çaylıhanı Köyünün 
0,1 3un. batısı, Kızılhisar Bucağının 0,2 km. batısı, Yassıhöyük Köyü
nün 2,8 k m . batısı, Alaet t in Köyün 2,3 k m . batısı Oğuz Köyün 4 km. 
batısı, E v k a r a Köyünün 0,4 k m . batısı, Acıpayam İlçesi, Selleri (Pmar-
yazı) Köyünün 1,2 k m . batısı, A k a l a n Köyün 0,4 k m . batısı, Kökekö-

yün 0,8 k m . batısı, Süleymanlar Köyü, Damlar Köyünün 0,8 km. kuzeyi, 
Kökeköyün 1 k m . güneydoğusu, Dedebağ (Dedesil) Köyünün 0,2 k m . ba
tısı, 

Güneyden : Darıveren Köyünün 0,6 km. güneyi, Oduncu Köprü
nün 1,8 km. güneyi Kocakaya mevkii , 

Doğudan : Aksudamlan Köyünün 0,4 km. güneyi, Kumafşan Kö
yünün 1,6 k m . doğusu, Gümüşköyün 0,2 k m . doğusu, Yazırköyün 1,4 
k m . doğusu, Aşağı Dodurga Köyünün 0,1 k m . kuzeyi, Yumrutaş Köyü
nün 0,1 km. doğusu, Dereköyün 0,5 k m . doğusu, Çorum Köyün 0,4 km. 
doğusu, Sırçalık Köyünün 1,2 k m . batısı, (Karahöyük) Avşar Köyünün 
0,2 km. doğusu. 

Kuzeyden : Kuyucak Köyünün 0,2 k m . güneyi, yatağan Köyünün 
0,2 K m . güneyi, Ayaz Köyün 0,6 K m . batısı, ile sınırlanmıştır. 

2 — Belge alınacak kuyuların derinliği: 
167 sayılı Yeraltısuları Kanununun 8 inc i maddesi ile Yeraltısuları 

Tüzüğünün 4 üncü maddesi gereğince 10 m. derinliğe kadar açılacak 
kuyular için belge almaya lüzum yoktur. 10 m. den daha derin actfa-
cak kuyular için belge almak zaruridir. 

3 — Tahmini yeraltısuyu r e z e r v i : 
Yukarıda belirtilen sınırlar içinde kalan ovadan' takriben yılda 43 

milyon m ' yeraltısuyu çekilebilir. 
4 — Açılacak -en fazla işletme kuyusu adedi : 
Her bir kuyudan 30 İt/sn su çekileceği gözönünde tutularak, Acı

payam Ovasında 167 aded işletme kuyusu açılabilecektir. 
5 — Su veren tabakanın zeminden derinliği : 
Ovada, su veren tabaka 10 m. de başlamakta ve 250 m. derinliğe 

kadar devam etmektedir. 

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından : 

İthalât İşlerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar : (66/62) 

21/5/1966 tarih ve 12304 sayılı Resmî Gazete'de münteşir 28/3/1966 tar ihl i Türkiye - Polonya Ticaret Protokoluna ek «A» Listesine 211 sıra 
numaralı altında 68.04.20 gümrük tarife ve istatistik pozisyonlu «Yalnız sanayide kullanılan zımpara taşlan» için $ 8.000,— lık bir konten
j a n konulması ve bunun, aynı Listenin 210 sıra numarasında kayıtlı «Muhtelif» kontenjanından karşılanması uygun görülmüştür. 

TEBLİĞ 
Sanayi Bakanlığından : 

1960 tarihli ve 79 sayılı kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, 
tatbikine devam olunan (Çimento satış fiyatı ve primleri) 

hakkındaki K/1164 saydı karara ilişkin tebliğ 
Tebliğ No : 6 

Madde 1 — Y u r t içinde imal olunan çimentoların beher safi to
nunun fabrikada müşteriye teslim fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

a) İlk dayanımı yüksek Portland çimentosu (İPÇ 600) 
Ambalajlı 175,— T. L . 
Çıplak 165— T. L . 

b) Normal Portland çimentosu (NPÇ 350) 
Ambalajlı 155,— T. L . 
Çıplak 145,— T. L . 

c) Normal Demir Portland çimentosu (NDPÇ 350) 
Ambalajlı 145,— T . L . 
Çıplak 135,— T . L . 

B u çimentolann fabrikalarda yukarıda gösterilen fiyatların fev
kinde satılması veya satışa arzolunması yasaktır, 

Alıcının talebi üzerine yukarıda tasrih edilenlerden başka normlar
da imal edilecek özel t ip çimentoların müşteriye teslim fiyatı, i l g i l i fab
r i k a veya Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinin tekl i f i üzerine S a 
nayi Bakanlığı tarafından tesbit edilir. 

Madde 2 — Fabrikaların herhangi birinde yakıt, elektrik, işçilik 
ve benzeri maliyet unsurlannda artmalar vukubulması ve bu artmanın 
çimento maliyetinde 5,— liradan fazla fark yapması halinde Türkiye 
Çimento Müstahsilleri Birliğinin gerekçeli olarak yeni f iyat tesbiti ko 
nusunda yapacağı müracaat Bakanlıkça 2 ay içerisinde karara bağlanır. 

Madde 3 — Bundan önceki tebliğler gereğince p r i m alınıp ver i l 
mesine dair hesaplar çimento fabrikalarının aralannda tanzim ve imza 
eyledikleri 31/5/1966 tar ihl i protokol gereğince tasfiye olunacaktır. 

Madde 4 — 18 Şubat 1966 tar ihl i 12230 sayılı Resmî Gazete'de 
yayınlanmış bulunan «1960 tar ihl i ve 79 sayılı Kanunun 10 uncu mad
desi uyarınca tatbikma devam olunan çimento satış fiyatı ve pr imler i 
hakkındaki K/1164 sayılı K a r a r a ait 5 numaralı Tebliğ» yürürlükten 
kaldırılmıştır, Ancak mezkûr tebliğin pr im alınıp verilmesine dair hü
kümleri 1/6/1966 tarihinden itibaren mülgadır. 

Madde 5 — B u tebliğ yayını tarihinde yürürlüğe girer 
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İ L A N L A R 
Karabük Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

Otobüs karoseri imal ettirilecektir 
Motoru arkaya alınmış 8 aded V O L V O 147515 modeli şasiye 39 k i 

şilik şehir içi tipinde karoser imal ettirilecektir. 
B u işe ait şartname, karoser imaliyle iştigal edildiği şartname talep 

edecek f irmalar tarafından tevsik edilmek suretiyle; 
a) İstanbul'da, Karaköy, Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak No. 

7 Beyaz Han 'daki İstanbul Mümessilliğimizden, 
b) Ankara 'da , Z iya Gökalp Caddesi Yıldız Han 'daki A n k a r a Mü

messilliğimizden, 
c) İzmir'de, Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi Sahasmdaki 

Demir Satış Deposu Şefliğimizden, 
d) Bursa'da, Merinos'da Demir Satış Deposu Şefliğimizden ve 
e) Karabük'te, Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlü

ğünden 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Son teklif verme günü : 19 Ağustos 1966 Cuma saat 14.30 dur. 

5708 / 2-1 
— — • 

Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Dövizi Şirketimizce A I D den temin edilmek suretiyle çimento tor
bası imaline mahsus satın alınacak $. 846.150,— lı'k kra f t kâğıdının tek
l i f verme son günü 20/8/1966 günü saat 15.00 e kadar uzatılmıştır. 

Şartnamemiz esasları dahilinde hazırlanacak tekliflerin mezkûr t a 
rihe kadar A n k a r a Kavaklıdere'deki Şirketimiz Genel Müdürlüğünde bu
lundurulması zaruridir . 

B u ihaleye ait teknik ve idari şartnameler Şirketimizin A n k a r a K a 
vaklıdere'deki Merkezinden veya İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğünden 
temin olunabilir. 

5693 / 3-1 

Mustafakemalpaşa Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1966/446 
Davacı İlçenin Yumurcaklı Köyünden Sadettin B a y r a m vekil i A v u 

kat Mustafa Erbeğen tarafından dâvâlı Balıkesir Hakkı Çavuş Mahal le
sinden Makbule B a y r a m aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının y a 
pılan muhakemesinde : 

Dâvâlı adına davetiyenin Resmî Gazete ile ilân yapılmış olup du
ruşmaya gelmediğinden dâvah adına yeniden gıyap k a r a n tebliğine k a 
rar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 11/10/1966 Salı günü saat 

10.40 da dâvâlının mahkemeye gelmesi veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi, gıyap k a r a n yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5661 

Hassa Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

966/24 
Davacı Hassa'nın Yeni Mahallesinden A l i İşlek tarafından dâvâlı 

Hasan Durgun ve Hacı Bek i r Çıngı aleyhine açılan men'i müdahale dâva
sının duruşmasında : 

Dâvah Hasan Durgun davetiye tebliğine rağmen 30/6/1966 günlü 
duruşmaya gelmediğinden hakkında çıkarılan gıyap kararının adresi 
bulunamaması sebebiyle bilâ tebliğ iade edilmiş olup gıyap kararının 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

K a r a r gereğince dâvâlı Hasan Durgun'un duruşma günü olan 
18/8/1966 Perşembe günü saat 9 da duruşmaya gelmediği veya vek i l gön
dermediği takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edeceği gıyap kararı 
yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5634 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Tahmini bedeli : 8.400,— l i ra geçici teminatı: 630,— l i r a olan 2 
aded nivo aleti açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksi l tme ve ihale 12/8/1966 Cuma günü saat 16.00 da Bayındırlık 
Bakanlığı binası içinde Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

B u işe ait şartname aynı yerden temin edilir. 
Taliplerin geçici teminat makbuzu veya mektuplan, ticaret, sana

y i veya esnaf belgeleriyle birl ikte yukarda belirtilen tarih, gün, saat ve 
yerde Komisyona baş vurmaları duyurulur. 

5672 / 4-2 

Akkuş As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1965/31 
Akkuş Orman İdaresine izafeten Bölge Şefi B a k i özdemir tarafın

dan dâvâlılar Erbaa Kazasının Akgün Köyünden A l i oğlu A l i Demir, aynı 
yerden Ahmet oğlu Reşit Ateş, aynı yerden Hüseyin oğlu DUaver Ateş 
aynı yerden B a y r a m oğlu Hasan Ateş aynı yerden Reşit oğlu Mehmet 
Ateş aleyhlerine açmış olduğu 1858,06 l i ra tazminatın tahsili dâvasının 
yapılan açık duruşmasında : 

Dâvâlılardan Hasan Ateş'in adresine çıkarılan gıyap k a r a n adresi 
meçhul olduğundan tebliğ edilemediğinden gıyap yerine kâin olmak üzere 
Resmî Gazete'de ilân yapılmasına, duruşmanın bırakıldığı 12/12/1966 P a 
zartesi günü saat 9da dâvâlı Hasan Ateş'in duruşmada hazır bulunması 
veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi takdirde duruşmanın gı
yabında devam edeceğine dair işbu ilân gıyap k a r a n yerme ka im olmak 
üzere ilân olunur. 

5637 

Bingöl Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

962/4 
Davacı Bingöl'ün Armutak Köyüne bağlı Yüsüfbeğan Mezresinden 

Halime Çakar veki l i Avukat Haydar Unsal tarafından Elâzığ K a r a Y o l 
l a n 8 inci Bölge Müdürlüğü ile Elâzığ'ın Mollakendi Nahiyesine bağlı T i -
lenzit Köyünden F a i k oğlu Ömer Balık aleyhlerine ikame eylediği tazmi
nat dâvasının yapılan muhakemesi sonunda : 

Onikibin l i ra manevi tazminatın dâvâlılar K a r a Y o l l a n U m u m 
Müdürlüğü ve Ömer Balıktan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı 
Türkan Çakar'a verilmesine dâvâlıların gıyabında 16/2/1965 tar ih 
1965/15 sayı ile karar verilmiş ve mezkûr karar Temyiz Mahkemesi Dör
düncü H u k u k Dairesinin 6/6/1966 tarih 8125/6443 sayılı ilâmı ile hüküm 
onanmış olup dâvâlılardan Ömer Balık'ın adresi meçhul olduğundan tem
yiz ilânen tebliğine ve ilânın neşri tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
adı geçen tashihi karar talebinde bulunmadığı takdirde hükmün kesinle
şeceği tebliğ makamına k a i m olmak üzere usulen ilân olunur. 

5626 

Kayser i B i r i n c i As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı Kayseri 'n in İsmet Paşa Mahallesi Etlikçi Sokak 'ta Türkân 
Eren tarafından dâvah Boğazlıyan Kazasının Devecipmar Köyünden 
Ömer oğlu Kâzım Ünver aleyhine açılan 6910 l i r a alacak dâvasının y a 
pılmakta olan yargılaması sırasında : 

Dâvah Kâzım Ünver'in gösterilen adreste bulunmadığı ve zabıtaca 
yapılan tahkikatta da adresi tesbit edilemediğinden kendisine ilânen 
dilekçe tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşma 4/10/1966 Salı günü saat 9 a tal ik edildiğinden dâvah o 
günde duruşmaya gelmediği veya kendisini bir veki l ile temsil ettirme
diği takdirde gıyap k a r a n çıkarılacağı davetiye yerine k a i m olmak Üzere 
ilân olunur. 

5636 
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Ankara L v . A . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları y a 
zılı (Dört) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarmı ihale sa
atinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i 

Havuç 
Lahana 
Pırasa 
A r m u t 

Miktarı 
K i l o 

80.000 
130.000 
140 000 
80.000 

M . bedeli 
L i r a K r . 

60.000,00 
65.000,00 
70.000,00 

168.000,00 

G. teminatı 
L i r a K r . 

1 H 
Günü 

A L E 
Saati 

4.250,00 ) 11.00 
4.500,00 l 12 Ağustos 1966 11.30 
4.750,00 f Cuma 15.30 
9.650,00 I 16.00 

5440 / 4-3 

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 çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale sa
atinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Yiyecek maddele
rinin tamamlan birer istekliye ihale edilebileceği gibi nohut ve kuru 
fasulyenin y a n miktarları ile dermeson fasulye a y n , a y n isteklilere de 
ihale edilebilir. 

M i k t a n M . bedeli G. teminatı 1 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 

YeşU mercimek 40 000 66 000,00 4.550,00 11.00 
Kırmızı mercimek 84.000 168 000,00 9.650,00 11.30 
Nohut 160 000 240.000,00 13.250,00 ) 10 Ağusto 1966 
Yarısı 80.000 120.000,00 7.250,00 { Çarşamba 15 30 
K u r u barbunye fasulye 42.000 84.000,00 5.450,00 16.00 
K u r u fasulye 200.000 400.000,00 19.750,00 ) 
Yansı 100.000 200.000,00 11.250,00 l 
Dermason fasulye 36.000 93.600,00 5 930,00 [ 11 Ağustos 1966 
Tamamı 493.600,00 23.494,00 J Perşembe 11.00 

6441 / 4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları y a 
zılı (Dört) kalem (İnsektisit) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri h iza 
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 4 kalem İnsektizit 
bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem insektisit ayrı, ayrı istek
lilere de ihale edilebilir. 

M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
Cins i M i k t a n L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

8.000 L t . 136.000 8.050 

1. No. lu. formül 
(Emülsiyon konsant
re kompozisyonları 26.000 L t . 260.000 14.250 
2. No. lu formül 
(Emülsiyon konsant
re kompozisyonlan 
3 No . lu formül 
(Toz iliç kompo
zisyonları ( D U S T 
P O W D E R ) 
4 No . lu . formül 
(Suda ıslanabilen 
konsantre toz ilâç 
(W.P) 
T A M A M I 

70.000 K g . 210.000 11.750 

12.000 K g . 132.000 
738.000 

7.850 
33.270 

19 Ağustos 1966 11.00 
Cuma 
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Ankara L v . A , 2 No. lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile 1.100.000 liralık haki yatak kılıflık bez satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli b ir metresinin 3 l i r a 95 kuruş olup geçici te
minatı 46.750,— liradır, ihalesi 5/8/1966 Cuma günü saat 11 de Komis 
yonda yapılacaktır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel K o 
misyonda ve istanbul L v . A . de görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale 
edilebüecefi gibi 150.000 metreden aşağı olmamak üzere partiler halinde 

ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 150.000 metresinin geçici teminatı 
27.450,— liradır. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazır
lıyacaklan teklif zarflarmı ihale saatinden bir saat evvel makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar 
kabul edilmez. 

5311/4-4 

Kapalı zarf usulü ile 3.615.000 liralık beyaz nevresimlik bez satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli bir metresinin 2 l i r a 50 kuruş olup geçici te
minatı 122.200,— liradır, ihalesi 4/8/1966 Perşembe günü saat 11 de K o 
misyonda yapılacaktır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel 
Komisyonda ve istanbul L v . A. de görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale 
edilebileceği gibi 250.000 metreden aşağı olmamak Üzere partiler halinde 
a y n isteklilere de ihale edilebilir. 250.000 metresinin geçici teminatı 
28.750,— liradır. 500.000 metresinin geçici teminatı 51.250,— liradır. T a 
l iplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlayacaklan tekli f 
zar f lanm ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

5312 / 4-4 

Aşağıda cinsi, m i k t a n , muhammen bedel ve geçici teminatlan y a 
zılı (Bir) kalem ( E r çorabı) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri hiza-
lanndaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai sa
atlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplanm ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Yün polipropilen kanşımı er çorabı, m i k t a n : 425.000 lira
lık, bir çiftinin M . bedeli : 5 l i ra , G. teminatı: 20.750 l i ra , ihale günü : 
9/8/1966 Salı, saati : 11.00 

5437 / 4-S 

Aşağıda cinsi, m i k t a n , muhammen bedel ve geçici teminatlan y a 
zılı (Bir ) kalem (Bakalit düğme) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
istekl i ler in kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplanm ihale sa
atinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i : S iyah bakalit düğme, m i k t a n : 37.500,— liralık, b ir adedinin 
M . bedel i : 3 kuruş, G. teminatı: 2.813 l i ra , ihale günü : 10/8/1966 Çar
şamba, s a a t : 11.00 

5439 /4 -3 

Aşağıda oînsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan y a 
zılı ( ik i ) kalem (iskarpin) 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 mektuplanm ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi 

Yazlık Sb. i skarp in i 
Kışlık Sb. İskarpini 

M i k t a n 
Çift 

500 
500 

M . bedeli 
L i r a K r . 

23.000,— 
26.500,— 

G. teminatı 
L i r a K r . 

49.500,— 3.713,— 

I H A L E 
Günü Saati 

11/8/1966 Perş. 11.30 

5542 / 4-S 

Aşağıda cinsi, m i k t a n , muhammen bedel ve geçici teminatlan ya-
<zılı (Üç) kalem (Hamam takımı) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
istekl i ler in kanuni şekUde hazırlıyacaklan tekli f mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

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

L i r a K r . L i r a K r . 
t H A L E 
Günü Saati 

H a m a m takımı (Baş, 
sırt, bel havlusu) 1.000 Tk . 34.000,— 
öğrenci bornoz 1.250 A d . 48.750,— 
Yüz havlusu 6.000 A d . 28.800,— 

Toplam 111.550,— 6.828,— 

11/8/1966 Perş. 11.30 

5543 / 4-3 
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Ankara L v . A . 4 No . lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile on ton pamuk hidrofil satın alınacaktır Tah
min bedeli 170.000,00 l i ra olup geçici teminatı 9 750,00 liradır, ihalesi 
10/8/1966 Çarşamba günü saat 16,00 da Komisyonda yapılacaktır Şart
nameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Âmu liginde görülebi
l i r . Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırla3'acaklan tek
l i f zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5471/4-3 

Kapalı zarf usulü ile 25 kalem ilâç ham maddesi satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 1.190.783,00 l i r a olup geçici teminatı 49.475,00 liradır. İha
lesi 10/8/1966 Çarşamba günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İlâç ham maddelerinin tamamı bir mütaahhide ihale olunabileceği 
gibi kalemlerin tamamı da a y n a y n mütahhitlere ihale edilebilir. Tal ip
lerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarf
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5472 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile yedi kalem ilâç satın alınacaktır. Tahmin be
deli 218.300,00 l i ra olup geçici teminatı 12.175,00 liradır. İhalesi 10/8/1966 
Çarşamba günü saat 15,00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her
gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İlâçların 
tamamı bir mütaahhide ihale edilebileceği gibi kalemlerin tamamı da 
a y n ayrı mütaahhitlere ihale edilebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hü
kümleri dahilinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
ler i lâzımdır. Postadaki "gecikmeler kabul edilmez. 

5473/4-3 

Kapalı zarf usulü ile İzmir E r Eğitim Merkez i 1 inci kısım inşaatı 
yaptınlacaktır. Keşif bedel i : 499.800,50 l i r a olup, geçici teminatı : 
23.750,— liradır. İhalesi: 17/8/1966 Çarşamba günü saat 16.00 da K o 
misyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İs
tanbul L v . Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hüküm
leri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını ihale saatinden bir saat 
evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 12/8/1966 Cuma 
günü saat 16.00 ya kadar Ankara 'da Dz. İnş. E m i . D. Bşk. lığına mü
racaat ederek yeterlik belgesi a lmalan şarttır. 

5544 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile H a r b Okulu ve K . lık kazan dairesi inşaatı 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli : 227.494,54 l i ra olup geçici teminatı : 12.625 
liradır. İhalesi : 18/8/1966 Perşembe günü saat 15.00 de Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul L v . 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahil in
de hazırlıyacaklan teklif zarflannı ihale saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 13/8/1966 Cumartesi günü 
saat 12.00 ye kadar Ankara 'da Ort. Böl. İnş. Gr . Bşk. lığına müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

5545 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile dört kalem antibiyotik ilâç satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli : 1.086.070,— l i r a olup, geçici teminatı : 46 350,— liradır. 
İhalesi : 18/8/1966 Perşembe günü saat 11.00 de Komisyonda yapıla
caktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım A m i r l i 
ğinde görülebilir. İlâçların tamamı bir mütaahhide ihale edilebileceği 
g ib i kalemlerin tamamı da a y n ayrı mütaahhitlere ihale edilebilir. Ta
l iplerin 2490 sayılı K a n u n hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif 
zarflannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

5547 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Mers in Tersanesi 1 inci kısım inşaatı yaptı
rılacaktır. Keşif bedeli : 937.016,03 l i ra olup geçici teminatı : 41.250,— 

liradır. İhalesi : 17/8/1966 Çarşamba günü saat 11.00 de Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul L v . 
Amirliğinde görülebilir. Tal ipler in 2490 sayılı K a n u n hükümleri dahi
linde hazırlıyacaklan teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 12/8/1966 Cuma günü saat 
16 00 ya kadar Ankara 'da Dz. İnş. E m i . D. Başkanlığına müracaat edfr-
rek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

5549 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile on kalem boş ilâç ampulü alınacaktır. Tahmin 
bedeli : 388.160,— l i ra olup geçici teminatı : 19.450,— liradır. İhalesi : 
17/8/1966 Çarşamba günü saat 16.00 da Komisyonda yapılacaktır. Şart
nameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan 
teklif zarflannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikme
ler kabul edilmez. 

5550/4-2 

A n k a r a Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Seyyar J . Tugay lan III üncü kademeleri ihtiyacı için 212 kalem 
set ve avadanlık kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İhalesi 15/8/1966 
Pazartesi saat 15.30 dadır. 

Muhammen bedel 1.076.732 l i r a olup geçici teminatı 46055 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi A n k a r a ve İstanbul J. Sat. A l . Komisyonlarında gö
rülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı 
İhale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. Postada 
geciken mektuplar kabul edilmez. 

5229 / 4-4 

Anıttepe Jandarma Lojmanları bahçe duvar lan kapalı zarf usuliyle 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 22.208 l i r a bir kuruş olup geçici teminatı 
1.665 l i r a 75 kuruştur. İhalesi 12/8/1966 Cuma günü saat 15.30 dadır. 
Keşif ve projeleri A n k a r a J . Satınalma Komisyonunda görülebilir. İstek
li lerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden 
bir saat evvel Komisyona vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. İstekliler A n k a r a Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlü
ğünden yeterlik belgeleri a lmalan şarttır. 

5315 / 4-4 

Jandarma B i r l i k l e r i ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 80000 k u t u 
Ton balığı satın alınacaktır. Muhammen bedel 192000 l i ra olup geçici te
minatı 10850 liradır. İhalesi 10 Ağustos 1966 Çarşamba günü saat 15 30 
dadır. Evsaf ve şartnamesi A n k a r a ve İstanbul J . Sat. A l . Komisyonla
rında görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabüi K o 
misyona vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul olunmaz. 

5416 / 4-3 

A fyon Belediyesinden : 

200.000 aded parke taşı kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alına
caktır. 

Taşın beherinin tahmin bedeli 40 kuruştur. 
Geçici teminatı 5.350 liradır. 
İhale 13/8/1966 Sah günü saat 14.00 de Belediyede yapılacaktır. 
Zarfların 2490 sayılı kanunun 32 nel maddesine göre hazırlanıp en 

geç ihale saatinden bir saat evvel verilmesi lâzımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmiyecektir. İlân olunur. 

5621 / 4-2 
• — — — 

Ordu Soya Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız ihtiyacı olan 2000 aded saç var i l in satın alınması 
işi 18/8/1966 Perşembe günü saat 15.00 de isteklisine ihale edilecektir. 

2 — Muvakkat teminatı 5000,— T L . dır. 
3 — B u işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edi

lebilir. 
4 — Fabrikamız İhaleyi yapıp yaproamakta veyai dilediğine ver

mekte tamamen serbesttir. 
5694 / 2-1 



30 TEMMUZ 1966 (Resmî Gazete) Sahüfe: H 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Eksi l tmenin konusu : 
Tuğ ve Tatvan istasyonları civarında yapılacak sanat yapıları, isale 

hattı ile Muş - Tatvan ara istasyonlarındaki jeneratör bina ve montaj 
işleri ile bunların elektrik tesisatı işlerinin kapalı zarf usulü ve bir im 
fiyat esası üzerinden 527 sayılı kanunla verilen yetkiye dayanarak 7009 
sayılı kanun hükümleri uyarınca eksiltmeye konulmuştur. 

2 — B u işin keşif bedeli 1.400.000,— T L . sı olup geçici teminatı 
55.750,— T L . sidir. 

Eks i l tme 19/8/1966 tarihinde saat 15.00 de Bakanlığımız Demiryol -
lar ve L imanlar İnşaat Reisliğinde kurulacak Eksi l tme Komisyonu ta 
rafından yapılacaktır. 

3 — Eks i l tme evrakı maİ3andığma yatırılacak 50 l i r a ile alınacak 
makbuz mukabilinde Demiryollar ve L imanlar İnşaat Reisliğinden te
min edilecektir. 

4 — İstekliler tek kişi ve tüzel kişi olacaktır, özel veya tescil edil
memiş ortaklıklar kabul edilmez. 

5 — Eksi ltmeye katılabilmek için, isteklilerin kayıtlı bulunduğu 
ticaret veya sanayi odasından alacakları 1966 yılına ait belgelerini tek
l i f zarfına koymaları şarttır. 

6 — İstekliler 15/8/1966 günü çalışma saati sonuna kadar B a k a n 
lığımıza müracaatla, Bakanlığımızdan alınmış «C» grupundan en az 
1.400.000 liralık müteahhitlik karnesi ile Bayındırlık Bakanlığı ve bu 
Bakanlığa bağlı dairelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği hükümle
rine göre : 

a) 100.000 liralık nakdi kredi ve bu işin geçici teminatını verebi
lecek kadar mektup kredisini havi ve numuneye uygun banka referans 
mektubunu, 

b) Plân ve teçhizat beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 

d) Teknik personel beyannamesini, 
müracaat dilekçelerine ekliyerek eksiltmesine katılmak istedikleri bu 
inşaat için iştirak belgesi isteyeceklerdir. 

Plân ve teçhizat beyannamesinde bu işe tahsis edileceği belirtile
cek makina ve teçhizatın aynen iş başına getirilmesi lâzımdır. A k s i ha 
l in sözleşmede derpiş edilen bekleme tazminatınm alınmasını icap etti 
receğinden plân ve teçhizat beyannamesinin hazırlanmasında bu husu
sun gözönünde bulundurulması önemle belirti l ir . 

7 — Eksi ltmeye katılacakların iştirak belgesi ve istenilen diğer 
evrakı teklif mektupları ile birlikte eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu 
şekUde hazırlıyarak eksiltme saatine kadar numaralı makbuz mukabi 
linde Eksi l tme Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. Pos
tada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

5564 / 3-2 • 
Orman Genel Müdürlüğünden : 

1 — 15 ton polietilen plâstik maddeden yapılmış fidan tüp torba
ları kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 180.000,— l i ra olup, geçici teminatı 10.250,— 
liradır. 

3 — Şartname Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile İstanbul ve 
İzmir Orman Başmüdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksi l tme 24/8/1966 Pazartesi günü saat 15 de Genel Müdürlük 
binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — İhaleye gireceklerin 1966 yılı Ticaret veya Sanayi Odasına k a 
yıtlı olduklarını gösterir belgeyi haiz olması şarttır. 

6 —, 2490 sayılı kanuna göre hazırlanacak teklif ler ihale saatinden 
bir saat önce Satınalma Komisyon Başkanlığına verilecektir. 

7 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 

5530 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1) Eksi l tmeye konulan köprüler 
Keşif bedeli 

L i r a K r . 

B a n k a 
Refer. 

L i r a 

Muvak. 
Temin. 

L i r a 

Dosya 
Bedeli 
L i r a 

E K S İ L T M E 
T a r i h gün ve saati 

Müracaat 
son günü 

417.460,50 33.400 20.449 20,90 10/8/1966 Çarg. 16.00 4 / 8 / 1966 Perş. 
701.053,10 56.085 31.793 35,10 12/8/1966 Cuma 16.00 6/8/1966 C. tesi 

770.128,50 61.610 34.556 38,55 15/8/1966 P . tesi 16.00 9/S/1966 Salı 
476.598,— 38.128 22.814 23,90 17/8/1966 Çarş. 16.00 11/8/1966 Perş. 
913.708,50 73.100 40.300 45,70 19/8/1966 Cuma 16.00 13/8/1966 C. tesi 
520.086,80 41.610 24.554 26,00 22/8/1966 P . t e s i 16.00 16/8/1966 Sah 
504.701,40 40.376 23.939 25,25 24/8/1966 Çarş. 16.00 18/8/1966 Perş. 
364.448,40 29.160 18.328 18,25 26/8/1966 Cuma 16.00 20/8/1966 C. tes i 
809.336,90 64.750 36.124 40,50 29/8/1966 P . tesi 16.00 23/8/1966 Salı 
556.504,50 44.520 26.011 27,75 31/8/1966 Çarş. 16.00 24/8/1966 Çarş. 
440.374,20 35.230 21.365 22,05 2/9/1966 Cuma 16.00 26/8/1966 C u m a 
891.022,80" 71.282 39.391 44,60 5/9/1966 P . t e s i 16.00 29/8/1966 P . tesi 
406.124,10 32.490 19.995 20,35 7/9/1966 Çarş. 16.00 1/9/1966 Perş. 
376.420,70 30.114 18.807 18,85 9/9/1966 Cuma 16.00 3/9/1966 C. tesi 

İkinci defa eksiltmeye konulan köprüler : 

1 — İsparta İlinde Koysazı (Kanal) Köprüsü 
2 — Zonguldak flinde Dereköy Köprüsü 

Bi r inc i defa eksiltmeye konulan köprüler : 

1 — Kastamonu İlinde İğdir Köprüsü 
2 — Eskişehir İlinde Beğlik A h i r Köprüsü 
3 —• Zonguldak İlinde Kırıklıoğlu Köprüsü 
4 — Tokat İlinde N i k s a r Gr . Köprüsü 
5 — Gümüşhane İlinde Edire Gr. Köprüsü 
6 —• Bursa İlinde Çekrice Köprüsü 
7 — Sakarya İlinde Kanlıçay Gr. Köprüsü 
8 — Sivas İlinde Acı Köprüsü 
9 — İstanbul İlinde Kabakça Köprüsü 

10 — Burdur İlinde Hacılarbükü Gr . Körprüsü 
11 — Antalya 'da Gebiz (Kapız) Köprüsü 
12 — Ağrı İlinde Ziro Köprüsü 

2) Yukarıda yazılı köprülerin eksiltmeleri hizalarında yazılı tar ih , gün ve saatlerde Ankara 'da K a r a y o l l a n Genel Müdürlüğü binasında Köp
rüler Dairesi Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3) Eks i l tme dosyası : Y u k a n d a her iş için o işin yazılı ve vezneye yatırılacak bedele ait makbuz mukabilinde Karayo l l an Genel Müdürlüğü
nün Teknik Hesaplar Şubesinden alınacaktır. 

(Yeterlik belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak'şarttır.) 
4) Eksi ltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1966 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hal i faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yukanda yazılı her iş için 

hizasında gösterilen miktarda muvakkat teminat vermeleri, (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde Mal iye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 
5297 -15/1723 sayılı tamimine uygun olmalan) 

b) İsteklilerin en geç yukanda yazılı işler için ayrı ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 
K a r a y o l l a n Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tar ihi muteberdir) ve dilekçelerini Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış olan (B) grupundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini iht iva eden miktar larda mütaahhitlik karnesi, plân ve teçhizat, teknik 
personel, taahhüt beyannameleri ile bu eşsiltmelerin ilânı tarihinden sonra alınmış olan yukarıda yazılı miktar larda banka referansını eksiksiz 
olarak bağlıyarak bu işler için yeterlik belgesi almaları (Her iş için dilekçelerine a y n a y n belgeler bağlanacaktır.) 

5) İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırhyacaklan teklif mektuplannı eksiltme günleri saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmçier kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur, 
5537 / 4-3 



Salhife: 12 (Resmî Gazete) 30 TEMMUZ 1966 

Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

İşin adı : A l i Sami Yen Stadı açık tribün alt Üst kademe ayrılması, 
keşif bedeli : 144.585,07 T L . , muvakkat teminatı : 5.783,40 T L , , eksiltme 
tarihi ve s a a t i : 3/8/1966 saat 15.00, belge için en son müracaat tar ih i : 
30/7/1966 saat 13.00. 

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

2 — Eks i l tme şartnamesi ve ekleri (İstanbul) Bölge Başkanlığında 
ve Ankara 'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde en 
son (30/7/1966) Cumartesi günü saat 13.00 e kadar görülebilir. 

3 — Eksi ltmeye iştirak edeceklerin, eksiltme şartnamesinin 4 üncü 
maddesinin A , B , C ve D fıkrasında istenilen belgeler ile, yeterük bel
gesi alabilmeleri için E fıkrasında yazılı, 

a) Plân ve teçhizat beyannamesi, 
b) Teknik personel beyanamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi; 
d) Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (B) grupundan 

(200.000,—) liralık müteahhitlik karnesi, 
e) B u işin teknik öneminde en az (150.000,—) liralık bir işin t a 

ahhüt mevzuu olarak müteahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başardığına ve 
geçici kabulünü yaptırdığına dair belge, 

f) (12.000,—) liralık kredisi bulunduğuna dair banka referans 
mektubu ibraz etmesi lâzımdır. 

g) Müteahhit Y . Mühendis, Y . Mimar , Mühendis veya M i m a r olan
lar, e fıkrasında istenilen belge yerine (1.000.000,—) liralık B grupu 
müteahhitlik karnesi ibraz edebilir. 

4 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzım
dır. 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet Uân olunur. 

6376 / 3-3 

Haymana Ortaokulu Müdürlüğünden : 

1 — Ortaokul ihata duvarı ile okul binasının onarımı 2490 sayılı 
kanun gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif tutarı 39832,— l i ra olup geçici teminatı 2987,40 liradır. 
3 — Eks i l tme 8/8/1966 Pazartesi günü saat 16.00 da Ortaokul Mü

dürlüğünde yapılacaktır. 
4 — Şartname, çalışma saatlerinde, hergün, Ortaokul Müdürlüğün

de görülebilir. 
5 — İstekliler, geçici teminatlarını Malmüdürlüğüne yatırdıklarını 

gösterir makbuz, kanuna uygun hazırlıyacaklan kapalı teklif zarfları ile 
i lg i l i diğer evrakları ihale saatinden bir saat önce, İhale Komisyonuna 
vermelidirler. 

5318 / 4-4 • 
A n k a r a Vilâyeti Da imi Encümeninden : 

Bayındırlık Müdürlüğü ambarında mevcut 164 kalem hurda malze
menin satışı kapalı zarf usulü üe artırmaya çıkarılmıştır. Muhammen 
bedeli 52.179 l i ra 65 kuruş olup geçici teminatı 3.858 l i ra 98 kuruştur. 
İhalesi 5/8/1966 Cuma günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimî 
Encümen toplantısı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende 
görülür. 

İsteklilerin belirl i gün saat 10 00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubunu havi usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını makbuz 
mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vak i olacak gecikmeler kaJbul edümez. 

5382 / 4-4 

İlkokullar İhtiyacı, kaym, meşe ve gürgen kanşıımı sobalara göre 
kesilmiş takoz halinde 1400 ton odun kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. Muhammen bedeli 280.000,— l i ra olup geçici teminatı 14.950,— 
liradır. İhalesi 5/8/1966 Cuma günü saat 1100 de Vilâyet Konağında 
Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimi Encü
mende görülür. 

İsteklilerin belirti gün saat 10 00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu ve 1966 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre 
hazırlıyacaklan kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene verme
leri gerekir. 

Postada v a k i olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5383 / * - * 

••• 
Bayındırlık Bakanlığı K a r a y o l l a n Genel Büdürlüğü Bir inc i Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda keşif bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarf la Istanbul-KUçükyalı'daki »Müdürlüğümüz 
binasında Komisyonda yapılacaktır. 

2 — Şartnameleri Ankara 'da K a r a y o l l a n Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebiUr. 
3 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1966 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi şirketlerin ha l i faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yazılı her iş için o işin 

hizasında gösterilen miktarda teminat vermeleri. 
b) İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için ayrı a y n tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tar ihi muteberdir.) Dilekçelerine köprü işi için Bayındırlık 
Bakanlığından alınmış aşağıda yazılı iş için en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi ile bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış 
banka referansı, plân ve teçhizat (Kendisine ait asgari 250 l itrel ik 2 betoniyer, 2 vibratör ve yeteri kadar su motoruna sahip olduğunu ibraz edecek 
fatura veya noterden tasdikli vesika) ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi a l m a l a n (Her iş için dilekçe
lerine a y n a y n belgeleri bağlanacaktır.) 

4 İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günleri en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazan itibare alınmaz. 
B a n k a 

Keşif bedeli G. teminat E K S İ L T M E Belge müracaat referans Karne 
İşin cinsi L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati son günü L i r a K r . grupu 

Kırklareli Hinde Vize-Midye i l yolunda Kömür-
köy Köprüsü inşaatı 318.326,— 16.483,04 11/8/1966 
Tekirdağ İlinde B . Kanştıran Muratlı Devlet 
yolunda Sevindik Köprüsü tahkimatı inşaatı 97.430,— 6.121,50 12/8/1966 

11,00 5/8/1966 25.466,08' B . 

11,00 6/8/1966 E n az bu işin keşif 
bedeli kadar bir iş 
yaptığına dair belge 
eklemesi. 

5560 / 4-3 



30 TEMMUZ 1966 (Resmî Gazete) Sahife: 13 
Millî Eğitim Bakanlığından ; 

Cinsi V a s f ı 
Miktarı 

Aded 
M u h . bedeli 

L i r a 

Otobüs (4X2) E n az kullanılır 2 kapılı, tek dife-
ransıyelli, a rka i k i tekerleği mu
harr ik tip, motoru 6 si l indirl i , d i 
zel, oturma yeri en az 44 kişilik, 
karoseri çelik veya alimünyum 
saçtan mamul kaloriferl i 1 265.000,— 

1 — Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen otobüs kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (265.000,—) l i ra olup geçici teminatı (14.350,—) 
liradır 

2 — İhale 15 Ağustos 1966 günü saat 15 de Millî Eğitim Bakanlığı 
Levazım Müdürlüğünde Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartname çalışma saatleri içinde Bakanlık Levazım Müdürlü
ğünden görülebilir. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını engeç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyonumuza vermeelri gerekir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5730 / 4-1 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 70.492,— T .L . geçici teminatı 4.774,60 l i r a olan 4 
kalemde 25.000 aded el 2.200 aded makina metal testere lamaları kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksi l tme ve ihalesi 9/8/1966 Salı günü saat 16,00 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Talipler ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi koymak şartiyle 

hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar 
makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş ola
caklardır. Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. 

5453 / 4-3 

A n k a r a Ziraat Fakültesi Dekanlığından : 

1 — 1 1/4 inç boru iskelesinde kullanılmak üzere numunesine göre 
285 aded kelepçe açık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır. 

2 — Eks i l tme 15/8/1966 Pazartesi günü saat 15 de Fakültede 
yapılacaktır. 

3 — Tahmini fiyatı 9975 l i r a olup geçici teminatı 750 liradır. 
4 — Numune ve şartname Pazartesi , Çarşamba ve Cuma günleri 

Fakülte Levazım bürosunda görülebilir. 
5740 / 4-1 

Ener j i ve Tabiî Kaynak lar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralı için Santral gezer v inc i 
satın alınacaktır 

DSİ Genel Müdürlüğünce A m e r i k a Birleşik Devletleri ve A v r u p a 
Yatırımlar Bankasına âza memleketlerin imalâtçılarından santral gezer 
vinci ve müştemilâtı f iyat ve teklif isteme suretiyle satın alınacaktır. 

Gezer vincin kaldırma kapasitesi takriben 550 tondur. 
İhaleye iştirak etmek istiyenlerin belge almak üzere engeç 17 E k i m 

1966 saat 17 e kadar DSİ Bara j lar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi 
Başkanlığına (Rüzgârlı Sokak, Çatal H a n , Ulus - Ankara) müracaat et
meleri gereklidir. 

Müracaat eden f irmalar kendilerini ve imalâtlannı tanıtan broşür 
ve katalogları ve 1950 senesinden bugüne kadar yaptıkları mümasil vinç
leri gösterir b ir belgeyi dilekçelerine eklemelidirler. 

Tekli f evrakı belge almış olan f i rmalara E k i m 1966 ayı içinde gön
derilecektir. 

5684 / 1 - 1 

Et ibank Şebeke Tesis Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz Merkez ambarında mevcut hurda makina ve oto 
parçalan, hurda oto lâstikleri, hurda akü kutuları, hurda inşaat demiri 

ve profil demiri parçaları kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle 
satılacaktır. 

Tekli f mektuplan 17/8/1966 tar ih i akşamına kadar verilmiş olma
lıdır. 

B u işe ait şartname Emek İş H a m K a t 16 daki Müdürlüğümüzden 
temin edilebilir. 

5724 / 3-1 

İller Bankasından 

Her türlü ithal muameleleri Bankamıza ait olmak üzere dış piyasa
dan transformatör, disjonktör, seksiyoner, akım ölçü trafosu, ampermetre 
sayaç ve aşırı akım röleleri satın alınacaktır. 

B u işe ait şartnameler Bankamız Ticaret Servisi ile İstanbul'da 1. 
Bölge Müdürlüğümüzden 15,— T L . bedelle temin edilebilir. 

Teklif ler, tekli f bedeline uygun geçici teminatla bir l ikte en geç 
15/9/1966 günü saat 12,00 ye kadar Bankada bulundurulacak ve 
16/9/1966 günü saat 15,00de Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 

5728 / 2-1 

Bankamızca, İstanbul'da Maltepe Depomuzda bulunan çelik koruma 
teli trifaze döküm şalterler, blendajlı yeraltı kablosu, caraskallar ve hurda 
pik satılacaktır. 

B u işe ait şartnameler Bankamız Ticaret Servisi ile İstanbul'da 1. 
Bölge Müdürlüğümüzden 10,— T L . bedelle temin edilebilir. 

Teklif ler tekli f bedeline uygun geçici teminatla birl ikte en geç 
16/8/1966 günü saat 12,00 ye kadar Bankada bulundurulacak ve 
17/8/1966 günü saat 15,00 de Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 

5727 /2 -1 

Gaziosmanpaşa Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1965/668 
Davacı H a l i m Kansız tarafından dâvâlı K a r t a l Yakacık Y o l u Y o -

ğurthane Durağı No. 77 de ikamet ettiği bildirilen Sabahat Ayzeren aley
hine açılan traf ik ve vergi kaydının terkini dâvasında : 

Yukarıda is im ve açık adresi yazılı bulunan dâvâlının gösterilen 
adresine dâva dilekçesi davetiyesinin ilânen tebliğ edilmiş olup bu kerede 
gıyap k a r a n n m da ilânen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan duruş
manın bırakıldığı 6/10/1966 Perşembe günü saat 11,20 deki duruşmasına 
bizzat veya bir vekille kendisine temsil ettirmediği takdirde duruşmanın 
gıyabında devam olunacağı gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere ilân 
olunur. 

5627 

Karadeniz Ereğlisi Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

961/320 
Davacı Kdz. Ereğli, Ereğli'nin Pempeciler Köyünden Mehmet E r -

gün veki l i Avukat Ayhan Emiroğlu tarafından dâvâlılar Şükrü Oral ve 
arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şüyuu dâvasmın yapılan aleni muha

kemesi sırasında : 
Mahkemeye celp edilen tapu kaydına göre bu dâvada hissedar görü

lenlerden Ereğli'nin İmranlar Köyünden Asım Güney, Emine Türkoğlu, 
Yaşar Güner, Şehrıban Türkoğlu, Nazım Güney, Emine Dudu, Mürvet 
Türkoğlu, Mustafa kızı Kübra, Şehriban Demir, Mustafa kızı Emine, 
Hanife Vura l , Ayşe E r g u l ve Muharrem Demir ' in dâvaya ithal edildikleri 
ancak adı geçen dahili dâvalılann adresleri meçhul olduğundan davetiye 
gazete ile ilânen tebliğ edilmiş olmasına rağmen duruşmaya gelmedikle
rinden haklarında gıyap kararı verilmiş ve ilânen tebliği için duruşma 
10/11/1966 Perşembe saat 9 a bırakılmış olduğundan isimleri geçen dâva
lılann belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmaları veya bir vekille 
kendilerini temsil ettirmeleri aks i takdirde duruşmanın gıyaplannda gö
rülüp bitirileceği (gıyap kararı tebliği yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

5490 

D Ü Z E L T M E 
11/7/1966 tar ihl i ve 12345 sayılı Resmî Gazete'nin 13 üncü sahife-

sinde İller Bankasına ait 5188 / 1 - 1 sayılı ilânın 3 üncü maddesindeki ( A l i 
Terzibaşoğlu Y . Mim.) ibaresi ( A l i Terzibaşoğlu Y . Müh.) olarak 
Düzeltilir. 



SabJfe: 14 (Resmî Gazete) 30 TEMMUZ 1966 

Banaz Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No. : 962/133 
K . N o : 965/148 
Hâkim : Yuşa Çekemoğlu 12276 
Kâtip : Sami Bardakçı 
Davacı: H . A . 
Maznun : Banaz 'm Hatıplar Köyünden Hasan oğlu Satı'dan 1335 

yılında doğma evli 1 çocuklu, Ömer Güngör 
Suç : Orman Kanununa muhalefet 
Suç ta. : 15/3/1962 
Devlet ormanından yaş çam ağacı kesmek suretiyle Orman K a n u 

nuna muhalefetten yukarıda açık adresi yazılı maznun Ömer Güngör 
hakkında açılan âmme dâvasının yapılan açık duruşması sonunda : 

Maznunun şahit olan suçundan dolayı 6831 sayılı Kanunun 91/1 
maddesi gereğince 7 gün hapis ve 47 l i r a 70 kuruş ağır para cezası ile 
tecziyesine 138,72 l i r a tazminatın maznundan alınıp müdahil idareye ve
rilmesine dair verilen 5/4/1965 tarihl i gıyabi hükmün şimdiye kadar 
maznununa tebliğ edüememiş, bunca aramalara rağmen adresi de tes
bit edilememiş olduğundan 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu madde
lerine göre Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve aynı kanunun 
31 inci maddesine göre ilanın yapddığı tarihten itibaren 15 gün sonra 
tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur. 

1241 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

E r s a n Petrol Sanayii Anon im Şirketinin V No. l u Sürt Bölgesinde 
i k i aded petrol arama ruhsatnamesi İktisabı için 15/7/1966 tarihinde 
müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25 inci maddesinin 2 nc i fıkrası 
mucibince ilân olunur. 

5676 

Société De Participations Pétrolières ( P E T R O P A R ) Şirketi, V No. 
l u S i i r t Bölgesinde Diyarbakır ve Mardin Vilâyetleri hududu dahilinde 
sahip bulunduğu A R / S . P . P . / 6 9 1 ve 692 hak sıra numaralı petrol arama 
ruhsatnameleri ile V I No. l u Gaziantep Bölgesinde Adıyaman ve U r f a 
Vilâyetleri hududu dahilinde sahip bulunduğu A R / S . P . P . / 6 9 3 , 694, 695, 
696, 697, 698 ve 699 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamelerini 
25/7/1966 tarihinden itibaren terk etmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda 
ismi yazılı petrol hakkı sahibi şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin 
yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz k a l 
dıklar ızarar ve hasara ait tazminatın Petrol Nizamnamesinin 67 nci 
maddesi gereğince petrol hakkı sahibinin teminatından karşılanabilmesi 
için i lgi l i lerin bu ilân tarihinden itibaren bur yıl zarfında salahiyetli mah
kemeden kesinleşmiş bir karar alıp Dairemize müracaat etmeleri ilân 
olunur. 

5677 • 
B i g a Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

965/374 
Davacı B iga 'mn Anbaroba K . den K a d i r Temizkalp tarafından dâ

vâlı aynı yerden F a t m a F i l aleyhine açılan velayetin kaldırılması dâva
sının yapılan duruşmasında : Dâvâlı gösterilen adreste bulunmadığından 
karar gereğince duruşma günü Resmî Gazete'nin 2 Temmuz 1966 tar ihl i 
nüshası ile ilân edilmiş mezkûr gündede dâvah duruşmaya gelmediğin
den adı geçen dâvâlının 28/9/1966 Çarşamba saat 9 da B i g a Asl iye H u 
k u k Mahkemesinde bulunması gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere 
i lan olunur. 

5669 

Lapseki A r a z i Kadastrosu Hâkimliğinden : 

Esas : 964/630 
K a r a r : 966/127 
Lâp3eki - Çardak Birliğine ait ve Kadastro Teknisiyenliğince dâ

vâlı H a l i l Tuna adına tesbiti yapılan 4276 parsel No. lu gayrimenkul 
tesbit tutanağına muteriz N a z i k Gelir veki l i İsmail Gelir tarafından 
it iraz edilmiş olmakla taraflar arasında yapılmakta olan açık duruşma 
sonunda : 

Mahkememizden sâdır olan 5/7/1966 tarih ve 1964/630 esas ve 
1966/127 karar No. lu hüküm, dâvah H a l i l namı diğeri (Yaşar Tuna) 
vârisleri Hasan Tuna ve U r k i y e (Hulkiye) Tuna'ya posta ile tebligat 
yapılamamış ve yapılan tahkikat neticesinde de adreslerinin meçhul o l 
duğundan gıyaplarında verilen hüküm tebliğ edilemediğinden, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince Resmî 
Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, 

Yukarıda adı geçen dâvâlının gazetenin ilân tarihinden itibaren 
15 gün içinde mahkememize müracaat etmedikleri takdirde, hükmün 
adı geçenlere tebliğ ve kesinleşmiş addolunacağı ilânen tebliğ olunur. 

5662 

Çanakkale Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

966/172 
Ömer Garip'e : 
Gelibolu Camiikebir Mahallesi Dere Sokak No. 61 de mukim iken 

halen adresi meçhul. 
Eşiniz Hatice Garip tarafından aleyhinize açılan boşanma ve ayda 

150 l i ra nafakanın tahsili hakkındaki dâvada : 
Adresiniz meçhul olduğundan ilânen davetiye tebliğine ve muhake

menin 8/9/1966 günü saat 10.30 a bırakılmasına k a r a r verUmiştir. 
Mezkûr gün ve saatte mahkemeye gelmediğiniz, mazeretinizi b i l 

dirmediğiniz veya bir veki l göndermediğiniz takdirde gıyap k a r a n teb
liğ olunacağı davetiye tebliği makamına k a i m olmak üzere ilân olunur. 

5681 

965/887 
Şaziye Aydemir 'e : 
E n son adresi Küçükkuyu olup halen adresi meçhul bulunan Hü

seyin ile Cemaliye'den 1328 yılında olma. 
Çanakkale Fevzipaşa Mahallesi Eczane Sokak No. 4-A da oturan 

Hüsamettin Mutvar tarafından açılan veraset dâvasında : 
Adresiniz meçhul olduğundan ilânen davetiye tebliğine ve muha

kemenin 6/9/1966 günü saat 9.45 e bırakılmasına karar verUmiştir. 
Mezkûr gün ve saatte duruşmaya mazeretsiz gelmediğiniz veya bir 

veki l göndermediğiniz takdirde eşiniz Adem Aydemir ' in mirasından mül
kiyet hakkım tercih etmiş sayılacağınız davetiye makamına k a i m olmak 
üzere ilân olunur. 

5682 

İstanbul B i r i n c i Toplu Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

Istanbu 
MÜTEFERRİK K A R A R 

966/258 
966/98 
İçmek maksadı ile esrar bulundurmaktan maznun 16/5/1966 t a r i 

hinde nezarete alınıp 18/5/1966 tarihine kadar nezarette alınıp 18/5/1966 
tarihinden 21/5/1966 tarihine kadar müşahade altında bulundurulan 
Şehremini Fmdıkzade Garaj Sokak bilâ sayılı evde oturur, bekâr, okur
yazar, sabıkasız, işlemeci. Bursa İnegöl Kazası Cuma Mahallesi ev 168 
c. ve s. 4 - 59 da nüfusa kayıtlı Muazzez'den doğma, 1944 doğumlu İb
rahim oğlu Mesut Naneci hakkında mahkememizde yapılan duruşma 
sonunda 24/6/1966 gün 966/258 esas 966/199 sayılı karar la T. C. K . nun 
404/2 nci madesi gereğince 3 sene hapis 100 l i r a ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine ve aynı Kanunun 59 uncu maddesi gereğince cezanın 
altıda birinin tenzili ile neticeten 2 sene 6 ay hapis 83 l i r a 30 kuruş ağır 
para cezası ile mahkûmiyetine, nezarette ve müşahade altmda bulun
duğu günlerin cezasından mahsubuna, esrarın 36 ncı madde mucibince 
müsaderesine, 300 kuruş mahkeme masrafmm sanıktan alınmasına, t a 
lep veçhile temyizi kabi l olmak üzere 24/6/1966 tarihinde karar ver i l 
miş ise de; gıytapta verilmiş olan hükmün sanığa tebliği hususunda ge
rekl i ve kanuni aramalara rağmen kendisinin bulunamaması üzerine 
ağiren tekarrün eden 9/11/1964 gün ve E . 1 /320 -K . 448 sayılı Yargı
tay Ceza Genel K u r u l u Kararı gözönünde tutularak 7201 sayılı K a n u 
nun 29, 30 ve 31 inci maddeleri gereğince işbu karar hülâsasının tebliğ 
yerine k a i m olmak üzere, Resmî Gazete'de neşri ile beraber a y n c a 
mahkeme divanhanesine de bir hafta süre ile, asılmasına ve gazete ile 
ilân edilme hususunun temini sadedinde işbu karar hülâsasının C. Sav
cılığına tevdiine ve gönderildiğinde ilâm havi gazete nüshasının dosya 
içine konulmasına 21/7/1966 tarihinde ve i t t i fakla k a r a r verildi . 

5647 



30 TEMMUZ 1966 (Keamî Gazete) Sahile: 15 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. : 

A K T İ F 

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) : 
Serbest Safi K g 19.369,384 
Merhun » » 71.847,770 
Vadeli altın borçluları: 
(Beynelmilel ayarlı) Safi K g . Z6.660.143 
Döviz borçluları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5256 sayılı kanuna göre 

Ufaklık para: 
Dâhildeki muhabirler: 
Resmî bankalar 
Diğer bankalar 

23 Temmuz 1966 Vaziyeti 

T. Lirası T. Lirası 

196 162.853,04 
727.636.135,95 

269 999.797,11 1.193.798.786,10 

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

bonolar : 
a) K a t m a bütçeli idareler ... 673.000.000,— 
b) Toprak Mahsul ler i Ofisi 
1 — Hububat alımları finans

manı 530.000.000,— 
2 — Z i ra i istihsal fazlası İtha

lât finansmanı 261.855.605,98 
c) Diğer İktisadi Devlet Te

şebbüsleri 

37.839.700,31 
72.007.523,47 

642.084,79 
10.468,54 

348.000.000,— 

109.847.223,78 

65.956 295,03 

652.553,23 

—,— 1.464.855.605,98 
C - T i car i senetler : 
a) İktisadi Devlet Teşebbüs

ler i 405.612.851,52 
b) Hususi sektör senetleri ...1.025.712 119,70 1.431.324.971,22 

D - Z i r a i senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasmca 

ibraz edilen senetler 442.991.740,91 
b) Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 61.713.352,63 
Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vadeli 

avans 
B - Tahvi l üzerine avans 

P A S I F 
T. Lirası T. Lirası 

504.705.093,54 3.748.885.670,74 

a) Resmî bankalara 94.200.000,— 
b) Hususi bankalara '„ 22.632.426,15 
C - Altın ve döviz üzerine 

a v a n s : 
a) Resmî sektör 74.774.436,23 
b) Hususi sektör 215.525,75 

D - Bankalar Tasfiye Fonu 
İkrazları (153 sayılı K.) 

E • Z i ra i finansman 
Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvil leri ... 
Hususi bankalar tahvil leri ... 

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

Gayrimenkuller ve demirbaş: 
Muhtelif : 
a) Altın : (Meşkûk ve düşük 

ayarlı) Safi K g . 2.915,254 
b) Döviz : 

3133 sayılı kanuna göre : 
Muhtel i f 

5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 132.207.788,66 
Muhtel i f 287.053.707,34 

c) Dahildeki hususi banka
lar la yapılan röpor mua
meleleri 

d) Sair hesaplar 
Yekûn 

1.288.833.000,— 

116.832.426,15 

74.989.961,98 

198.738.042,89 
141.076.463,— 1.820.469.894,02 

44.727.531,05 
2.041.503,42 
9.048.435,68 
2.901.278,83 58.718.748,98 

5.275.700.000,— 

121.690.911,06 5.397.390.911,06 

36.402.952,59 

29.524.150,60 

28.895.425,65 

419.261.496,— 

19 800.000,— 
229.267.368,88 726.748.441,13 

13.158.871.476,66 

Tedavüldeki banknotlar : 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5256 sayılı kanuna göre 
Mevduat: 
A - Resmî mevduat : 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 120.242.073,39 
b) K a t . Büt. 1da 110.791.380,49 
c) İkt. Devlet Teb 104.997.381,99 
d) Diğ. âmme Mü 55.003.742,56 
e) Sair 18.815.442,53 

7.326.027.152,50 

673.250.975,55 
332.660.752,64 1.005.911.728,19 

409.850.020,96 

B - Bankalar : 
a) Resmi bankalar 111.786 972,61 
b) Diğer bankalar 248.434.555,01 
c) Y u r t dışındaki Ban. 9.149.703,56 
d) Bankalar tasfiye fonu 

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

S. Kanun) 1.449.358.239,49 1.818.729.470,67 

11.014,240 

C - Muhteli f : 
a) Bloke 69.085.649,05 
d) Diğer 57.373.003,08 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış yardım karşılıkları: 

Milletlerarası müesseseler ... 249.607.264,33 
Dış yardım karşılıkları: 
a) Amer ikan yardım karşı

lıkları 95.779.281,12 
b) Diğer yardım karşılıkları 
Altın alacaklıları: 
Hazine Safi K g . 
Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 
Âdı ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu 
madde 19) 
İleride vukuu muhtemel za 
rar karşılığı (Banka
lar Kanunu madde 35) 

Provizyonlar: 
Muhtelif : 
a) Ödenecek senet ve hava

leler 
b) Muhteli f karşılıklar ( A k 

reditif ve iç ist ikraz Kar . ) 
c) Muhteli f mahiyette depo

zitolar 
d) Döviz : 
3133 sayılı kanuna göre 
Muhteli f 

5256 sayılı kanuna göre 
Hariçteki muhabirler 58 034.607,57 

Muhteli f 298.615.447,77 

126.458.652,13 

—,— 345.386.545,45 2.700.424.689,21 

e) Sair hesaplar 

Yekûn 

111.546.391,05 
15.000.000,— 

113.905.765,40 

2.878.242,71 

11.210.871,72 127.994.879,83 

125.632.691,47 

9.644.987,31 

61.417.621,21 

663.083.113,87 

77.857.971,64 

356.650.055,34 
577.680.195,04 1.746.333.944,41 

13.158.871.476,66 

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

a) Z i ra i senetler ve ihracat finansman senetleri ile küçük 
sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası eliyle) 

b) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tesbit edilen sa
nayi kollarına dâhil sanayicilere ait senetlerde (1 K a 
sım 1964 tarihinden itibaren) 

c) Diğer senetlerde 
2 — Tahvi l üzerine avanslarda 
3 — Altın üzerine avanslarda 

% 5 1/4 

5 1/4 
7 1/2 

10 
6 



SafaSfe: 16 (Resmî Gaaete) 30 TEMMUZ 1966 

Edirne Asl iye H u k u k Hâkimliğinden: 

1966/204 
At las Kolekt i f Şirketi îlya A z i z ve ortağı Edirne vekil i A v . Orhan 

Tülümen tarafından Mehmet Arslanbakan aleyhine açılan tazminat dâ
vasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlı adına davetiye yerine k a i m olmak üzere 4/7/1966 tarih ve 
12339 sayılı Resmi Gazete ile ilânat yapıldığı halde gelmediğinden du
ruşmanın muallâk bulunduğu 22/9/1966 Perşembe günü saat 9 da mah
kemeye gelmediği veya bir veki l ile kendisini temsil ettirmediği tak
dirde adı geçen Mehmet Arslanbakan'ın gıyabında karar verileceği, gı
yap kararı yerme k a i m olmak üzere ilân olunur. 

5657 

1966/10 
Behiye Şenkal vs. veki l i A v . F i k r e t Insel tarafından Hazine ve 

Emine aleyhine açılan tescil ve iptal dâvasının yapılan duruşmasında : 
Adı geçen dâvâlının tebligata salih adresi tesbit edilememiş oldu

ğundan duruşmanın muallâk bulunduğu 22/9/1966 Perşembe günü saat 
9 da mahkemede hazır bulunması için adı geçen dâvâlı Emine'ye dave
tiye yerine k a i m olmak üzere usulen ilân olunur. 

5658 
> 

E r z u r u m 1 inci Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

966/235 
Sebahattin Gödek - A n k a r a Belediye Otobüslerinde Şoför. 
Davacı F a t m a Gödek tarafından aleyhinize ikame olunan boşanma 

dâvasından dolayı adınıza çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ İade edilmiş 
olup dosyada mübrez Dumlu Nahiyesi Merkez Muhtarlığının 9/7/1966 
tar ih l i ilmühaberi münderecatı gereğince adresinizin meçhuliyetine b i 
naen ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla duruşmanın bıra
kıldığı 14/9/1966 günü saat 9,55 te bizzat veya bir vekille temsil edil
meniz lüzumu dâva dilekçesi ve davetiye yerine k a i m olmak üzere ilâ
nen duyurulur. 

5660 

965/877 
Ahmet Suat Güncel - Kadıköy Haremi İskelesi Cadde Karlık 

Apartman kat 3, daire 9. 
Güldane Güncel tarafından aleyhinize ikame olunan boşanma dâ

vasından dolayı, adresinizin meçhuliyetine binaen, ilânen davetiye teb
liğine rağmen davete icabet etmediğinizden ilânen gıyap k a r a n tebliğine 
karar verilmiş olmakla bu kere duruşmanın bırakıldığı 9/9/1966 günü 
saat 10 da mahkemede bizzat veya bir vekille temsil edilmediğiniz tak
dirde duruşmanın gıyabınızda devam edeceği gıyap k a r a n yerine k a i m 
olmak üzere ilânen duyurulur. 

5663 

Eskişehir Asl iye 1 inci H u k u k Hâkimliğinden : 

Esas : 966/113 
K a r a r : 966/415 
Edirne Sabuni Hacı H a l i l Mahallesi 106 hanede nüfusa kayıtlı Vas -

fiye Ruscuklu tarafından kocası Süleyman Ruscuklu aleyhine açılan bo
şanma dâvasının muhakemesi sonunda tarafların boşanmalanna, çocuk-

l a n Aycan'ın velayetinin anasına tevdiine, Süleyman'ın 1 sene evlen
mekten memnuiyetine dâvâlı Süleyman'ın gıyabında 17/6/1966 tar ihin
de karar verilmiş olmakla işbu ilânın neşrinden itibaren kanuni süre 
zarfında temyiz cihetme gidilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ad
resi meçhul olan dâvâlı Süleyman'a davetiye yerine k a i m olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

5664 

966/318 
Eskişehir İnönü Bucağından Emine ve Bahatt in özkaya vekil leri 

Avukat Yılmaz Tokman tarafından İnönü Belediyesi ve Hazine aleyhine 
İnönü Bucağında kâin sarkan Pınarönü Sokak, garben Şükrü Çavuş, 
şimalen A l i Osman Karaduman ve cenuben kısmen yol kısmen H a l i l 
Koçer arsası ile çevrili gayrimenkulun M . K . nun 639/1 inci maddesine 
istinaden namına tapuya tescili talebiyle açılan dâvadan dolayı keyfiye
t in ilânına karar verilmiştir. B u gayrimenkul üzerinde bir hak iddiasın
da bulunanların son ilân tarihinden itibaren üç ay içinde it iraz dâvası 
açmaları lüzumu M . K . nun 6333 sayılı kanunla değişik 639 uncu mad
desi uyarınca ilân olunur. 

5665 

966/319 
Eskişehir İnönü Bucağından A r i f Uzcengiz veki l i A v u k a t Yılmaz 

Tokman tarafından İnönü Belediyesi ve Hazine aleyhine İnönü Buca 
ğında kâin sarkan Şükrü Çavuş, garben art, şimalen kısmen Hasan Hü
seyin Kelebek, Kısmen B a s r i Börü ve kısmen Yörük Sokak, cenuben Y a 
nardağ ile çevrili gayrimenkulun M . K . nun 639/1 inci maddesine i s t i 
naden namına tapuya tescili talebiyle açılan dâvadan dolayı keyfiyetin 
Uânına karar verilmiştir. B u gayrimenkul üzerinde bir hak iddiasında 
bulunanların son ilân tarihinden itibaren üç ay içinde i t iraz dâvası aç
maları lüzumu M . K . nun 6333 sayılı kanunla değişik 639 uncu maddesi 
uyarınca İlân olunur. 

5666 

965/748 
Eskişehir Belediyesi tarafından Osman Genç aleyhine açılan mü

dahalenin men'i dâvasının yapılmakta olan muhakemesinin 23/6/1966 
günlü celsesine ilânen davetiye tebliğine rağmen dâvaya gelmediğinden 
duruşmanın tal ik edildiği 15/9/1966 günü saat 10 da mahkemede ha 
zır bulunmanız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz, aksi tak
dirde duruşmanın gıyabınızda devam edeceği hususu dâvâlı Osman 
Genc'e gıyap k a r a n yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5667 

Safranbolu Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

965/401 
Davacı Safranbolu'nun Yazı Köyünden Nezahat Çetin tarafından 

dâvâlı F a t m a Çetin ve nüfus memurluğu aleyhine açmış olduğu gaiplik 
dâvasmm yapılan açık duruşması sırasında : 

Davacının murisi babası Safranbolu'nun Misa l la Mahallesi hane 127, 
sahife 114 ve ci lt 2 de nüfusa kayıtlı A k i f oğlu 1324 doğumlu H a l i l ö z -
baki 1933 yılı içersinde mahallesindeki evinden aynlarak bir daha evine 
dönmediği ve nerede olduğunun da bilinmediğinden gaipliğine karar ve
rilmesi istendiğinden adı geçenin işbu ilân tarihinden itibaren bir yıl 
içersinde evine dönmesi veya bildirmesi bildirmediği takdirde Medeni K a 
nunun 31 inci maddesi gereğince gaipliğine k a r a r itt ihaz edileceği ilân 
olunur. 

5668 

RESMÎ GAZETE ABONELERİNE : 
a) Resmi Gazete'nin günü geçmiş nüshalannın beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bit im tarihinde de sevkiyat derhal dur

durularak, müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tanhe kadar teşmil edilemiyeceğinden abone müddeti 31/8/1966 tarihinden sona erecek Resmî 
Gazete sahiplerinin abonelerini 1/9/1966 tarihinden 31/8/1967 tarihine kadar bir sene müddetle yenilemeği istedikleri takdirde her abone için 
45 l i ra 50 kuruşu behemahal bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralannı da işaret ettirmek suretiyle a lacaklan makbuzu 
abone bit im tarihinden en geç 10 gün evvel bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermeleri. 

Bulunduklan yerde Malsandığı olmayan aboneler abone bedelini posta havalesiyle yollamak zorunda olurlarsa keyfiyeti b ir mektupla 
bildirmeleri, 

b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numarasınm konulması, 
c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak a lacaklan 

makbuzu, adres değiştirme isteğini havi mektupla birl ikte göndermeleri, 
gerekmektedir. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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    İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                             Sayfa 
 

775 Gecekondu Kanunu          1 

 

776 Köylü ve Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan 

       Borçlarının Taksitlendirilmesi Hakkında Kanun      5 

 

Kararnameler 
 

6/6689 Üç Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesine Dair Karar  6 

 
6/6709 Venezuela Büyükelçisi Beşir Balcıoğlu'nun Aynı Zamanda Devletimizi Dominik 

             Cumhuriyeti Nezdinde de Büyükelçi Sıfatiyle Temsil Etmesine Dair Karar  6 

 

Genelge 
 

İthalât İşlerine Dair Sirküler Anlaşmalar : (66/62)       7 

 

Tebliğ 

 
1960 Tarihli ve 79 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesi Uyarınca, Tatbikine Devam Olunan 

Çimento Satış Fiyatı ve Primleri Hakkındaki K/1164 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ   7 

 

İlanlar            8 
 

                        

 
 

 

 

           

 

 
           

                             

 

    
 


