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Korunması hakkında Yönetmelik 

BÖLÜM I 

Genel esaslar 

Yönetmeliğin amaç ve kapsamı: 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet tarafından kullanılan veya 
Devlet işgalinde bulunan bütün binaların yangınlara karşı korunması ve 
yangın anında yangının önlenmesi ve genişlemesine meydan verümemesi 
içi can ve mal kaybının azaltılması konusunda alınması gereken tedbirler 
üe bu tedbirlerin uygulama yollarım göstermektir. 

Katma bütçeli daireler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel idare ve 
belediyeler, döner sermayeli teşekküller ile özel kanunlarla kurulan kurum 
ve teşekküller de, kendi özelliklerini gözönünde tutmak suretiyle bu Yönet
melik esaslarına göre yönerge hazırlayarak uygularlar. 

Silâhlı Kuvvetlerin işgalindeki Devlete ait binaların yangından ko
runması; «Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği» esaslarına göre 
yapılır. 

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin kapsamına giren binalarda yangın teh
likesini önlemek için, aşağıdaki tedbirler alınır, söndürücü faaliyetler önce
den plânlanır. 

Elektrik tesisatına ait tedbirler : 

Madde 3 — Resmî daire, kurum ve teşekküllere ait binaların elektrik 
tesisleri (Radyo, telsiz, telefon, zil vesaire dâhil) «Elektrik İç Tesisat Yö
netmeliği ve Fenni Şartnamesi» esaslarına göre yapılır. Ancak zorunluluk 
halinde ek bir tesis yapılması gerekiyorsa, mahallin elektrik işletmesinin 
muvafakati altında ruhsatlı kimselere yaptırılır. 

Çatı aralarında elektrik tesisatı yapılmaz. 
Madde 4 — Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesinden 

önce yapılmış olan Devlete ait resmî daire, kurum ve teşekküllerdeki bina
ların elektrik tesisleri de, mahallin elektrik işletmesinee incelenip, kontrol 
edilerek noksanları tesbit ve işletmenin vereceği süre içerisinde tamamlanır. 

Tesisatın düzeltilmesi için daire amirlerince istenilen ödeneği, yetkili 
makam geciktirmeye meydan vermeden göndermekle yükümlüdür. Özel
likle gece iş gören daire ve kurumların uzun süre ışıksız kalmaması için 
gerekli tedbirler önceden düşünülür ve alınır. 

Madde 5 — Her resmî daire ve kurumda iç tesisatı gösteren «elektrik 
plânı» camlı bir dolap içerisinde ve elektrik sayacı yanında bulundurulur. 

Madde 6 — Lâboratuvar ve atelyeler dışında, dairelerde elektrik so
bası, elektrik ocağı ve ütüsü, benzin, ispirto ve gaz ocakları kullanılmaz, 
ihtiyaç görülen yerler için mahallin elektrik işletmesinin muvafakati ile 
tesisatın gücü nispetinde elektrik soba ve ocağı kullanılabilir. 

Madde 7 — Memur ve hizmetlilerin sosyal ihtiyaçları için yapılacak 
yemek pişirme yeri ve çay ocakları bu Yöenmeliğin emrettiği fenni esaslara 
uymak suretiyle, dairesi âmirinin müsaade ve sorumluluğu altında açıla
bilir. 

Madde 8 — Devlete ait resmî daire ve kurumlardaki binaların elektrik 
iç tesislerinde prensip olarak otomatik sigorta kullamlır. Mevcut sigorta
lar otomatik sigorta ile değiştirilinceye kadar, kilitli ve camlı kutular içe
risine alınır. 

Soba ve bacalar : 

Madde 9 — Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde; sobalar tahta 
kısımlara zarar vermiyecek şeküde kurulur, altlarına on santim yüksek
liğinde çiko veya teneke kaplı tabla konulur. Tabam tahta veya muşamba 
döşeli olan yerlerde tablo kullanılmaz ise, sobanın altına on beş santim 
yüksekliği olan kum sandığı konulur, içi kum ile doldurulur. 

ß a y i : 12386 

Resmî 



(Tt**mî Gaz«te) 27 AGUST9S 1966 

Tabanı beton olan yerlerde, altlık veya kum sandığı kullanılması 
isteğe bağlıdır. 

Madde 10 — Baca olmayan odalarda soba boruları sac konan pen
cerelerden çıkarılır, saçaktan en az yirmi beş santim açıkta ve yine en az 
elli santim yükseklikte, ucuna şapka konulmak suretiyle kurulur. 

Madde 11 — Soba borularının birleştiği yerler çemberle kapatılarak, 
boruların duvar ve tavana bağlanmak suretiyle birbirinden ayrılma ve dev
rilmeleri önlenir. Soba kapaklan açık bırakılmaz, altlarında ve yanlarında 
odun, çıra, kömür, kibrit, benzin, gaz vesaire gibi yanıcı ve parlayıcı mad
deler bulundurulmaz. Soba ateşleri kapalı mangallara alınır. Yakmak için 
kullanılacak odun ve kömür, madeni kablar içinde bulundurulur. 

Madde 12 — Yaz aylarında sobaları kaldırılmayan yerlerde kapaklar 
açılmayacak şekilde telle bağlanır ve mühürlenir. 

Madde 13 — Her çeşit borusuz soba kullanılmaz. Gaz sobaları yakıl
madan önce, sızma ve gaz birinkintisi olmaması için kontrol edilir. 

Madde 14 — Soba boruları bağdadi duvarlardan açılacak deliklerden 
geçirilmez. Eğer bağdadi duvar, yağlı boylı veya ahşap kaplı vesaire gibi 
çabuk yanıcı ve buralardan da soba borusu geçirilmesi zarureti varsa, soba 
borulan ile tavan ve duvar arasında en az 50 santimlik bir açıklık bulundu
rulur. Soba boruları bağdadi duvara açılcak deliklerden künk veya beton 
büz içerisinden geçirilebilir. 

Madde 15 — Resmî daire olmak üzere kullanılan binalarla, kiralanmış 
binaların çatı ve döşeme kiriş uçlarının baca duvarlarına sokulması gibi 
inşaat hataları bulunup bulunmadığı, bu Yönetmeliğin Resmî Gazete ile yayımı 
tarihinden itibaren en çok altı ay içinde yetkili kimselere muayene ettirile
rek derhal düzeltilir. Netice merkezde dairenin en yüksek âmirine, il ilce ve 
bucaklarda mahallin en büyük mülkiye âmirine bir yazı ile bildirüir. Yeni
den kiralanacak binalarda da bu husus dikkate alınır. 

Madde 16 — Kâğıt ve çöpler kalorifer ocaklarında ve sobalarda yakıl
maz. Bir yerden diğer bir yere ateş küreği, mangal vesaire gibi gereçlerle 
açıkta ateş götürülmez ve sobalarda yemek pişirümez. 

Madde 17 — Linyit kömürü kullanıldığı takdirde soba boruları en az 
15 - 30 günde, diğerleri iki ayda bir, bacalar kış mevsimine girerken mutlak 
surette temizlenir ve durum bir tutanakla tesbit edilir. Tutuşturma vasıtası 
olarak gaz, benzin, ispirto ve benzeri parlayıcı madde kullanılmaz. 

Madde 18 — Bacalardaki kurumlar; gazlı veya yağlı paçavra, kâğıt 
vesaire ile tutuşturulmak suretiyle temizlenmeyip, itfaiye örgütünün, olam-
yan yerlerde belediyelerin bu işle ilgili personeli veya onların kontrolü 
altında ve tavsiye edecekleri şekilde yapılır. 

Madde 19 — Kalorifer tesisatı olan binalarda bu tesisatın özelliğine 
ve kullanılan yakıtın cinsine göre alınacak emniyet tedbirleri dairelerince 
bir yönerge ile belirtilir ve bu iş için ehliyetli, belgeli kaloriferci kullanılır. 

Akaryakıtla çalışan kaloriferlerin, akaryakıt depolan; bina zemininin 
altındaki emniyetli yerlerde tesis edilir. Binanın herhangi bir katında veya 
çatı arasında bulundurulmaz. 

Diğer tedbirler : 

Madde 20 — Sigara içilmesi sakıncalı olan yerler, levhalarla telirtilir 
ve yasağa uyulması hususu takip edilir. 

Madde 21 — Resmî binalarda oda kapıları numaralanır. Ayrıca 
anahtarlara 3X3 santim ebadında oda numaraları bulunan birer madeni 
plâka takılır. Bu anahtarlar binanın münasip yerlerinde, camlı bir dolap 
içinde saklanır. 

Oda kaplarında 7X15 santim ebadında camlı bir delik bulundurulması 
veya kapının üst tablalarının camlı olması, yangın başlangıcının erken 
görülmesi bakımından bir emniyet tedbiri olarak uygulanır. 

Madde 22 — Kâğıtların toplu bir halde yakılması için bina dışında 
kapalı bir varil, ocak veya fırın, yaptırılır. Ayrıca her odada etrafı kapalı 
madeni kâğıt sepeti ve binanın belli yerlerinde de sac kâğıt varilleri bulun
durulur. Kâğıt sepeti ve varillerdeki kâğıtlar çalışma saati bitiminde ve 
bina dışındaki bu işe mahsus yerde toplu halde yakılır. 

Madde 23 — Çalışma odalarında sigara tablaları, koridorlarda içinde 
su, ıslak kum veya toprak bulunan çinko ve sac kutular bulundurulur. 
Yanan veya sönmüş sigaralar, öteye beriye, kâğıt sepetlerine ve varillerine 
atılmaz. Sigara tabla ve kutuları sık sık temizlenir. 

Madde 24 — Memurların konut adreslerini gösteren bir listenin 
kendi odalarında, genel bir listenin de gerektiğinde derhal çağrılmak üzere 
herkes tarafından kolayca görülebüecek yerde, dairelerince lüzum görü
lenlerin adresleri de ayrıca o mahallin emniyet ve jandarma karakollarında 
bulundurulur. 

Madde 25 — Çatılarda yangına kargı korunma gereçlerinden başka 
diğer herhangi bir eşya, yanıcı, parlayıcı madde vesaire bulundurulmaz. 
Sigara içilmez. Güvercin gübrelerinin birikmesine meydan verümez. Çatıya, 
yalnız elektrik el feneri ile çıkılır. Çatı arasına çıkmak için bir merdiven 
bulundurulur. Çatı aralarında kime yatırılmaz. 

Madde 26 — Dairelerin yangında ilk kurtarılacak önemli ve kıy
metli evrakı için yeteri kadar kilitli çelik dolap ve kasa temin edilir. Bu 
dolap ve kasaların anahtarları sorumlu memurlarda bulundurulur. 

Madde 27 — Yangında ilk kurtarılacak evrak dolaplarına ve eşyalara, 
ateşe dayanıklı gereçten yapılmışı YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILA
CAKTIR» etiketi konulur. 

Madde 28 — Boyatılacak veya yeniden yapılacak Devlete ait bina
ların, yangından korunmalan için tahta kısımlarının ateşe dayanıklı boya 
ile boyatılması tercih edilmelidir. 

Madde 29 — Tahta döşemeli binalarda, mazot ve benzeri cisimlerle 
temizleme yapılmaz. Bu gibi döşemelerin muşamba ile kapatılması esastır. 

Madde 30 — Parlayıcı ve patlayıcı silâh ve mühimmatı resmî dairele
rinde bulundurmak mecburiyetinde olanlar «Barut ve Patlayıcı Maddelerle 
Silâh ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Murakabasına dair 
Nizamname» ye uygun yönerge hazırlarlar ve buna göre hareket ederler. 

Madde 31 —• Havagazı olan binalarda; yangınlara akrşı emniyet ted
biri «Havagazı Iç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi» esaslarına göre 
alınır. 

Madde 32 — Devlete ait yeniden inşa edilen ve kiralanan binalar; 
elektrik, havagazı, kalorifer, su tesisatı, çatı, bacalar vesair lüzumlu kısım
ları usulüne göre fenni muayeneye tabi tutulup, kullanmağa elverişli 
olduğu bir raporla belgelendikten sonra işgal edilir. Halen içinde bulunu
lan binalardaki tesisler de muayeneden geçirtilerek raporları alınır, eksik
leri varsa tamamlattırılır. 

Madde 33 — Kasten çıkarılacak yangınlara karşı her türlü emniyet 
tedbirleri alınır. 

BÖLÜM n 

örgüt 

Görevlendirme ve iş bölümü : 

Daire müdürü : 

Madde 34 — 1 inci madde kapsamına giren binalarda bu Yönetmelik, 
daire müdürleri tarafından uygulanır. Daire müdürü bulunmayan yer
lerde; o dairenin en büyük âmiri, münasip göreceği bir memuru «daire 
müdürü» olarak görevlendirir. 

Nöbetçi memurlar : 

Madde 35 — Çalışma saatleri içinde, memur sayısına ve o dairedeki 
en büyük âmirin takdirine göre, binanın her katı, bölmesi veya tamamı 
için memurlar arasında nöbet usulü uygulanır. 

Nöbetçi memur, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar so
rumlu olduğu bölümde, yangm tehlikelerine karşı korunma tedbirlerini 
kontrol etmek ve aldırmakla ödevlidir. 

Gece bekçisi veyp, nöbetçileri : 

Madde 36 — Her resmî binada bir gece bekçisi bulundurulur. Gece 
bekçisi temin edüemeyen ve ikiden fazla hizmetlisi olan yerlerde hizmet
liler (Odacı, kapıcı gibi) nöbetleşme suretiyle gece nöbeti tutarlar. 

Gece nöbeti tutan hizmetliler ertesi günü istirahat ederler. 
Madde 37 — ikiden fazla hizmetlisi olmayan resmi binalar, geceleri 

mahale beçküeri, veya polis ve jandarma devriyeleri tarafından dışardan 
sık sık kontrol edilir. 

Madde 38 — Merkez daireleriyle, i l hükümet konaklarında ve en 
büyük amirlerince lüzum görülecek diğer daire ve kurumlarda; resmî tatil 
ve bayram günlerinde de mevcut hizmetliler arasında sıra ile nöbet tutulur. 

Madde 39 — Nöbet hizmetlileri, daire müdürlerince düzenlenecek 
nöbet cetveline göre yürütülür. Gece bekçileri ve nöbetçiler bu görevleri 
bakımından daire müdürleri emrinde olup, nöbetçi oldukları sürece başka 
bir işle görevlendirilemezler. 

Ekiplerin kuruluşu : 

Madde 40 — Bu Yönetmeliğin uygulandığı daire ve kurumlarda, 
memur ve hizmetlüerden yangınla mücadele için aşağıdaki ekipler kurulur. 

a. Söndürme ekibi, 
b. Kurtarma ekibi, 
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c. Koruma ekibi, 
d. İlkyardım ekibi. 
Bu ekipler daire müdürünün sorumluluk ve direktifi dahilinde hizmet 

görürler. Ekipler daire ve kurumların özellikleri, personel durumu göz-
öriünde bulundurulmak suretiyle ihtiyaca yeterli şekilde kurulur. 

Madde 41 — Her ekipde bir ekipbaşı bulunur. Daire müdürü ekip-
başları ve ekip personelinin görev ve çalışma şekillerini tesbit ve buna göre 
faaliyetlerini sağlar. Ekipbaşları aynı zamanda daire müdürünün yardım
cılarıdır. 

Sivil savunma mevzuatına göre, örgütü bulunan yerlerde bu hizmet, 
sivil savunma servisleri tarafından görülür. Bu takdirde sivil savunma 
âmiri, ekip personelinin seçilmesi ve ekiplerin eğitimi konusunda daire 
müdürü ile işbirliği yapar. 

Ekiplerin başlıca görevleri: 

Madde 42 — Söndürme ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müda
hale ederek söndürmek ve genişlemesine mâni olmak, 

Kurtarma ekibi: Yangın vukuunda can ve malı kurtarmak, 
Koruma ekibi: Kurtarılan eşyaları korumak, yangından ötürü mey

dana gelecek panik ve kargaşalıkları önlemek, 
İlkyardım ekibi: Yangın dolayısiyle yaralanan ve hastalananlara ilk

yardımı yapmak, 
görevleriyle yükümlüdürler. 
Ekiplerin birbirleriyle işbirliği ve yardımlaşmaları esastır. 
Madde 43 — Yangın anında ekiplerin sevk ve idaresi itfaiye gelinceye 

kadar daire müdürü veya yardımcılarına aittir. Bu süre içerisinde ekipler 
ancak daire âmiri veya mahalin en büyük mülkiye âmirinden emir alırlar, 
itfaiye gelince söndürme ve kurtarma ekipleri otomatikman itfaiye âmirinin 
emrine girerler. 

B Ö L Ü M III 

Donatım 

Madde 44 — Bu Yönetmelik kapsamına giren binalarda, otomatik 
yangın ihbar ve otomatik yangın söndürme tertibatı, dahilî su ve kalori
fer tesisatı ile paratoner bulunması esastır. Resmî daire olarak kullanılmak 
üzere yeniden yapılacak bütün Devlet binalarının yapı projelerine bu tesi
sat konulur. Evvelce yapılmış olan bu gibi tesisatın bulunmadığı Devlet 
binalarında da imkân nispetinde yapılmasına çalışılır. 

Madde 45 — Resmî daire olarak kullanılmak üzere yeniden yapılacak 
Devlet binalarına, su deposu ve dahilî yangın musluğu tesisatı yapılır. Bu 
tesisat en az iki parmaklık (Inç) boru ile yapılır. Mevcut binalarda da tek
nik imkânlar oranında bu tesisler yapılır. Devlet adına kiralanan binalarda, 
bu bölümde yazılı tesisleri bulunanlar tercih edüir. 

Bulundurulacak araç, gereç ve donatım : 

Madde 46 — Bakanlık, genel müdürlük, il hükümet konakları, üni
versite, okul (En az lise ve ortaokul bir arada) ve hastane gibi büyük ve 
önemli daire ve müesseseler (Ek - 1) listede, daha küçük daire ve mües
seseler de (Ek - 2) listede gösterilen araç, gereç ve donatımı bulundururlar. 

Hangi binalarda, hangi ek listedeki gereçlerin bulundurulacağı; bina
nın büyüklüğü, genişliği, tesisler, yapı tarzı, bölgede itfaiye örgütü olup 
olmadığı gözönünde tutularak, mahallî itfaiyenin de mütalâası alınmak 
suretiyle; merkezde en az genel müdürler, i l , ilce ve bucaklarda mahallin 
en büyük mülkiye âmirleri tarafından tâyin ve tesbit edilir. 

B Ö L Ü M r v 

ödenek, alım ve dağıtım 

Madde 47 — 46 nci maddede adı geçen araç, gereç ve donatımı; i l , 
ilce ve bucaklardaki hükümet konakları için Maliye Bakanlığı bütçesine 
konacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak tahsis şekline göre i l 
emvaline gönderüecek ödeneklerle, bunun dışındaki genel bütçeye dâhil 
dairelerin merkez ve taşra örgütlerine ait ihtiyaçları da ilgili bakanlık ve 
dairelerin kendi bütçelerine koyacakları ödeneklerle sağlanır. Katma büt
çeli daireler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, döner sermayeli teşekküller, özel 
idare ve belediyeler, özel kanunlarla kurulan kurumlar bu ihtiyaçlarım 
kendi bütçelerine koyacakları ödeneklerle sağlarlar. 

Resmî daire olarak kiralanan ve kullanılan binalarla, intifa (Kullanma 
ve faydalanma) hakkı genel bütçeye dâhü bakanlık ve dairelere devredü-

miş olan binalar için gerekli taşınabilir yangın söndürme araç ve gereçleri 
ilgili bakanlık ve daireleri tarafından sağlanır. 

Madde 48 — Daire ve kurumlarla belediye itfaiye örgütlerinin, bir
likte yararlanabilecekleri birbirine uyar tipte olan araç ve gereçlerin satın 
alınması esastır. 

Bunların alım ve dağıtımı, mahallî itfaiye müdür veya âmirinin 
mütalâası da alınmak suretiyle tesbit edilir. 

Madde 49 — Bu Yönetmelik kapsamına giren binaların yangından 
korunması için yıllık bütçelerine konulan ödenek, yönetmelikteki araç, 
gereç ve donatım dışındaki harcamalar için Tcullanılamaz Yeni teknik 
gelişmeler sebebiyle alınmasına lüzum ve ihtiyaç görülen araç ve gereç
ler, ilgili Bakanlık ve dairelere yapılacak teklif ve onamadan sonra te
min edilir. 

Madde 50 — Araç ve gereçlerin bakım ve korunması daire müdü
rünün sorumluluğu altında hizmetliler tarafından sağlanır. Gerektiğinde 
Ayniyat Talimatı esaslarına göre düşümleri ilgili dairelerce yapılır. 

BÖLÜM V 

Eğitim ve öğretim 
Madde 51 — Devlete ait binaların yangından korunması, can ve 

malın kurtarılması amacıyla 40 nci maddede kurulacağı bildirilen ekip
ler personeline itfaiye, ilkyardım vesair ilgili kurslar gösterilir. Uygun 
zamanlarda tatbikat yapılarak bilgi ve tecrübeleri arttırılır. Bu husus
ları daire âmirleri sağlamakla yükümlüdür. Bütün hizmetlilere ve gece 
bekçilerine binadaki yangın söndürme alet ve gereçlerinin, bir yangın 
vukuunda nasıl kullanılacağı ve itfaiyeye nasıl telefon edileceği öğre
tilir. 

BÖLÜM VI 

Söndürme ve kurtarma 

Madde 52 — Daire ve kurumlarda çıkacak yangınlarda aşağıdaki 
şekilde hareket edilir. 

A) Yangın çalışma saatleri içinde olursa : 
a. Haber verme : Yangını ilk gören kimse, mevcut haber verme 

sistemini (Çan, zil, telefon vesaire) harekete geçirmekle beraber, tele
fonla itfaiyeye, itfaiye örgütü bulunmayan yerlerde varsa kurum itfai
yelerine veya belediyelere haber verir. 

b. Görevlilerin hareket tarzı : Yangın haberini duyan, yangına 
karşı koyma ekipleri derhal harekete geçer, kendilerine ait araç ve ge
reçleri alarak : 

1) Söndürme ekipleri : Yangının çıktığı yerde, alt ve üstünde ve 
yanlardaki odalarda gereken tertibatı alarak, yangını söndürmeye ve 
genişlemesine meydan vermemeye çalışırlar. 

2) Kurtarma ekipleri : Varsa önce canlıları, yoksa yangında ilk 
kurtarılacak evrak, dosya ve daha sonra diğer eşyayı, büro memurları
nın yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara 
ve torbalara koyarak boşaltmaya hazır hale getirirler. Büro şeflerinin 
lüzum görmesi halinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısım
larına taşıyabilirler. 

Yangın çıkan binanın genel boşaltılmasına, olay yerine gelen it
faiye âmirinin, daire âmirinin veya en büyük mülkiye âmirinin emriyle 
başlanır. 

3) Boşaltılan eşya ve evrak, zabıtanın veya daire müdürünün gös
tereceği yerlerde zabıta memurları ve dairenin bu amaçla görevlendir
diği (Koruma ekibi) personeli tarafından muhafaza altına alınır. Yan
gının söndürülmesinden sonra o dairenin ilgili memurlarına verilir. 

B) Yangın çalışma saatleri dışında olursa : 
a. Haber verme : Yangını ilk gören kimse, mevcut haber verme 

sistemini derhal harekete geçirmekle beraber, bulunan yerlerde telefonla 
önce şehir veya kurum itfaiyelerine, bulunmayan yerlerde en yakın po
lis ve jandarma makamlarına, belediyeye haber verir. Ayrıca ihbar te
lefonu yanındaki listede yazılı daire müdürü ve diğer ilgilileri telefonla 
veya sair vasıta ile haberdar eder. 

b. Yangından haberdar olan daire müdürü ile yangınla mücadele 
ekipleri personeli, en seri şekilde görevleri başına gelerek söndürme ve 
kurtarma işlerine başlarlar. 

c. Yangın yerinde bulunmaları gereken memurların haberdar edil
mesi daire müdürleri tarafından isim ve ev adreslerini gösteren listeye 
göre en yakın polis ve jandarma karakollarına bildirmek suretiyle ya
pılır. 
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Madde 53 — Yangın resmî dairenin yakınında olursa : 
a. Haber verme işi ile birlikte tehdit altında bulunan kısmın oda 

pencerelerindeki perde ve storlar çıkarıldıktan sonra pencereler kapa
tılır. Daire personeli tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konarak 
eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara götürülür. 

b. Çatıda ayrıca koruma tertibatı alınır. Çatıya ve damlara düşen 
ateş ve kıvılcımların, hortumla sevkedilecek veya kovalarla çıkarılacak 
sularla söndürülmesine, çatının veya damın bol su ile ıslatılmasına ça
lışılır. 

BÖLÜM v n 

Sorumluluk - Kontrol - Denetleme ve Raporlar 

Madde 54 — Elektrik tesisatının devamlı kontrol altında bulundu
rulması esastır. Devlete ait binalardaki elektrik tesisatımn işletme, ba
kım ve kontrolü için mahallinde aylıklı veya ücretli, yetkili bir teknis
yen bulundurulur. Kadroya, yetkili teknisyen bulma imkânsızlığı veya 
binaların durumu icabı her binada bir teknisyen bulundurulması müm
kün olmadığı takdirde i l , ilçe ve bucaklardaki devlete ait herhangi bir 
dairede bulunan teknisyene, mahallin en büyük mülkiye âmirinin alacağı 
tertip ve vereceği emre göre, o mahaldeki Devlet binalarının elektrik te
sisleri muayene ve kontrol ettirilir. Yetkili teknisyeni bulunmayan kü
çük yerlerdeki devlete ait binaların elektrik tesisleri mahallin elektrik 
işletmesinin yetkili teknisyenine muayene ve kontrol ettirilir. Yetkili 
teknik eleman tarafından kontrol ve muayeneler en az altı ayda bir ya
pılır ve tesislerin durumu hakkmda bir rapor hazırlanır. Bu raporlar ha
lihazır durumu, varsa arızaların niteliğini, alınması gereken tedbirleri ve 
keşif cetvelini kapsar. 

Madde 55 —• Raporlar daire müdürü veya daire âmirine bir yaziyle 
bildirilir. Bu raporlarda noksan veya arıza gösteriliyorsa mahallin elek
trik işletmesine haber verilir. Bunun üzerine elektrik işletmesince de 
gereken kontrol ve muayene yapılır, tedbirler alınır. Bu husustaki ev
rak ve raporlar özel bir dosyada saklanır. 

Madde 56 — Arşivlere ancak arşiv memurunun beraberinde girilir. 
Burada sigara içmek, ateşli bir maddeyi beraberinde bulundurmak ve 
gece arşive girmek yasaktır. 

Madde 57 — Çatıya açılan kapılar daima kilitli bulundurulur. Anah
tarları daire müdürünün sorumluluğu altında camlı ve kilitli bir kutuda 
saklanır. Herhangi bir sebeple çatıya çıkmak daire müdürünün iznine 
bağlıdır. Çatı ve tavan aralarında kat kaloriferleri, gaz sobalarını bes
leyen herhangi bir akaryakıt deposu, eşya bulundurulmaz, depo ve ar
şiv olarak kullanılmaz. 

Madde 58 — Akşam mesai saatinden sonra; nöbetçi olan ve mesai 
yapan memurlardan başka hiç bir kimse dairede kalamaz. Dairenin ka
palı bulunduğu gün ve gecelerde çalışmak zorunluğunda bulunan me
murlar, yetkili âmirin iznini gösteren belgeyi daha evvel daire müdürüne 
gösterdikten sonra dairede kalabilirler. Tatil günlerinde ise bu belgeyi 
nöbetçi hizmetliye vermek suretiyle oda anahtarlarını alabilirler. 

Hiç bir kimse her ne suretle olursa olsun çalışma odalarında ve 
bürolarda yatırılmaz. Ancak dairede kalacak nöbetçiler için özel bir 
yatma yeri ayrılabilir. 

Madde 59 — Akşam mesai saatinden sonra genel temizlik işlerine 
başlanır. 

Odaların temizliği sırasında: 
a. Sobalarda ateş varsa kapalı mangallara alınır, iyice söndürül

dükten sonra yangın tehlikesi meydana getirmeyecek şekilde bina dışın
daki fırın, ocak veya varillerde toplanır. 

b. Kâğıt sepeti ve varillerdeki kâğıtlar bina dışında görevlendiri
lecek şahsın nezaretinde; fırın, ocak ve varillerde yakılır. Etrafta, se
pet ve varillerde kâğıt bırakılmaz. Kâğıtlar mesai bitiminden en çok iki 
saat içinde tamamen yakılmış olmalıdır. 

c. Oda ve bina içinde söndürülmemiş soba, sigara ve ateş bulun
madığı anlaşılınca, elektrikler, pencere ve pancurlar kapatılır, odalar 
kilitlenerek anahtarlar dolaptaki yerlerine asılır ve nöbetçi hizmetliye 
haber verilir. 

d. Temizlik ve yangın tehlikelerine karşı korunma tedbirleri, kat, 
bölme veya bina nöbetçi memurunun nezareti altında yapılır. 

e. Temizlik işleri bittikten sonra binanın esas kapısından başka 
diğer kapılar, koridorlardaki pencere, pancurlar kapatılarak uygun ara
lıklarla elektrik lâmbaları söndürülür. Yabancıların, izin vesikası olma

yan memur ve hizmetlilerin bu saatten sonra içeriye girmelerine müsaade 
edilmez. 

Madde 60 — Nöbet tutan hizmetliler, yangınlara karşı gerekli ted
birlerin alınıp alınmadığım, odaları, anahtarları dolabında bulunmayan 
yerleri kontrol eder ve eksik olanları tamamlar. 

Madde 61 — Gece bekçileri: 
a. Kontrol saatini alarak binanın belirli yerlerdeki anahtarlarla 

(Binanın durum ve özelliğine göre) daire müdürü veya amirinin tesbit 
edeceği 30 ilâ 60 dakikada bir saatini kurmak suretiyle görevine sabaha 
kadar devam eder. 

b. Kapıdaki delik ve camlardan oda içinde ateş veya duman olup 
olmadığını kontrol eder. 

Madde 62 — Yönetmelik esaslarına uygun olmak üzere, her daire 
ve kurumda; ekiplerin miktan, isim ve görevleri, nöbetçi memur ve hiz
metlilerin nöbet cetveli ve görevleri, aletlerin kullanılma ve korunma 
usulleri, nöbet ve vukuat defterinin tutulma usulleri ve diğer özellikleri 
de kapsayacak şekilde her binada yangına karşı bir korunma yönergesi 
hazırlanır. Bu yönerge yangın telefonu, çatı kapısı, alet ve tesislerin bu
lunduğu benzeri yerlere, herkesin görebileceği şekilde asılır. 

Madde 63 — Müfettişler teftişleri sırasmda, bu Yönetmelik hüküm
lerinin uygulanması hususunu da denetlemeye tabi tutarlar. 

BÖLÜM v n ı 

Çeşitli hükümler 

Madde 64 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykın hareket edenler, 
görevlerinde ihmali görülenler ve yangından korunma araç ve gereç
lerine zarar verenler hakkında gerekli kovuşturma yapılır. 

Madde 65 — Devlet dairesi olarak kiralanan binalarda bu Yönet
melikte sözü edilen tesislerin taraflarca ne şekilde ve ne kadar süre 
içinde yaptırılacağı ve her iki tarafın karşılıklı şartları bir kontratla tes-

(Ek - 1 Liste) 
Araç, Gereç ve Donatım Listesi 

C i n s i D ü ş ü n c e l e r 
Yangın ihbar gereçleri : 
— Yangın ihbar telefonu özeldir, başka bir iş için kullanılamaz. 
— Yangın çanı Ağız çapı enaz 15 santim olacak 
— Bekçi kontrol saati 

Yangın söndürme araç ve ge
reçleri : 
— Motopomp Yeteri kadar hortum, rekor, lâns, ara 

musluk ve rediksiyonlariyle komple. As
gari üç kişilik muvazzaf itfaiye personeli 
bulunan bina ve tesisler için 

— Mayi köpük jenaratörü Gerekli yerlerde 
— Yangın söndürme aletlerillk elli metre kare için bir, mütaakip sa-
(Kimyevi kuru tozlu, köpüklü,halar için; az tehlikeli yerlerde 200 metre 
karbon dioksitli vesaire gibi) kare için bir, çok tehlikeli yerlerde her 200, 

metre kare için iki, ayrıca her katta bir 
taneden az olmamak üzere 6 kilogramlık 
cihaz 

— Su deposu Tek veya mütaaddit on ton kapasiteli ol
malıdır. Tek ise; tabandan itibaren üçte 
ikisi yangın musluklarına, üçte biri sıhhi 
tesislere, mütaaddit ise; yangın musluk
larına bağlı olan sıhhi tesisata bağlanma-
malıdır. 

bit edilir. 
Madde 66 —- Dairelerin en büyük amirleriyle daire müdürleri, bu 

Yönetmelik esaslarına uygun olmak üzere, binaların durum ve özellik
leriyle ellerindeki imkânlara göre gerekü idari tedbirleri alırlar. 

BÖLÜM IX 

Yürürlük ve yürütme 
Madde 67 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 68 — 28/10/1952 tarihli ve 3/15815 sayılı kararname ile 

yürürlüğe konulmuş bulunan yönetmelik kaldırılmıştır. 
Madde 69 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 



2 7 A G U S T O S me (Resmi Gazete) Saıhife: 5 

C i n s i D ü ş ü n c e l e r 
Su varili Su deposu bulunmayan yerlerde 
Yangın söndürme pompası Komple 
(Pompalı kova) 
Kum torbası, yedek sandık Bunlardan biri 
veya varil 

— Su kovası 
— Süs havuzu 

Kurtarma gereçleri: 
— İlkyardım çantası 
— Sedye 
— Madeni sürmeli merdiven 
— Geçme merdiven 
— Torba ve çuval 

— Otomatik fren tertibatlı can 
kurtarma halatı 

Yardımcı gereçler: 
— Elektrik el feneri 
— Balta 
— Varyoz 
— Kürek 
— Kazma 
— Kanca 
— Terkos anahtarı 
— Hortum ve ip makaram 
—< Havagazı anahtarı 

Yeteri kadar 
Motopomp olan binalarda yeraltı su ha
vuzları tercih edilmelidir. 

Kızılay tipi 

Enaz dokuz metre 
İkili veya üçlü 
Bir santimetre kutrunda ipli ve ucu ma
deni sustalı (İpi yeteri kadar) 

Bu gereçler belirli bir yerde bulunmalıdır. 

Hidrant olan yerlerde 
Hortum kullanacak müesseseler için 
Havagazı bulunan yerlerde 

NOT : 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı kararname ile yürürlüğe 
konulmuş bulunan tüzüğe göre sivil savunma servisleri kurulan daire ve 
müesseselerde, bu gereçler her iki maksat için kullanılıp, ayrıca alınmaz. 

(Ek - 2 Liste) 

C i n s i D ü ş ü n c e l e r 

Yangın ihbar gereçleri: 
— Yangın ihbar telefonu 
— Yangın çam 
— Bekçi kontrol saati 
Yangın söndürme gereçleri: 
— Yangın söndürme aletleri 
(Kimyevi kuru tozlu, köpüklü, 
karbon dioksitli vesaire gibi) 
— Yangın söndürme pompası 

(Pompalı kova) 
— Su varili 
— Su kovası 
— Kum kova veya varili 
Kurtarma gereçleri : 
— İlkyardım çantası 
— Sedye 

Mesai telefonundan faydalanılabilir. 
Ağız çapı en az 15 santim olacak 
Nöbet usulü uygulanıyorsa 

C i n s i D ü ş ü n c e l e r 

Kızılay tipi 

— Geçme merdiven 
— Torba ve çuval 

Yardımcı gereçler : 
— Elektrik el feneri 
— Balta 
— Varyoz 
— Kürek 
— Kazma 
— Kanca 

İkili veya üçlü 
Bir santimetre kutrunda ipli ve ucu ma
deni sustalı (İpi yeteri kadar) 

1 
I 
J- Bu gereçler belirli bir yerde bulunmalıdır. 

No. Batlın 
Düstur 
Tertip 

Ka ld ı r ı l an Yöne tme l ik t 
3/15815 Devlete Ai t Sinaların Yancından Korunmasına 4mr 'Yö

netmeliği yürürlüğe koran Bakanlar Kurulu Karan 2/12/1952 

Borni 
C u e t « 

Cilt Sahife Sayı 

92 

Karar Sayısı: 6/6957 

Irak'taki kolera hastalığı sebebi ile adı geçen memleketle mevcut 
hududumuzun (Irak'tan memleketimize dönecek vatandaşlarımızla Tür
kiye'de ikamet eden ecnebilerin milletlerarası muteber aşı vesikası ib
raz etseler dahi beş gün süre ile tecrit edildikten sonra kabulleri ve 
Irak hava alanlarından gelen ve hava limanlarımıza uğrayarak transit 
olarak geçecek uçakların hava limanlarımızda ayrı bir mahalde ikmâl
leri yapılarak yolcuların İnmelerine izin verilmemesi ve uçağın icabın
da dezenfekte edilmesi suretiyle) hastalığın devamı süresince kapatıl
ması ve kara, deniz ve hava münakalelerinin tatil edilmesi; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının 24/8/1966 tarihli, 5110/2-6166 sayılı yazısı 
üzerine, 1593 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulun
ca 25/8/1966 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakamı 
A. F. ALIŞAN 

Dişilleri Bakanı 
İ.S.ÇAĞLAYANGlL 

Ticaret Bakanı V. 
C BİLGEHAN 

Ulaştırma Bakamı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakara 
C. BİLGEHAN 

Adalet Bakanı 
H. DINGER 

Maliye Bakanı 
İ. GÜRSAN 

Devlet Bakanı 
R. SEZGİN 

Millî Sa. Balkanı 
A. TOPALOGLU 

Millî Eğit. Bakanı 
O. DENGİZ 

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

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

Icişfari Bakanı 
F. SÜKAN 

Bayındırlık Bakanı 
E. ERDİNÇ 

Tanım Bakam 
B. DAĞDAŞ 

Çalışma Bakanı 
A. N- ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Turfam ve Tanıtma Balkanı 
N. KÜRŞAT 

İmar ve İskân Bakanı 
H. MENTEŞEOGLV 

En- ve Ta. Kay. Bakanı 
İ. DERİN ER 

Köy İsteri Bakanı 
5. O. AVCİ 

Ankara, 23/8/1966 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

özlük ve Yazı İşleri Genel 
Mttdürlügü 

1/9-6879 
Cumhurbaşkanlığı Yüce Katma 

Ticaret Bakanlığından istifa eden Macit Zeren'in istifasının kabulü ile, asaleten tâyin yapılıncaya kadar, Ticaret Bakanlığına Devlet Ba
kanı Cihat BUgehan'ın vekil olarak atanmasını yüksek tasviplerine arzederim. 

BAŞBAKAN 
8. DEMİREL 

23 Ağustos 1966 
TÜRKİYE 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
4-326 

Başbakanlığa 
Ügi : 23 Ağustos 1966 gün ve 1/9-6879 sayılı yazınız. 
Ticaret Bakanlığından istifa eden Macit Zeren'in istifası kabul edilmiş ve asaleten tâyin yapılıncaya kadar, Ticaret Bakanlığına Devlet Bakam 

Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesi uygun görülmüştür. CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 



Sahife: 6 (Resmî Gazete) 27 AĞUSTOS 1966 

T E B L İ Ğ L E R 
Basın - İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Basm İlân Kurumu Genel K u r u l Kararı 
Karar tarihi : 17 Ağustos 1966 
Karar No. : 33 
9 Haziran 1964 gün ve 11723 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, 20 

Mayıs 1964 tarihli ve 24 sayılı Genel Kurul Karannın muaddel 16 nci 
maddesi ile 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 16 — Sabah gazeteleri saat 24.00 ten, akşam gazeteleri 
12.00 den önce satışa çıkarılamaz. Bu gazetelerin başlıca satış organları 
aracılığı ile abonelerin dışında, en az aşağıda gösterilen miktarlarda fiilî 
satış yapmaları şarttır : 

a) Sabah gazeteleri : İstanbul'da yayımlananlar on bin, Ankara'
da yayımlananlar yedi bin, İzmir'de yayımlananlar beş bin, 

b) Akşam gazeteleri : İstanbul'da yayımlananlar altı bin beş yüz, 
Ankara'da yayımlananlar dörtbin, İzmir'de yayımlananlar ikibin beşyüz.» 

«Madde 24 — İlân dağıtımına kaynak tutulacak bordrolarda, ser
maye şirketleri (Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş ko
mandit şirketler) hariç, diğer her çeşit ortaklık paylarına sahip bulu
nanların maaşları, ücretleri, matbaa dışı gazete gönderme işi için çalış
tırılan personele, araçlara ve bunları kullananlara yapılmış ödemeler, 

dışarıdan sağlanan yazılara verilen paralarla çinkografi giderleri yer 
almaz.» 

Yönetmelik tadili 
«Basın İlân Kurumu Yönetmeliği» nin 59 uncu maddesi bir fıkra 

ilâvesiyle, 61 inci maddesi yeniden düzenlenerek aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Madde 59 — Basın İlân Kurumu merkez ve şubelerinin memur ve 
müstahdem kadroları ve ücretleri kadro cetvellerinde gösterilmiştir. 

Tahsildarlar ile, tahsilat bakımından önemli görülen şubelerin mü
dürlerine verilecek tahsilat priminin nispetlerini Genel Müdürün teklifi 
üzerine Yönetim Kurulu tâyin eder. 

Mukavelelilere verilecek ücret, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine 
Genel Kurulca kararlaştırılır. 

Memur ve müstahdemlere ve mukaveleli hizmetlilere Yönetim Ku
rulunun tesbit edeceği tarihlerde birer aylık ücretleri tutarında yılda iki 
defa ikramiye verilir.» 

«Madde 61 — Çalışmasında olağanüstü gayret gösteren ve verim 
sağlayan memur ve müstahdemlere ve mukaveleli hizmetlilere Genel 
Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile yılda bir aylık ücretle
rinin tutarını aşmamak kaydı ile ikramiye verilebilir.» ••• 

İ L A N L A R 
Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (Bir) 

kalem (Yemek servis arabası) maddesi (Açık eksiltme) suretiyle satın 
almacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi : Yemek tevzi arabası (Şartnamesine ve resmine göre), Mik
tarı : 5 aded, M. bedeli : 4.375,00 lira, G. teminatı : 328,00 lira, İhale günü : 
31 Ağustos 1966 Çarşamba saat 15.00 dedir. 

6022/4-4 • 
Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Kapalı zarf usulü ile altı aded narkoz cihazı satm almacaktır. Tah

min bedeli 123.000,— lira olup geçici teminatı 7.400,— liradır. İhalesi 
7/9/1966 Çarşamba günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şart
nameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebi
lir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan tek
lif zarflannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 6036/4-3 

İzmir Tapulama Müdürlüğünden : 

1 — İzmir Değirmendere Nahiyesi Çile Köyünde 509 sayılı Tapu
lama Kanununa göre tapusuzdan, zilliyetliğe müsteniden 169, 195, 270 
parsel sayılı taşınmaz mallar 1/3 Hasan kızı Fatma 2/3 Raşit kızı Ha-
cer Gökçe adlarına tesbit edilmiş olup, Rıza kızı Halide Atayolu tara
fından itiraz edilmiş, Tapulama Komisyonunun 18/5/1965 tarihli kara-
riyle itiraz reddedilmiş ve tapulama tesbitinin doğruluğuna karar veril
miştir. 

Karar Hasan kızı Fatma'nın adresi bilinemediğinden tebliğ edile
memiştir. 

2 — Buca Nahiyesine bağlı Karacaağaç Köyünde 267 parsel sayılı 
taşınmaz mal 509 sayılı Tapulama Kanununa göre tapusuzdan, zilliyet
liğe müsteniden İsa kızı Hatice adma tesbit edilmiş olup. 

Muteriz Maliye Hazinesi tarafından ekilip, züliyet edilmeyen yer 
olduğundan itiraz edilmiş, Tapulama Komisyonunun 20/11/1964 tarihli 
karan ile 9000 m^ olarak tesbit edilen yerden 4860 m« tesbit harici 4140 
m2 sinin de İsa kızı Hatice adma tesbitine karar verilmiştir. 

3 — Gültepe Köyünde 2244 P. le Zeynel oğlu Halim Çolak tarafın
dan itiraz edilmiş. Tapulama Komisyonunca 28/5/1965 tarihinde itirazı 
reddedilmiş ve tapulama tesbitinin Maliye Hazinesi adına yapılmasına 
karar verilmiştir. 

4 —• Gültepe Köyünde 2575 parsel Maliye Hazinesi adına tesbit 
edilmiş olup, Halil oğlu Mustafa Şipel tarafından itiraz edilmiş, itirazı 
kabul edilerek, Tapulama Komisyonunca 2575 P. Tutanağının beyanlar 
hanesinde üzerindeki evin Halil oğlu Mustafa Şipel'e ait olduğunun belir
tilmesine 28/5/1965 tarihinde karar verilmiştir. 

5 — Çamlı Köyünde 242 P. sayılı taşınmaz mala Süleyman oğlu 
Halil özçam tarafından itiraz edilmiş. Tapulama Komisyonunca 6/9/1965 
tarihinde itirazı reddedilmiştir. 

6 — Develi Köyünde Akçaalan mevkiinde 435 P. sayılı taşınmaz 
mal Mehmet oğlu Ahmet Güner adına tapulamaca tesbit edilmiş. Mus
tafa oğlu Mustafa Akkaya tarafından itiraz edilmiş. Tapulama Komis
yonunca 3/6/1965 tarihinde itirazı kabul edilerek, 435 parselin Mustafa 
oğlu Mustafa Akkaya adına tesbitine karar verilmiştir. 

7 — Gültepe Köyünde 2385 parsel tapulamaca Maliye Hazinesi adı
na tesbit edilmiş olup, Mustafa oğlu Elbey Erdoğan tarafından itiraz 
edilmiş 9/8/1965 tarihinde Tapulama Komisyonunca tutanağın beyanlar 
hanesinde Rıza Altay işgalinde olduğuna karar verilmiştir. 

8 —• Gültepe Köyünde tapulamaca 2553 P. Maliye Hazinesi adına 
tesbit edilmiş olup, İslâm oğlu Yakup Altoğa tarafından üzerindeki bina 
kendisine aittir diye itiraz edilmiştir. Tapulama Komsyonuca 28/5/1965 
tarihinde üzerindeki binanın İslâm oğlu Yakup Altoğa ait olduğunun 
beyanlar hanesinde belirtilmesine karar verildiği. 

9 — Gültepe Köyünde 2276 P. Maliye Hazinesi adına üzerindeki ev 
Hüseyin Çan'a ait diye tesbit edilmiş olup. Ahmet oğlu Hüseyin Gönce 
tarafından soyadı Can olmayıp, Gönce olduğundan itiraz edilmiş ve Ta
pulama Komisyonunca 17/5/1965 tarihinde Gönce olarak düzeltilmesine 
karar verilmiştir. 

Kararlar tebliğ edilemediğinden 30 gün zarfında Tapulama Mahke
mesinde dâva açmak için ve tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. 

6202 
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Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usuliyle Erhaç istihkâm bakım atelyesi inşaatı yaptı
rılacaktır. Keşif bedeli: 570.920,35 lira olup geçici teminatı : 26.600,— 
liradır. İhalesi : 15/9/1966 Perşembe günü saat 11.00 de Komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri 
dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflannı ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzım
dır. Postdaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 10/9/1966 Cu
martesi günü saat 12.00 ye kadar Ankara'da Hv. İs. Emi. ve İnş. D. 
Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

6239 / 4-1 • 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

1 — Millî Piyango İdaresi Merkez binası cam silme asansör tesisatı 
işine talip çıkmadığından yeniden 2490 sayılı kanun hükümlerine göre 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (100.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İş

leri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 7/9/1966 Çarşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. 

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

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerden : 
A) (6.250,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1966 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte en az bu işin keşif bedeli ka

dar bir asansör işini yapmış ve geçici kabulünü yaptırmış olduklanna 
dair belgelerin aslını dilekçelerine ekliyerek Yapı ve İmar İşleri Reisliği 
Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplariyle 
birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 7/9/1966 Çarşamba günü saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 2/9/1966 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

6118/4-3 

Karayollan Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 43.100,— TL. geçici teminatı 3.232,50 lira olan 800 
top Plan kopye kâğıdı 30 top BLUE - PRİNTS Plan Kopye kâğıdı satın 
alınması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme ve ihalesi 9/9/1966 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da 
Karayollan 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. 
6191 / 4-2 

Devlet Demiryollan İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu 
Reisliğinden : 

20.000 aded alumino termit ray kaynağı yapımı 
malzemesi alınacak 

1 — Hariçten teklif alma suretiyle 20.000 aded Alumino Termit ray 
kaynağı yapımı malzemesi alınacaktır. 

2 — Tekliflerin en geç 30/9/1966 Cuma günü saat 17.00 ye kadar 
Ankara'da Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

3 —' Şartnameler Ankara'da Merkez, İstanbul'da Sirkeci veznele
rinden 50 T.L. mukabilinde temin edilebilir. 

4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta Veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

6163/2-2 

Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden : 

1. Yeşilköy Hava Limanı (OTOPARKI) üç yıl müddetle kiraya 
verilmek üzere 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre kapalı zarf usulü 
ile artırmaya çıkanlmıştır. 

2. Üç senelik tahmini kira bedeli 64.800,— lira olup geçici temi
natı 4.490,— liradır. Geçici teminat DHMl. Genel Müdürlüğümüzün T. C. 
Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına yatınlarak mukabilinde makbuz 
alınacaktır. 

3. Bu işe ait şartname Yeşilköy Hava Limanı Malzeme Müdürlü
ğünde görülebilir. 

4. ihalesi 5 Eylül 1966 Pazartesi günü saat 15.00 de Yeşilköy Ter
minal binasında yapılacaktır. 

5. Arttırmaya girmek isteyenlerin en geç 1 Eylül 1966 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadar (Böyle bir işi yaptığını tevsik edici resmî 
belgelerini) eklemek suretiyle ve bir dilekçe ile Yeşilköy Hava Limanı 
Başmüdürlüğüne müracaat ederek ehliyet belgeleri almaları şarttır. 

6. Müracaatlarda genel evrak kayıtlan ve saati muteber olup pos
tada vâki gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul olunmaz. 

7. Taliplerin, ikametgâh senedi, İdaremizden alacaklan ehliyet bel
gesini, teminat mektup veya makbuzunu ve teklif mektuplarım havi usu
lüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat ev
vel Satmalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmalan şarttır. 

8. isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmalan gereklidir, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul olunmaz.) 

6077/4-4 

Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Talimini bedeli : 247.900,— TL. ve geçici teminatı: 13.645,— 
TL. sı olan 8 kalem (53.600 Kg.) imalât çeliği 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesine göre kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. 

2 —ı Eksiltme ve ihalesi: 14/9/1966 Çarşamba günü saat 16.00 
da Ulus, Anafartalar Işhanı Köy işleri Bakanlığı binasının 10 uncu ka
tındaki Y.S.E. Genel Müdürlüğü idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlı
ğında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 —• Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz olarak temin edi
lebilir. 

4 — İstekliler, idarî şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlannı koymak suretiyle hazırlıyacaklan teklif mek
tuplannı ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vereceklerdir. 

5 postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 

6246 / 4-1 • 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 1 , , 1 1 1 ' 1 1 ' ' 
Yapılacak işin cinsi : Buhar kazam değişim işi, Muhammen tutarı : 

32.377,— lira, Muvakkat teminatı : 2.428,27 lira, Yeri : Polis Enstitüsü, 
İhalenin günü : 1E/9/1966, saati : 11.00. 

1 — polis Enstitüsü binası buhar kazanı değişimi 2490 sayılı Ka
nunun 3.1 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Yapılacak işin muhammen bedeli, teminatı, yeri, günü, ve 
saati yukanya yazılmıştır. 

'3 —̂  İstekliler kapalı zarflarım ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermeleri. Postadaki vâki gecikmeden mesuliyet kabul edilmez. 

4 _ Taliplerin 2490 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı 
belgeler ile Bayındırlık Müdürlüğünden belge almalan şarttır. 

5 —. Bu husustaki şartname tatil günleri hariç mesai saatlerinde 
Polis Enstitüsü Muhasebesinde görülebilinir. 

6270 / 4-1 • 
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Telsizler mevkiinde Halk Konutları ihtiyacı için yaptırılacak dük
kân yerlerinin inşaat durumu imar 9537 ada 1 parsel ve 48750 No. lu 
plân üzerine işlenerek Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

ilgililere duyurulur. 
6257 /1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından : 

Yapı iğleri ilanı 
1 — Aşağıda yerleri, keşif bedelleri, teminat miktarları, ihale gün 

ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek okulları 
inşaatı 2490 sayılı kanuna göre ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Keşif Geçici İhale gün Bakanlığa son 
tşin adı ve yeri bedeli teminatı ve saati müracaat günü 

1. İstanbul Kadıköy Kız 
Ens. toplantı salonu 
kreş yapımı ve bahçe 
tanzimi 863.182,36 38.278— 9/9/1966 6/9/1966 

Cuma 
saat 15.00 

2. İzmir İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademi
si n. Ks. anfi, trafo 
yapımı ve bahçe tan
zimi 781.052,91 34.993,— 9/9/1966 6/9/1966 

Cuma 
saat 16.00 

2 — Eksiltme yukarıda yazılı gün ve saatlerde Ankara'da Meslekî 
ve Teknik öğretim Müsteşarlık yapısı içinde toplanacak Merkez Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün çalışma saatleri 
içinde Bakanlık Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) Yukanda yazılı geçici teminatım, 
B) 1966 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Kadıköy İçin 85 bin liralık nakit, 170 bin liralık kredisi, İzmir 

için 75 bin liralık nakit, 150 bin liralık kredisi bulunduğuna dair ilan 
gününden sonra alınmış Banka referansını, 

D) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre ha
zırlanmış) taahhüt beyannamesi, teknik personel beyannamesi, makina 
ve teçhizat beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) gru
bundan keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceğini gösterir müteah
hitlik karnesinin aslı ile noterden tasdikli örneği, en az bir kalemde (Ka
dıköy için 57ö bin, İzmir için 525 bin liralık) benzeri bir işi yaptığına 
veya denetlediğine, dair belgenin aslı ile noterden tasdikli bir örneğine 
göre, Yapı İşleri Dairesi Belge Komisyonundan alınacak yeterlik belge
sini, teklif mektubu ile birlikte zarfa koymalan lazımdır. 

5 — Teklif mektuplannı ihale günü açma saatinden bir saat ev
vele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi 
şarttır. 

6 — Müracaatm son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat 
ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Han olunur. ©185 / 4-2 

Karayollan Genel Müdürlüğünden : 
Talimini bedeli : 70.140,— TL. geçici teminatı : 4.757,— TL. olan 

1360 aded (Traktör makara tesbit kepi) 2490 sayılı Kanunun 51 inci mad
desi gereğince mütaahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme, ihalesi: 12/9/1966 Pazartesi günü saat 11.00 de Anka
ra'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde toplanacak Ko
misyon tarafından yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden bedelsiz dilek
çe İle temin edilir. 

İsteklilerin ticaret veya sanayi odası yahut esnaf belgesi, teminat 
makbuzu veya mektuplarıyla birlikte mezkûr gün ve saatte Komisyonda 
hazır bulunmalan duyurulur. 

6277/4-1 

Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 —. Trabzon ve Samsun Hava Meydanı pist, taksirat ve apron 
derz dolgu işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye çıkartılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 110.000 — lira olup geçici teminatı 6.750,— 
liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz 
almacaktır. 

3 — Eksiltme 6/9/1966 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 16.00 
da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığında, İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlü
ğünde, Trabzon'da Meydan Müdürlüğünde, Samsun'da Meydan Müdür
lüğünde görülebilir. 

5 — Bu işe girmek istiyenlerin en geç 2/9/1966 günü mesai saati 
sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Genel Müdür
lüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almalan şart
tır. Müracaatta Genel evrak kayıt tarihi muteber olup postada olacak 
gecikmeler ve telgrafla müracaatlar nazarı dikkate alınmaz. 

a) 1966 yılına ait Ticaret Odası belgesi, 
b) Personel bildirisi, 
c) Bu işe ait teçhizat bildirisi, 
d) 1966 yılına ait banka referans bildirisi (Mali yeterlik belgesi), 
e) Bu işe benzer bir işin kati kabulünü yaptırdığına dair resmî 

belgesini, 
6 — İsteklilerin İdaremizden alacakları yeterlik belgesi, teminat 

mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri kapalı 
zarflannı ihale satinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyonu Başkan
lığına vermiş olmalan şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel ve 

tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 
6099 / 4-3 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Beypazan İlçesi Uruş Nahiyesi Dispanser binası ikmali inşaatı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. Keşif bedeli 69.719 lira 
olup geçici teminatı 4.735 lira 95 kuruştur. İhalesi 16/9/1966 Cuma günü 
saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen Toplantı Salonunda yapı
lacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mek
tubu, 1966 yılma ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ve 
bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve ek
siltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işi yapabileceklerini 
tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden engeç üç gün evvel «Tatil gün
leri hariç» Vilâyet Makamına müracaatla bu iş için alacakları fennî 
yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarını makbuz 
mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6238 / 4-1 
— • — — 

Akhisar Belediye Başkanlığından : 

Belediyemiz ihtiyacı 142.000 lira muhammen bedelli 1966 model 
Damperli, saç kasalı bir kamyon kapalı zarf usulü ile şartnamesi dahi
linde satm almacaktır. 

Geçici teminatı 8350 liradır. 
İhalesi 5/9/1966 Pazartesi günü saat 11 de Belediye Encümeninde 

yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatlerinde Belediyemizde görülebilir. 
EksUtmeye iştirak edeceklerin tekliflerin ihale saatinden bir saat evve
line kadar Encümen Başkanlığına vermeleri şarttır. Postada geciken tek
lifin muameleye alınmayacağı duyurulur. 

6001/4-3 

D Ü Z E L T M E 
17/8/1966 tarihli ve 12377 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış bu

lunan «İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim ve İmtihan Yö
netmeliğinin bazı maddelerini değiştiren ve bu Yönetmeliğe bazı mad
deler ilâve eden ek Yönetmelik» in 20 nci maddesinin 2 nci satırındaki 
(14) rakamı (13) olarak, 

Düzeltilir. 
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Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Beş) kalem (Yiyecek ve yakacak) maddesinin kapalı zarfla eksilt
meleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Odun ve 
pilavlık pirinç'in tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi yan mik
tarları ayrı, ayn isteklilere de ihale edilebilecektir. 

Cinsi 
Miktan M. bedeli G. teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Kanşık tutuştur- "| 
malık odun 1.100.000 kg. 209.000,— 11.700,— | 

Yansı 
Yumurta 
Konsantre Doma
tes salçası Kons. 

Pilavlık pirinç 
(Eriçin) 

Yansı 

Ispanak 

550.000 kg. 104.500,-
800.000ad. 256.000-

6.475,— | 
13.990,— | 

İ H A L E 
Günü Saati 

11.00 

11.30 
70.000kg. 266.000— 14.390,- S- 8/9/1966 Perşembe 

I 15.30 

260.000 kg. 780.000 — 34.950,— | 
130.000 kg. 390.000,— 19.350,— ] 

160.000 kg. 128.000,— 7.650,-

16.00 

9/9/1966 Cuma 11.00 

6171 / 4-2 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğünden : 

Cinsi : Keman teli, viola teli, vlyolensel teli, çello teli, kontrabas 
teli, arp teli, Miktan : 840, Muhammen bedeli : 15.997,29 TL., Muvakkat 
teminatı : 1.400 TL. 

Yukanda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı enstru-
manlann telleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. 

Taliplerin 1966 vizeli ticaret karneleri ile birlikte 12/9/1966 Pa
zartesi günü saat 14.00 de istasyon Caddesindeki Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasında hazır bulunmaları ilân olunur. 

Not! Bu işe ait şartname mesai saatleri dahilinde Orkestra Müdür
lüğünde görülebilir. 

6200 / 4-2 

1 — Ankara'da yaptırılacak olan Cumhurbaşkanlığı Konser Salo
nundaki kalorifer kazanlannm Fuil Oil'e çevrilme işi 2490 sayılı Ka
nunun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 72.335,— liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 12/9/1966 Pazartesi günü saat 
15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr müdürlükte 
mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
(A) 4.866,75 liralık geçici teminatını Ankara Okullar Saymanlı

ğına yatırması. 
(B) 1966 yılma ait ticaret odası belgesi. 
(C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen usule göre hazırlanmış olan personel beyannamesi, 
Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan bu işin teknik öneminde, bu 
işi yaptıklanna dair belgeye göre imar işleri Reisliği Belge Komisyo
nundan alacaklan yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zar
fa koymaları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 12/9/1966 Pazartesi günü saat 
14.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Son müracaat tarihi : 9/9/1966 günü mesai saati sonuna ka
dardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edile
mez. Keyfiyet ilân olunur. 

6201/ 4-2 

Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğün
den : 

Grup 
No. 

1 
2 
3 

Eb'at ve Kat 
9.00x20 - 14 

10.00x20 - 14 
7.50x16 - 6 

Dış 
(Aded) 

Iç 
(Aded) 

Tah. bedeli 
Lira Kr. 

Geç. teminatı 
Lira Kr. 

140 140 197.120 — 11.106,— 
250 250 439.000,— 21.310,— 
140 140 74.760,— 4.988,— 

530 530 710.880,— 
1 — Yukanda 3 grup halinde gösterilen dış ve iç lâstikler karşı

larında yazılı tahmini bedeller üzerinden her grup ayn bir ihale mev
zuu olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme ve ihalesi : 13/9/1966 Salı günü saat 16.00 da An
kara'da Köy işleri Bakanlığı Y.S.E. Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî iş
ler Dairesi Başkanlığı (Ulus Anafartalar İş Ham B. Bloku 10 uncu 
kat'da) toplanacak Satmalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 — Gruplann birinin, bir kaçının ya da hepsinin eksiltmesine iş
tirak edilebilir. 

4 — Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
5 — Geçici teminat makbuz veya banka mektuplannm ayn ayrı 

alınması şart olup bu husus şartnamenin 35 inci maddesinde belirtil
miştir. 

6 —• Teklif mektuplan ile dış zarfların nasıl hazırlanacağı, ihtiva 
edeceği bilgi ve belgeler şartnamenin 19 uncu ve 36 nci maddelerinde 
izah edilmiştir. 

7 — Bu şekilde hazırlanacak teklif zarflarının eksiltme saatinden 
bir saat öncesine kadar makbuz mukabili Komisyon Başkanlığına veril
mesi, postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edil
miyeceği ilân olunur. 

6216 / 4-2 

Adana Vakıflar idaresinden : 

Gayrimenkul satılacaktır 

Mahallesi 
Sokak 

Eski Yeni Cinsi 

Ulucami 
Karasoku 

92 
105 

» 105 
Çınarlı 123 
Alidede 60 

70 Harapev 
80 Fırın 
80 Dükkân 
80 Arsa 
85 » 

Kapı 
No. 

30-32 
38 
32-34 

Mesahası 
Ada Par. M* 

Muh. 
bedeli 

Geçici 
teminatı 

138 7 220 60.000 4.250,— 
166 5 125 135.000 8.000,— 
166 3 34 36.000 2.700,— 
391 165 79 7.900 592,50 
82 29 180 54.000 3.950,— 

Yukarıda vasfı yazılı gayrimenkuller şartlaşması dahilinde peşin 
bedelle kapalı zarf artırma usulü ile 12/9/1966 günü saat 11.00 de sa
tılacaktır. Taliplerin geçici teminat resimli ikametgâh, hüviyet belgele
rine ve 2490 sayılı kanunun 32 - 34 üncü maddelerine uygun teklif mek
tuplarım havi kapalı zarflarını en geç ihale günü saat 10.00 a kadar Ko
misyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lâzımdır. Postada vâki 
gecikme ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Gayrimenkulleri şartna
meyi, çap ve tapuyu görmek isteyenlerin çalışma saatlerinde daireye mü
racaattan ilân olunur. 

6218 / 4-2 

Ankara Altıncı icra Memurluğundan : 

Menkulün satış ilânı 
964/1710 
Bir borçtan dolayı mahcuz, aşağıda cins ve kıymetleri yazılı men

kul mallar belediye mezat salonunda satılacaktır. 
Birinci artırmanın 8/9/1966 Perşembe günü saat 12.30 - 13.00 de 

yapılacağı, mezkûr günde kıymetlerinin 1% 75 ine istekli bulunmazsa 
9/9/1966 da aynı yer ve saatte ikinci artırma ile en çok fiyat verene 
satılacağı ve belediye resimlerinin alıcıya ait olacağı ilân olunur. 

Lira Kr. 

~19.125 — 

10.500 — 

Aded 

76 

C i n s i 

50 

Parça mantoluk yünlü kumaş 67 parça 3 metre
lik 4 parçası 6 metrelik muhtelif renk düz renkli 
225 metre. 
150 metre 50 parça muhtelif renkte. 

6177 
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DSİ. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile 13 ka
lem yedek parça İmal ettirilecektir. 

2 — Bu işin eksiltmesi 5/9/1963 Pazartesi günü saat 15 de DSÎ. 
Genel Müdürlüğü Etlik Tesisleri Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı bina
sında toplanacak olan Malzeme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait eksiltme evrakı bedelsiz olarak DSİ. Yeraltısuları 
Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

4 — 13 kalem yedek parça için tahmin edilen bedel 298350 TL. olup 
geçici teminatı 15684 TL. sidir. 

5 — İstekliler hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltme saatin
den 1 saat evvel DSİ. Yeraltısuları Dairesi Başkanlığına makbuz muka
bili vereceklerdir. 

6 —• Saat 14 den sonra verilecek teklif mektupları ile postada vâki 
olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

6222 / 2-1 

Mersin Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 963/764 
K. No : 965/115 
1/5/1963 tarihinde hırsızlık suçundan sanıklar Satılmış oğlu, 1944 

doğumlu Mehmet Bozan ile Nizip İlçesi, Kefercebel Köyü 36 hane nüfu
sunda kayıtlı olup Gaziantep İli, Tabakhane Mahallesi Yaprak Sokak 
17 No. da mukim Veli oğlu, Zeynep'den olma, 1932 doğumlu. Hanifi 
Timuçin haklannda Mahkememizde açılan kamu dâvasının yapılan açık 
duruşması sonunda : 

Sanık Hanifi Timuçin hakkında T. C. K. nun 65/son maddesi göz-
önünde tutularak sanıkların sabit olan eylemlerine uyan T. C. K. nun 
491/4, 62, 525 inci maddeleri uyarınca sekizer ay süre ile hapis ve bu 
kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmalanna dair Mah
kememizce verilen 25/1/1965 tarih ve 963/764 esas ve 965/115 karar 
sayılı gıyabi hüküm sanıklardan Hanifi Timuçin'in adresinin meçhul 
olması sebebiyle tebliğ edilemediğinden ilân tarihinden itibaren geçecek 
onbeş günü takiben tebliğin yapılmış sayılacağı ve bir hafta içinde tem
yiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

6203 

Bornova Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 965/45 
Karar No : 966/88 
Zekiye Uludağ vekili Raslm Çelikalan tarafından İsmail Mengi v.s. 

aleyhlerine açılan izaleyi şüyuu dâvasının muhakemesi sonunda : 
Bornova Kazasının Ergene Mahallesi Yüzbaşı Sokağında kain cilt 

12, sahife 107, pafta 34. ada 228 ve parsel 1 numarada kayıtlı avlulu ev 
ve kuyunun satılarak bedelinin hissedarlar arasında taksimine mahke
memizin 8/8/1966 tarih ve esas 965/45, Karar 966/88 sayılı karariyle 
karar verildiği adresi tesbit edilemiyen dâvâlı İsmail Mengi'ye tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

6208 

« 
Erdemli iSulh Ceza Hâkimliğinden : 
Esas No : 959/380 
Karar No : 992/539 
Davacı : A.H. 
Müdahil : Orman idaresi - Erdemli 
Maznun : Cumali Beyaz : Mustafa oğlu Hüsna'dan olma 1320 D. lu 

Erdemli'nin Doğusandal Köyünden evli 4 çocuklu cahil sabıkasız reçber, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet 
Suç tarihi : 1959 senesi Temmuz ayı. 
Orman Kanununa muhalefetten maznun yukanda açık hüviyeti 

yazılı Cumali Beyaz hakkında, verilen 7/12/1962 tarih 962/539 sayılı 
karar yapılan aramalara rağmen tebliğ edilemediği görülmekle dosya 
tetkik edildi. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Maznunun suçu sabit görüldüğünden ha
reketine uyan 6831 sayılı Orman Kanununun 91/3 üncü maddesi gere
ğince yedi gün hapis ve 25 lira ağır para cezasıyla tecziyesine T. C. K. 

nun 89 uncu maddesi gereğince cezanın teciline. 250 kuruş yanm du
ruşma harcı alınmasına. 12 lira mahkeme masrafının müteselsilen tahsi
line. Müdahil idarenin talebi gereğince 1.717 lira 60 kuruş tazminat ve 
46 kuruş mahkeme masrafının müteselsilen tahsili ile orman idaresine 
verilmesine ayrıca 68 lira 70 kuruş nisbi harcın müteselsilen tahsiline 
mütedair mahkememizden sadır olan 7/12/1962 tarihli gıyabi hükmün 
bugüne kadar maznuna tebliğ edilemediği gibi bütün aramalara rağmen 
adresi de tesbit olunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 
29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilân tebliği tarihinden it i
baren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilânın bir örneğinin 
mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi. Keyfiyet ilân olunur. 

«204 

Çanakkale Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/308 
Çanakkale'nin Yağcılar Köyünde oturmakta iken halen ikametgâhı 

meçhul Yahya oğlu Süleyman özsoy'a. 
Eşiniz Şerif Ayşe özsoy tarafından aleyhinize şiddetli geçimsizlik 

sebebi Ue açılan boşanma dâvasında : 
İkametgâhınız meçhul olduğundan Resmî Gazete ile ilânen davetiye 

tebliğine ve muhakemenin 29/9/1966 günü saat 9.25'e talikine karar ve
rilmiştir. 

Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz mazeretinizi bildir
mediğiniz veya bir vekil göndermediğiniz takdirde gıyap karan tebliğ 
olunacağı davetiye tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

6205 • 
Pazar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

966/27 
Kirazlık Mahallesinden Miyase Balta tarafından Zinnet Hoşver ve 

arkadaşlan aleyhine açılan taksim dâvasının muhakemesinde : 
Dâvâlılardan Noğadiha Mahallesinden Ahmet Fehmi eşi Sait kızı 

Naime'nin adresi belli olmadığından gıyap kararının ilânen tebliğine du
ruşmanın 27/9/1966 Salı saat 9 a talikine karar verilmiştir. Belli gün ve 
saatte duruşmada hazır bulunmadığı takdirde gıyabında duruşma yapıl
masına karar verileceği ilân olunur. 

6210 

Anamur Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/161 
Davacı Mehmet Şükrü Kargılı tarafından dâvâlı Selime Kargılı 

aleyhine ikame olunan şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanma dâvasının 
duruşmasında verilen karar gereğince : 

Gürlevik Köyü 187 hane nüfusunda kayıtlı Abdulah kızı Ayşe'den 
olma 6/4/1930 doğumlu Selime Kargıh'nın 05/9/1966 tarihli duruşmaya 
icabet etmesi ilânen tebliğ olunur. 

6211 

Gaziosmanpaşa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/419 
Davacılar İrfan Tansel, Mehmet Faik Savut vekileri Av. Feridun 

Akgerman ve Av. Eser Deliorman tarafından dâvâlılar Fahrettin özmen, 
Murvet Tokmak, İhsan Atlı, Çevriye Tüzün, v.s. aleyhlerine açılan tapu 
iptali dâvasının yapılan açık duruşması sonunda : 

Dâva mevzuu Gaziosmanpaşa Taşlıtarla Küçüköy Maslaklı Bağ 
Kışla Caddesinin 54 pafta, 335 ada, 1 parsel sayılı geyrimenkuldeki dos
yasında mevcut kroki ile tesbit edilen 2644 metre kare kısmının iptal edi
lerek davacılar adına iştirak halinde mülkiyet olarak ayrıca tesciline 
24/5/1966 tarih ve 237 sayı ile karar verilmiştir. Emin oğlu Şakir Mercan, 
Mustafa kızı ismet, Mürvet Tokmak'ların adresleri meçhul olduğundan 
hükmün ilânen kendilerine tebliğine karar verilmiş olup neşri tarihinden 
itibaren bir ay içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün ke
sinleşeceği ilân olunur. 

6212 
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Karabük Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No. : 1965/76 
K. No. : 1965/569 
Davacı Karabük Yeşil Mahalle Esentepe'de Bakkal Satılmış yanın

da mukim Nuriye Aydın tarafından dâvâlı Karabük Yeşil Mahalle Esen-
tepe Fırın yanında mukim Galip Hoşgör aleyhine ikame olunan .şiddetli 
geçimsizlik sebebile boşanma dâvasının Karabük Asliye Hukuk Mahke
mesinde davacının yüzüne karşı ve dâvâlının gıyabında bitirilen açık du
ruşma sonunda ittihaz olunan karar gereğince neticeten tarafların şid
detli geçimsizlik sebebile boşanmalarına, kusur müterafık görülmekle 
taraflara evlenmeme cezası verilmesine mahal olmadığına ve davacı ta
rafından sarfedilen 42 lira 50 kuruş masarifi muhakemenin dâvâlıdan alı
narak davacıya verilmesine mütedair 29/11/1965 gün ve 1965/76 esas ve 
1965/569 karar sayılı hüküm adresi meçhul olan dâvâlı Galip Hoşgör'e 
bu güne kadar tebliğ mümkün olamadığından ilân yolu ile adı geçene 
tebliğine zaruret hasıl olmuştur. 

İlân tarihinden itibaren 15 gün içersinde temyiz etmediği ve gerekli 
posta masrafını da vermediği takdirde hakkındaki hüküm kesinleşmiş 
olacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6213 • 
Bandırma Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E. No. : 264 
K. No. : 7391 

Türk Ulusu adına hüküm vermeye yetkili Yargıtay 9 uncu Hukuk 
Dairesi Kurulunun 15/7/1966 günlü Kararı 

Kanun yararına bozma isteyen : Yargıtay Başsavcılığı 
Bozulması istenen karar : Bandırma Asliye Hukuk Mahkemesinin 

16/9/1965 gün ve 776/715 sayılı Kararı 
İsteğin özeti : Dâvâlı Belediyenin temizlik, mezbaha benzeri işyer

lerinde çalışan hizmetlerin çalışmayı meslek edinmiş kimseler olmaları 
sebebile 274 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca işçi sendikalarına 
üye olmak hakkında sahip olduklarının kabulü gerekeceğinden bu esasa 
aykırı bulunan Bandırma Asliye Hukuk Mahkemesinin gün ve sayısı yu
karıda yazılı kararının Hukuk Yargılamaları Usulü Kanununun 427 nci 
maddesine göre bozulması istenmiştir. Yargıtay C. Başsavcılığının yu
karıda özetlenen isteği üzerine dosyadaki bütün belgeler incelendikten 
sonra gereği konuşulup düşünüldü : 

Belediye ile Balıkesir ili Belediyeleri işyerleri ve her çeşit hizmet
leri işyerleri işçileri sendikasına kayıtlı üyelerden 67 işçi Bandırma Be
lediyesine ait temizlik, su, mezbaha ve lâğım işyerlerinde çalışmakta olup 
7244 sayılı kanuna göre kadrolu ve Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiş 
işçilerdendir. 

İtiraz eden sendika vekilleri, bu işçilerin Emekli Sandığı ile ilgi
lendirilmiş ve 7244 sayılı kanuna bağlı olamayacağını savunmuşturlar. 

Gerçekten 15/7/1963 gün ve 274 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 1 
inci bendinin 1 inci fıkrasında (Hizmet aktine göre çalışmayı veya nak
liye mukavelesine göre esas itibarile bedeni hizmet arzı suretile çalışma
yı, yahut neşir mukavelesine göre eserini naşire terketmeyi meslek edin
miş bulunanların ve adi şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak 
esas itibarile fiziki veya fikri emek arzı suretile bir iş yerinde çalışma
ların bu kanun bakımından işçi sayılacağı) 2 nci fıkrasında, (İşçi niteliği 
taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin bu madde gereğince sendika kur
ma ve sendikalara üye olmak haklarının ve bunların kuracakları sendi
kalar ile bu sendikaların kuracakları birlik, federasyon ve konfederasyon
ların özelliklerinin özel kanunu ile düzenleneceği) açıklanmıştır. 

Bu hükümler açıkça anlaşıldığı üzere, sendika kurmak veya mevcut 
sendikalara üye olmak sıfatının kullanılmasında işçi niteliğinin 3008 sa
yılı kanuna göre değil, 274 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 1 inci ben
dinin 1 inci fıkrasındaki tanımlamaya göre tesbiti gerekmektedir. 

Sendika üyelerinin gördükleri işlerin niteliklerine ve işyerlerinin 
kuruluşundaki amacına göre, kamu hizmeti olduğunda şüphe ve tered
düt söz konusu olamaz. 274 sayılı yasanın az önce bildirilen 2 nci mad
desinin 1 inci bendinin 2 nci fıkrasının açık hükmünden çıkan anlama gö
re, kamu hizmeti görevlilerinden sadece işçi niteliğinde bulunmayanlar 
624 sayılı kanunun öngördüğü sendikayı kurabilirler veya böyle sendi
kaya üye olabilirler. Kamu hizmeti görecek olup işçi niteliğinde bulunan
ların sendika kurmak veya sendikalara üye olmak haklarını kayıt altı
na alan bir hüküm gerek Anayasa'da gerek özel kanunda yer almış ol

madığından işçi niteliğindeki kamu hizmeti görevlilerinin sendika kura
bileceklerini ve kurulmuş sendikalara üye olabileceklerini kabul etmek 
gerektir. Bu duruma göre uyuşmazlığın çözümlenmesi için Bandırma Be
lediyesinin temizlik, su, mezbaha ve lâğım gibi işyerlerinde çalışan kim
selerin 274 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 1 inci bendine göre, işçi ni
teliğinde olup olmadıklarının tesbiti zorunludur. Süresi belli olsun veya 
olmasın hizmet arzeden kimse ile bu hizmeti kabul eden kimse veya 
kimselerin karşılıklı irade beyanlarının birleşmesinden meydana gelen 
sözleşmelerin, özel hukuk alanına giren hizmet sözleşmesi olduğunda 
tereddüt edilemez. Hizmetin kamu hizmeti olması ve verilecek ücretin 
yasa ile düzenlenmiş bulunması sözleşmenin niteliğini ve bu sözleşmede 
hizmet kabul eden kimsenin hukuki durumunu değiştirecek akitlerden 
değildir. O halde belediyenin anılan işyerlerinde çalışan kimselerin 274 
sayılı kanunun bakımından işçi ve bu işçiler ile Bandırma Belediyesi ara
sındaki ilişkinin bir hizmet sözleşmesi olduğunun kabulü zorunludur. 

Böylece mahkemenin 2244 sayılı kanuna göre kadrolu, aylıklı ve 
Emekli Sandığı Kanununa tabi olanları sebebile belediye ile işçileri ara
sında hizmet sözleşmesi olmadığından söz ederek Bölge Çalışma Müdür
lüğünün kararını kaldırması yasaya aykırıdır. 

SONUÇ : Bandırma Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/9/1965 gün 
ve 776/715 sayılı kararının usulün 427 nci maddesi uyarınca kanun ya
rarına ve hükmün hukuki neticelerine etkili olmamak üzere bozulmasma 
15/7/1966 gününde oybirliği ile karar verildi. 

6214 

Bayburt Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1961/222 
6831 sayılı Orman Kanununa muhalefetten sanık Bayburt'un Pazah-

bun Köyünden Hamdi oğlu Emine'den doğma 933 D. lu Rıdvan Cocu 
hakkında yapılan duruşma sonunda : 

Sanığın 6831 sayılı Orman Kanunun 14 üncü maddesinde gösterilen 
fiillerden kerestelik olmayan diğer ağaçlardan 150 kilo odun kestiği şe-
hadetle sabit olduğundan hareketine uyan 6831 sayılı Orman Kanunun 
91/1, maddesi gereğince 7 gün hapis 10 lira ağır para cezası ile teczi
yesine kaçak emvallerin müsaderesine, tazminat talebinin reddine 118 
lira 30 kuruş yargılama masrafının sanık Rıdvan Coci'den tahsiline Bay
burt Sulh Ceza Mahkemesinin 22/5/1964 tarih 961/222-108 sayılı kararı 
ile hüküm verilmiş, ancak sanığın bunca aramalara rağmen adres ve 
ikametgâhı meçhul olduğundan gıyabi hüküm kendisine tebliğ edileme
miştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve mütaakıp maddeleri gereğince 
Resmî Gazete ile gıyabi hükmün ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

îşbu ilân tarihinden itibaren bir hafta içerisinde sanık tarafından 
hükmün temyiz edilebileceği ilân olunur. 

5122 

Finike Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

964/79 
Finike'nin Halaç Köyünden Abdullah Karalar tarafından, Finike 

Belediyesinde Selâhattin Yüncü ve İstanbul Anadolu Kavağında Rebii 
Şener şantiyesinde Rüştü Makara haklarında açmış olduğu alacak dâva
sında; Rüştü Makara'nm adresi meçhul bulunduğundan 11/10/1966 Salı 
gününde Finike Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6224 

Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/160 
Davacı Karaman Hacıcelal Mahallesinden Hüsniye Pınar vekili Av. 

Ahmet Küçükalpelli tarafından dâvâlı Şevket Pınar aleyhine açmış ol
duğu boşanma dâvasının yapılmakta olan duruşmasında, dâvâlının ad
resi meçhul bulunduğundan Resmî Gazete marifetiyle dâva dilekçesi teb
liğ edilmiş olduğu halde duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap kararı 
tebliğine karar verilmiş bulunmakla : 

Dâvâlı Şevket Pınar'ın duruşma günü olan 30/9/1966 Cuma- saat 
9 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettir
mesi, aksi halde muhakemenin gıyabında devam edeceği, gıyap kararı 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5990 



Sahife: 12 (Remi Gazete) 27 AĞUSTOS 1966 

İller Bankasından : 

Kasaba adı 
Korkuteli 
Karayaka 
Siirt 

İçme su tesisleri yaptırılacaktır 
İhale evrakı 

Vilâyeti K. bedeli G. teminatı satış bedeli 

Antalya 
Tokat 
Siirt 

684.826,06 
402.378,31 
593.372,41 

31.143 — 
19.845,15 
27.434,90 

1 — Yukarıda isimleri yazılı şehir ve kasabalar içmesu tesisleri 
kapalı zarf ve birim fiyat esası ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Teklif zarfları 1 2 / 9 / 1 9 6 6 Pazartesi günü 14.00 de Bankamız 
Satmalma Komisyonunda açılacaktır. 

3 —• Teklif vereceklerin; (Bankamızda bedeli mukabilinde satılan 
eksiltme evrakında yazılı belgelerle birlikte) yeterlik belgesi almak üze
re 7/9/1966 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 17,30 a kadar Ban
kamıza müracaatları, 

4 — Teklif mektuplarının 12/9/1966 Pazartesi günü saat 12.00 ye 
kadar Bankamıza teslimi gerekmektedir. 

5 —• Bu işlere ait dosyalar Bankamızda ve İstanbul Galata Ünyon 
Han'da Bölge Müdürlüğümüzde görülebilir. 

6227 / 1-1 

Afyon Belediye Başkanlığından : 

200000 aded parke taşı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Taşın beherinin tahmin bedeli 40 kuruştur. 
Geçici teminatı 5250 liradır. 
İhale 6/9/1966 Salı günü saat 15.00 de Belediyede yapılacaktır. 
Zarfların 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre hazırlanıp 33 

üncü maddesine göre en geç ihale saatinden bir saat evvel verilmesi lâ
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

İlân olunur. 
6159/4-3 

İmar ve İskân Bakanlığından : 

75 
5 5 

60 

Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemizin ihtiyacı Çelik Plâkalı Mağnezit Krom Ateş Tuğlası 
Dövizi Müessesemizce temin edilmek üzere ithal edilecektir. 

Bu konu ile ilgili şartname Müessesemizden temin edilebilir. Tek
liflerin 1 Eylül 1966 tarihi saat: 17.00 ye kadar Müessesemizde bulun
durulması lâzımdır. 

Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
tamamen serbesttir. 

6197 /2-3 

Yapı malzemesi araştırma lâboratuvarları ihtiyacı için 96 kalem 
malzemenin Ankara Demir tepe Sümer Sokağı 29 numaradaki Yapı Mal
zemesi Genel Müdürlüğü Satmalma Komisyonunda 16 Eylül 1966 Cuma 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. Muhammen 
bedeli : 21.621,15 lira olup geçici teminatı: 1.621,60 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1966 yüı ticaret 
odası belgeleriyle geçici teminat mektuplarını havi kapalı teklif zarfla
rını ihaleden bir saat önce Komisyonda bulundurmaları mecburidir. Pos
ta gecikmeleri kabul edilmez. 

6245 / 4-1 

Kara Kuvvetleri Komutanlığından : 

Şartname No. ^ 6044-YGDA-4-66, Cinsi ve miktan : Gülhane As. 
Tıp Akademisi Röntgen lâboratuvar cihazlan. 

Görülen lüzum üzerine son teklif verme tarihi 10 Eylül 1966 gününe 
kadar uzatılmıştır. 

6255 / 1-1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 

1. 
2. 
3. 
4. 

Bİltme 

Eksiltmeye konan işin çeşidi ve miktarı 

29 kalem tıbbi mlz. 
5000 ad. hemşireler için cerrahi adlı eserin baskı işi 
5000 ad. fert ve toplum sağlığı adlı eserin baskı işi 
4 kalem lâboratuvar mlz. 

Muhammen 
bedeli 

11.300,— 
11.000,— 
6.300,— 
9.030,— 

Geçici 
teminat 

847,50 
825,— 
427.50 
677.25 

İhale tarihi gün saati 

1/9/1966 Perşembe 15.00 
» » 15.15 
» » 15.30 
> » 15.45 

İhalenin ne 
suretle yapılacağı 

Açık eksiltme 
> > 

Şartnamesi 
bedeli 

Bedelsiz 

» 

Yukarıda çeşidi, keşif bedeli muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin İzmir ve İstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 
Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satmalma Komisyonunda Yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 inci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacaklan zarflan ek-

saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 
5. Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

6010/4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden : 
1 — Aşağıda keşif bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarfla İstanbul - Küçükyah'daki Müdürlüğümüz 

binasında Komisyonda yapılacaktır. 
2 — Şartnameleri Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1966 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi şirketlerin hali 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 ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 

Karayollan 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış aşağıda yazılı her iş için en az bu işin keşif bedeli kadar mütaahhitlik karnesi ile bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış banka 
referansı, plân ve teçhizat beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almalan (Her iş için dilekçelerine ayrı ayn belgeleri 
bağlanacaktır.) (Makina ve teçhizat beyannamesinde gösterecekleri ana inşaat makinalarmın sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri kira 
ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları) 

4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günleri en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
Banka 

K. bedeli G. teminat EKSİLTME Belge müracaat referansı Karne 
İşin cinsi Lira Krş. Lira Krş. Günü Saati son günü Lira Krş. grupu 

Haydarpaşa - Gebze Yolu Kim. 0-35 arası banketlerine lüzumlu 
mıcırın hazırlanması taşınması ve figüresi 
Haydarpaşa - Gebze yolu Kim. 0-35 arası benketlerine lüzumlu 
mıcınn hazırlanması taşmması ve figüresi 

367.500,— 

294.900,— 

18.450-

15.546-

12 Eylül 1966 11.00 

15 Eylül 1966 11.00 

6 Eylül 1966 

9 Eylül 1966 

29.400,— 
23.592,— 

6199 / 4-2 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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Kararnameler                                                                                                                                   Sayfa 
 

6/6851  Devlet Tarafından Kullanılan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  1 

 

6/6957  Irak'taki Kolera Hastalığı Sebebi ile Adı Geçen Memleketle Mevcut Hududumuzun 

             Hastalığın Devamı Süresince Kapatılması ve Kara, Deniz ve Hava Münakalelerinin 

             Tatil Edilmesine Dair Karar           5  

 

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi 
 

Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın Vekillik Etmesine Dair Tezkere   5 

 

Tebliğler 
 

Basın İlân Kurumu Genel Kurul Kararı          6 

 

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik      6 

 

 

İlanlar       

                    6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




