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K A N U N L A R 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 19/7/1963 
tarihli ve 307 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Kanun No : 904 Kabul tarihi: 13/7/1967 

Madde 1 •— Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
19/7/1963 tar ihl i ve 307 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

E k Madde 3 — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları se
çimi dört yılda bir yapılır. 

Seçim döneminin son toplantı yılının M a r t ayının 30 uncu günü se
çimin başlangıç tarihidir ve Haz i ran ayının i lk Pazarma raslıyan gün oy 
veri l ir . 

Belediye meclisinin dönem sonundan önce herhangi bir sebeple bo
şalması veya belediye meclis üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden 
sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde belediye baş
kanı, belediye başkanının herhangi bir sebeple boşalması halinde de 
belediye başkanvekili derhal durumu mahallî ilçe seçim kurulu başkan
lığına bildirmeye mecburdur. 

Belediye meclisi ve başkanının müştereken boşalmaları halinde b i l 
dir im, mahall in en büyük mülkiye amir i tarafından yapılır. 

B u bi ldir im üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 
saat içinde ilân edilir. 

İlân tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takip eden i lk Pazar günü 
oy verilir. 

Madde 2 — Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
19/7/1963 tar ihl i ve 307 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici Madde 3 — 17 Kasım 1963 tarihinde başlıyan seçim dönemi 
içinde seçilen belediye başkan ve belediye meclisi üyelerinin görev süresi 
3 Haz i ran 1968 tarihine kadar devam eder. 

Madde 3 — Belediye Kanununda değişikük yapılmasına dair 
19/7/1963 tarihl i ve 307 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 üncü madde 
eklenmiştir. 

Geçici Madde 4 — 2 Haz i ran 1968 tarihinde yapılacak olan Cumhu
riyet Senatosu üyeleri seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seçmen 
kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî seçimleri için hazırlanmış 
bulunan kütükler aşağıda belirtilen esaslar dairesinde bu seçimler için 
kullanılır. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 
sayılı Kanuna göre düzenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 

gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17,00 ye kadar yeniden askıya çıkarı
lır. B u kütüklerin onanlı örnekleri, daha önce verilmemişse, kü
tüklerin askıya çıkarılmasından bir ay önce, seçime giren bütün siyasî 
partilere verilir. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin kesinleşmesine ve san
dık seçmen listelerinin sandık kurullarına teslimine kadar olan işlemlerde 
298 sayılı Kanunun i lg i l i hükümleri uygulanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler -sandık mevcudunun (400) ü aşma
ması şartiyle- o seçim bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş san
dık seçmen listelerine eklenir. B u işlem yapılırken bir sandık bölgesinde 
yeniden yazılan seçmenlerin o sandığa ait seçmen listesine eklenmesine 
dikkat edilir. Gerekirse yeniden yazılan seçmenler için ayrı sandık böl
geleri kurulur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı Kanunun 47 ve 48 inc i 
maddeleri gereğince seçmen kartı veril ir . 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında muhtarlar da 
görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı K a n u 
nun 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek 
Seçim K u r u l u tarafmdan, Türkiye radyoları vasıtasiyle, haber yayınları 
saatlerinde ve başka uygun saatlerde gerekli bildiriler yayınlanmak sure
tiyle halkın i lg is i uyandırılır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle i lg i l i her türlü bildirilerinden 
Türkiye radyolarınca ücret alınmaz. 

Madde 4 — Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
19/7/1963 tar ihl i ve 307 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 6 ncı madde ek
lenmiştir : 

Geçici Madde 6 — Belediye başkanlığına ve belediye meclisi üyeli
ğine adaylığını koyabilmek için, yürürlükteki kanunlar gereğince, işbu 
kanun yürürlüğe girmeden önce, bulundukları kamu görev ve hizmetle
rinden isti fa etmiş olanlar, yazılı müracaatlarında tekrar eskiden bulun
dukları kamu hizmetine alınır ve istifalarından kamu hizmetine tekrar 
alınmalarına kadar geçen zaman kıdemlerine eklenir. 

Madde 5 1— B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

14/7/1967 

BasliKl 
Düstur 
Tertip Cilt 

Resmi 
Gazete 

Sahile Sayı 

İlgili Kanun : 
307 Belediye Kanununda degiâıkkk yapılmasına dair Kanun. 

19/7/1963 

Resmî Gazete 



Sahife: 2 (Resmî Gazete) 15 TEMMUZ 1967 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılma
sına ve ilgili bazı kanunların kaldırılmasına dair 19/7/1963 
tarihli ve 306 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Kanun No : 905 Kabul tarihi: 13/7/1967 

Madde 1 — 19/7/1963 tarihli ve 306 sayılı Kanunun ek 3 üncü 
ve ek 15 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek Madde 3 — İl genel meclisi üyeleri seçimi 4 yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının Mart ayının 30 uncu gü

nü seçimin başlangıç tarihidir; Haziran ayının ilk Pazar gününe rast-
lıyan gün oy verilir. 

İl genel meclisinin dönem sonundan önce herhangi bir sebeple bo
şalması veya meclis üye sayısının yedeklerin de getirilmesinden sonra 
meclis üye tam sayısının yarışma düşmesi hallerinde i l genel meclisi 
başkanı durumu derhal ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirmeye 
mecburdur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 
saat içinde ilân edilir. 

îlân tarihinden sonra gelen 60 ncı günü takip eden ilk Pazar günü 
oy verilir. 

Ek Madde 15 — İl genel meclis üyelerinin seçimi Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları, mahalle 
muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri ve köy muhtarları ve ihtiyar mec
lisi üyeleri seçimleri ile aynı günde yapıldığı takdirde oy verme işleri 
aynı sandık kurulları tarafından yürütülür. 

Şu kadar k i ; sandık alanında bu seçimler için ayrı ayrı kapalı oy 
verme yerleri, ayrı renkte oy sandıkları, sandık seçmen listelerinin ayrı 
nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundurulur. 

Her seçmen aşağıdaki sıraya göre oyunu kullanır. 
B i r seçime ait oyunu kullanana veya herhangi bir seçime katıl-

mıyacağını beyan edene diğer seçime ait oy zarfı verilir. 
önce Cumhuriyet Senatosu üyeleri, sonra i l genel meclisi üyeleri, 

daha sonra belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları, en sonra da 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri ile köy muhtar ve ihtiyar meclisleri 
seçimlerine ait oylar verilir. 

Sandıklar da bu sıraya göre açılarak sayım ve dökümler yapılır. 
Bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer sandıklar açılmaz. 
Madde 2 — 19/7/1963 tarihli ve 306 sayılı Kanunun geçici 3 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Geçici Madde 3 — 17 Kasım 1963 tarihinde başlıyan seçim dönemi 

içinde seçilen i l genel meclisi üyelerinin görev süreleri 1968 yılının 10 
Haziran gününe; 

1968 yılının Haziran ayı seçimlerini müteakip i l genel meclislerin
ce seçilecek daimî encümen üyelerinin görev süreleri 1969 yılının Aralık 
ayı toplantısına; 

kadar devam eder. 
Madde 3 — 19/7/1963 tarihli ve 306 sayılı Kanuna aşağıdaki ge

çici 5 inci madde eklenmiştir : 
Geçici Madde 5 — 2 Haziran 1968 tarihinde yapılacak olan Cum

huriyet Senatosu üyeleri seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seç
men kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî seçimleri için hazır
lanmış bulunan kütükler aşağıda belirtilen esaslar dairesinde bu seçim
ler için kullanılır. 

Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sa
yılı Kanuna göre düzenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 
gününden 6 Mayıs 1968 günü saat 17.00 ye kadar yeniden askıya çıkarı
lır. Bu kütüklerin onanlı örnekleri, daha önce verilmemişse, kütüklerin 
askıya çıkarılmasından bir ay önce, seçime giren bütün siyasî partilere 
verilir. 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin kesinleşmesine ve san
dık seçmen listelerinin sandık kurullarına teslimine kadar olan işlem
lerde 298 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler sandık mevcudunun (400) ü aşma
ması şartiyle o seçim bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş san
dık seçmen listelerine eklenir. Bu işlem yapılırken bir sandık bölgesinde 
yeniden yazılan seçmenlerin o sandığa ait seçmen listesine eklenmesine 
dikkat edilir. Gerekirse yeniden yazılan seçmenler için ayrı sandık böl
geleri kurulur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı kanunun 47 ve 48 inci 
maddeleri gereğince seçmen kartı verilir. 

ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında muhtarlar da 
görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı kanu
nun 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek Se
çim Kurulu tarafından, Türkiye Radyoları vasıtasiyle, haber yayınları 
saatlerinde ve başka uygun saatlerde gerekli bildiriler yayınlanmak su
retiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili her türlü bildirilerinden 
Türkiye radyolarınca ücret alınmaz. 

Madde 4 — 19/7/1963 tarihli ve 306 sayılı kanuna aşağıdaki geçici 
6. madde eklenmiştir : 

Geçici madde 6 — İl Genel Meclisi üyeliğine adaylığını koyabilmek 
için, yürürlükteki kanunlar gereğince, işbu kanun yürürlüğe girmeden 
önce, bulundukları kamu görev ve hizmetlerinden istifa etmiş olanlar, ya
zılı müracaatlarında tekrar eskiden bulundukları kamu hizmetine alınır 
ve istifalarından kamu hizmetine tekrar alınmalarına kadar geçen za
man kıdemlerine eklenir. 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

14/7/1967 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 18/7/1963 
tarihli ve 286 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 906 Kabul tarihi: B/7/1967 

Madde 1 — 18/7/1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun ek 3 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek madde 3 — Köy muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimi her 
dört yılda bir yapılır. 

Her seçim döneminin son yılının Mart ayının 30 uncu günü, seçimin 
başlangıç tarihidir. 

Aynı yıl Haziran ayının ilk Pazar gününe raslıyan gün oy verilir. 
Seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi üye sayısı

nın - yedeklerin de getirilmesinden sonra - meclis üye tamsayısının, tabiî 
üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, köy muhtarı durumu bir hafta 
içinde ilgili seçim kurulu başkanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük 
mülkiye amirine birdirmeye mecburdur. 

Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat 
içinde ilân edilir. İlân tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takibeden ilk 
Pazar günü oy verilir. 

Köy muhtarlığının her hangi bir sebeple boşalması halinde, ihtiyar 
meclisi 1 inci üyesi keza bir hafta içinde yazılı olarak keyfiyeti ilgili 
seçim kuruluna ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine 
bildirmeye mecburdur. 

Boşalan muhtarlıklar için yılda bir defa Haziran ayının ilk Pazar 
günü seçim yapılır. Seçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi 1 inci 
üye tarafından yürütülür. 

İhtiyar meclisi seçiminin yapılması gerektiği hallerde, köy muh
tarlığı da boşalmış ise, Haziran ayı beklenmeksizin her iki seçim beraber 
yapılır. 

Ara seçimleri sonunda iş başına gelen muhtar ve ihtiyar meclisi 
üyeleri geri kalan süreyi tamamlarlar. 

Süresi biten muhtar ve üyeler tekrar seçilebilirler. 
Madde 2 — 18/7/1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Geçici madde 2 — 17 Kasım 1963 tarihinde başlıyan seçim dönemi 

içinde seçilen muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinin görev süresi 10 Haziran 
1968 tarihine kadar devam eder. 

No. Basl ığı 
Düstur 
Tertip Cilt 

Resmî 
Gazete 

Sahife Sayı 

306 
İlgili K a n u n : 
İdarei Umumiyei Vilayat Kanununda değişiklik yapılmasına 
ve İlgili bazı kanunların kaldırılmasına dair Kanun 

19/7/1963 5 2 1765 11465 



15 TEMMUZ 1967 (Resmî Gazete) Sahife: 3 

Boşalan muhtarlıklar için yapılacak ara seçimi, 1967 yılma mahsus 
olmak üzere Eylül ayının 3 üncü Pazar günü yapılır. 

Madde 3 — 18/7/1963 tar ihl i ve 286 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici 4 üncü madde eklenmiştir : 

Geçici madde 4 — 2 Haz i ran 1968 tarihinde yapılacak olan Cum
huriyet Senatosu üyeleri seçimi ile mahallî seçimler için yeniden seçmen 
kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 mahallî seçimleri için hazırlanmış 
bulunan kütükler aşağıda belirtilen esaslar dairesinde bu seçimler için 
kullanılır. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 
sayılı Kanuna göre düzenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 gü
nünden 6 Mayıs 1968 günü saat 17.00 ye kadar yeniden askıya çıkarılır. 
B u kütüklerin onanlı örnekleri, daha önce verilmemişse, kütüklerin as
kıya çıkarılmasından bir ay önce, seçime giren bütün siyasî partilere 
veri l ir . 

Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin kesinleşmesine ve san
dık seçmen listelerinin sandık kurullarına teslimine kadar olan işlemlerde 
298 sayılı kanunun i lg i l i hükümleri uygulanır. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenler - sandık mevcudunun (400) ü aşma
ması şartiyle - o seçim bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş san
dık seçmen listelerine eklenir. B u işlem yapılırken bir sandık bölgesinde 
yeniden yazılan seçmenlerin o sandığa ait seçmen listesine eklenmesine 
dikkat edilir. Gerekirse yeniden yazılan seçmenler için ayrı sandık böl
geleri kurulur. 

Kütüğe ilâve edilen seçmenlere, 298 sayılı kanunun 47 ve 48 inci 
maddeleri gereğince seçmen kartı veril ir . 

İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında muhtarlar 
da görevlendirilir. 

Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayüı kanu 
nun 41 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanmakla beraber, Yüksek Se
c i m Kuru lu tarafından, Türkiye Radyoları vasıtasiyle, haber yayınları 
saatlerinde ve başka uygun saatlerde gerekli bildiriler yayınlanmak su
retiyle halkın i lgisi uyandırılır. 

Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle İlgili her türlü bildirilerinden 
Türkiye Radyolarmca ücret alınmaz. 

Madde 4 — 18/7/1963 tarihl i ve 286 sayılı kanuna aşağıdaki geçici 
5 inci madde eklenmiştir : 

Geçici madde 5 — Köy muhtarlığına ve ihtiyar heyeti üyeliğine 
adaylığını koyabilmek için, yürürlükteki kanunlar gereğince, işbu K a 
nun yürürlüğe girmeden önce, bulundukları kamu görev ve hizmetlerin
den istifa etmiş olanlar, yazılı müracaatlarında tekrar eskiden bulunduk
ları kamu hizmetine alınır ve istifalarından kamu hizmötine tekrar alın
malarına kadar geçen zaman kıdemlerine eklenir. 

Madde 5 — Mahalle muhtarlığı adayı olan mevcut muhtarın, seç
men kütüklerinin düzenlenmesinde görevlendirilmesi zorunlu değildir. 

Madde 6 —• B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 —• B u kanunun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

14/7/1967 

Resmi 
Düstur Gazete 

No. Baslığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İlgili K a n u n i 
286 Köy Kanununda derişiklik yapılmasına dair Kanun 

18ı/7/1963 5 2 1715 11464 

K A R A R N A M E L E R 

Karar Sayısı: 6/8289 

Memleketimizle Kenya Cumhuriyeti arasında Büyükelçilik sevi
yesinde diplomatik ilişkiler kurulması ve Nairobi'de bir Büyükelçilik 
açılması; Dışişleri Bakanlığının 12/5/1967 tarihli ve 123-585.0RAF-2-237 
sayılı yazısı üzerine. Bakanlar Kurulunca 30/5/1967 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan (Devlet Balkanı Devlet Baıkanı Devlet Bakam 
S. DEMÎREL S- ÖZTÜRK H. ATABEYLİ K. OCAK 

Devlet Bakamı Adalet Bakanı Millî Sa- Bakanı içişleri Balkana 
S. T. MÜFTÜOĞLU H. DİNÇER A. TOPALOĞLU F. SÜKAN 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı MliıUî Eğit. Balkanı Bayındırlık Bakanı 
F. SÜKAN C. BİLGEHAN /. ERTEM O. ALP 

Ticaret Bakanı Sağ- ve Sos Y. Bakanı Güm. ve Tek- Balkanı Tanımı Bakanı 
A. TÜRKEL V- A. ÖZKAN /. TEKİN B. DAĞDAŞ 

Ulaştıranla Bakam Çalışma Bakamı Sanayi Bakanı En. ve Tla. Kay. Bakanı 
S. BİLGİÇ A. N. ERDEM M- TURGUT R. SEZGİN 

Turizm ve Tanıtma Bakam imar ve İskân Bakaını Köy İşleri Bakanı 
N. KÜRŞAD H. MENTEŞEOĞLU 

• — — 

T. TOKER 

Karar Sayısı: 6/8413 

30/9/1963 tarihli ve 6/2289 sayılı Kararnameye ekt i r : 
ihracatta mecburî olarak uygulanması kabul edilen TS/34 Turunçgil

ler Standardında ekli listedeki değişikliklerin yapılması ve bu değişiklik

lerin yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girmesi; Ticaret Bakanlığının 
5/6/1967 tarihli ve 7/3021 sayılı yazısı üzerine, 1705 sayılı ve eki 3018 
sayılı Kanunlarla 22 Kasım 1960 tarihli ve 132 sayılı Kanunun birinci mad
desine göre, Bakanlar Kurulunca 19/6/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI V. 
/ . 5- ATASAĞUN 

S. DEMtREL 

Devlet Bakanı 
S- T. MÜFTÜOĞLU 

Dışjişleıti Balkanı V. 
F. SÜKAN 

Devlet Batanı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Bakanı 
H. DİNÇER 

Maliye Bakanı 
C. BİLGEHAN 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

Millî S a. Bakara 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit- Bakanı 
/. ERTEM 

Ticaret Bakanı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakanı V . 
A. N. ERDEM 

Sağ- ve Sos. Y. Bıafcanı Güm. ve Tek. Bakanı 
V. A. ÖZKAN 1. TEKİN 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

içişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Bayındırlık Bakanı 
O. ALP 

Tainıım Bakanı 
B. DAĞDAŞ 

Çalışma Bakanı 
A. N- ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜRŞAD 

imar ve iskân Bakamı 
H. MENTEŞEOĞLU 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. SEZGİN 

Köy İşleri Babanı 
T- TOKER 

19/6/1961 tarihli ve 6/8413 sayılı Kararnamenin ekidir 

TS/34 Turunçgiller Standardında yapılan ilâve ve 
değişiklikler 

I —, Standardm 1 numaralı cetvelindeki Mandarin, Satsuma ve W i l -
kings boy kademelerini gösteren sütunun başlığı altına bir (x) işareti k o 
nulmuş, aynı işaret cetvelin altına da yazılarak karşısma «77 mm. üzerinde 
hazırlanacak partiler «iri Boy» adı altında piyasaya arzedilebilir.» Cümlesi 
eklenmiştir. 



Sahife: 4 (Resmî Gazete) 15 TEMMUZ 1967 

2 — 3 üncü maddenin son cümlesi: «Ambalajsız ve kapaksız amba
lajlı dökme partilerde muayene, mallar taşıtlara yüklenirken veya yük
lendikten sonra taşıtlarda yapılır.» Şeklinde değiştirümiştir. 

Karar Sayısı : 6/8424 

İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karara E k 
Karar» m yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/6/1967 tarihli ve 
593580/02/2-25043 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 24/6/1967 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANİ 
C. SUN AY 

Başbakan 
S- DEMİREL 

Devlet Bakanı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakam V 
F. SÜKAN 

Ticaret Bakanı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakanı 
S. BİLGİÇ 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Bakam 
H- DINGER 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

Millî Sa. Bakanı 
A- TOPALOĞLU 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

İçişleri Bakamı 
F. SÜKAN 

Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
C. BİLGEHAN t. ERTEM O. ALP 

Sağ-ve Sos Y. Bakanı Güm. ve Tek- Bakanı Tarım Bakanı 
V. A. ÖZKAN 1. TEKİN B. DAĞDAŞ 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Tunzm ve Tanıtma Bakam 
İV. KÜRŞAT 

İmar ve İskân Bakanı 
H- MENTESEOĞLU 

En ve Ta. Kay. Bakamı 
R. SEZGİN 

Köy İşleri Bakanı 
T. TOKER 

84/6/1967 tarihli ve 6/8424 sayılı Kararnamenin ekidir. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı 
Karara Ek Karar 

Madde 1 — 17 sayılı Kararın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası aşa
ğıdaki şeküde değiştirümiştir. 

«Madde 9 — Türkiye'ye gelen yolcular beraberlerinde 100 (Yüz) Türk 
lirası getirebüecekleri gibi Türkiye'den aynı şekilde 100 (Yüz) Türk lirası 
çıkarabüirler.» 

Madde a — 17 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin 2 ve 3 üncü fıkra
ları aşağıdaki geküde değiştirümiştir. 

«Türkiye'de efektif döviz ve seyahat çeki (Travelers çek) alım satımı, 
Maliye Bakanlığınca tespit eddecek esaslara tabidir. 

Efektif döviz bulundurmağa, satmağa ve iadeten döviz satışına mesnet 
teşkü edecek özel döviz alım bordroları tanzim etmeğe yetküi müesseseler 
Maliye Bakanlığınca tayin olunur. B u müesseseler dışında, Maliye Bakan
lığınca tespit edüecek esaslar dairesinde, efektif döviz ve seyyah çeki 
(Travellers çek) alan gerçek ve tüzel kişiler bunları en geç 10 gün içinde 
yetküi bankalara devrederler.» 

Madde 3 — 17 sayılı Kararın 34 üncü maddesinin 3 ve 4 üncü fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Turistler 109 liradan fazla Türk liralarını ve kıymetli madenlerini 
girişte yazılı olarak beyan etmiş olduklarım ve döviz bozdurduklarını 
tevsik kaydiyle çıkarırlar. 

Turistler, zatî ve kıymetli eşyalarım yabancı menkul kıymetlerini ve 
ayrıca değeri 2.000,— lirayı geçmemek kaydiyle kanun ve kararlarla özel 
bir izne bağlı tutulmayan her türlü eşyalarını, serbestçe çıkarabüirler. 
Değeri 2.000,— liranın üstünde bulunan mal ve eşyaların ihracında, bu 
miktan aşan kısım için döviz bozdurulmuş olduğunun tevsiki lâzımdır.» 

Madde 4 — B u Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — B u Kararın hükümlerini Maliye Bakam yürütür. 

-••o-

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İslerine Dair Sirküler 
Anlaşmalar: (67/39) 

11 Şubat 1967 tarihli Türkiye - Romanya Ticaret Protokoluna ekli «B» listesinin 16 sırasında P.M. olarak yer alan «Tütün» için $ 961.736 — 
lık bir kontenjan ayrılmıştır. 

TEBLİĞ 
Ticaret Bakanlığından: 1 

10/9/1963 tarih ve 11501 sayılı Resmî Gazete'de, Pamukların Kont-
roluna Dair Tüzüğün 8 inci maddesinin a ve b fıkralarına dair olarak 
yayımlanmış bulunan bildiriye ek bildiri : 

1 — Orta elyaflı (Upland) grubu pamuklarının, bütün memle
kete şamil olarak hazırlanmış bulunan (Rollergin Türkiye Renkli Sı-

— — • » 

nıfı Standart Pamuk Tip Numuneleri) memleketin bütün pamuk is
tihsal bölgeleri ile kontrol merkezlerinde bu tip numunelere uygun 
olan pamukların kontrollarında esas alınacaktır. 

2 — Bu bildiri hükümleri yayımı tarihinden 15 gün sonra yürür
lüğe girecektir. 

İ L A N L A R 
Sakarya Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden : 

Millî Savunma Bakanlığı veküleri tarafından Kemal, Zehra, Celâl 
Kaçar üe Naciye Özer, Raif ve Al iye Küplü aleyhlerine açılan tapu iptali 
ve tescü davasımn yapılan muhakemesinde : 

Adapazan Erenler mevkünde Güneş Kiremit Fabrikası sahiplerinden 
olan davalı Raif ve Aliye 'nin adresleri tespit edüememiştir. 

Davacı Adapazan Erenler Köyü mevkiindeki Güneş Kiremit Fab 

rikası civarında davalılar adma pafta 8 parsel 1354 numarada kayıtlı gay
rimenkul kaydının iptali üe müvekküi idare adına tescilini talep etmiştir. 

Yapdan muhakeme sırasında davalı Raif ve Aliye 'nin adresleri tespit 
olunamadığmdan haklarındaki muhakemenin üânen tebliğine ve muha
kemenin 25/9/1967 Pazartesi saat 10 a talikine karar verümiştir. 

Mezkûr gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız dava arzuhali 
ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4837 



15 TEMMUZ 1967 (Resmî Gánete) Sahife: 5 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

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

ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı meslek 
okulları inşaatı, 2430 sayılı kanuna göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif Geçici ihale Bakanlığa son 
işin adı ve yeri bedeli teminatı ve saati müracaat günü 

1 - Kayser i Ticaret Lisesi 
inş. 2.074.316,67 75.980 24/7/1967 20/7/1967 

Pazartesi 
Saat 15.00 

2 - iskenderun Ticaret L i 
sesi inş. 1.339.479,02 53.935 24/7/1967 20/7/1967 

Pazartesi 
Saat 16.00 

3 - Rize Ticaret Lisesi inş. 1.158.043,07 48.500 25/7/1967 21/7/1967 
Sah 
Saat 15.00 

4 - Bandırma Sanat Ens t i 
tüsü i k m a l inş. 737.410,99 33.250 25/7/1967 21/7/1967 

Sah 
Saat 16.00 

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

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

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) Yukarıda yazılı geçici teminatını, 
B) 1967 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartna

mesinin 5 inci maddesinde belirtilen (Usulüne göre hazırlanmış) makine 
ve teçhizat beyannamesi, taahhüt beyannamesi, teknik personel beyan
namesi, Bayındırlık Bakanlığından alınmış keşif bedeli kadar işin ihale
sine girebileceklerini gösterir, Kayser i için (B) diğerleri için (C) gru -
pundan müteahhitlik karnesi aslı ile Kayseri için 200 bin nakit 400 bin 
l i ra kredi, iskenderun için 135 bin nakit, 270 bin l i ra kredi , Rize için 120 
bin nakit, 240 tom l i ra kredi, Bandırma için 75 bin nakit, 150 bin l i ra 
kredisi bulunduğuna dair ilân tarihinden sonra alınmış banka referan
sına göre yapı işleri dairesi başkanlığı belge komisyonundan alacakları 
yeterlik belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — Tekl i f mektupları ihale günü açma saatinden bir saat evvele 
kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığma verilecektir. 

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

ilân olunur. 
5111 /4 -3 

Ankara Valiliğinden: 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 25/7/1967 
Salı günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındıılık 
Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri gerekir. 

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

5094 /4-S 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinden: 

1 — Elmadağ Kazası 8 derslikli ortaokul inşaatı yapımı 2490 sayılı 
kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ekslitmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (990.457,93) liradır. 
3 — Eksiltme, iskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü 

binasında Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda 28/7/1967 Cuma 
günü saat 15.30 da yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlü
ğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 43.368,32 liralık geçici teminatım, 
b) 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen teknik personel beyannamesini, taahhüı beyan
namesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildiri
mini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif 
bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini) ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarım 28/7/1967 Cuma günü saat 
14.30 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığma ve
receklerdir. 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliği'nin 
1. Polatlı Devlet Hastanesi ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hü

kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2. işin keşif bedeli (356.287,00) liradır. 
3. Eksi l tme, i sk i t ler Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü 

binasında Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda 27/7/1967 Per
şembe günü saat 15.30 da yapılacaktır. 

4. Eksi l tme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlü
ğünde görülebilir. 

5. Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin : 
a) 18.001,50 liralık geçici teminatını, 
b) 1967 yılına ait Ticaret Odası belgesini 
c) Müracaat dilekçeleri ile birl ikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen teknik personel beyannamesini, taahhüt beyanname
sini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini, Bayın
dırlık Bakanlığından almış oldukları «C» grubundan keşif bedeli kadar 
işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini) 
ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini 

. tekli f mektupları ile birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 
6. istekli ler teklif mektuplarını 27/7/1967 Perşembe günü saat 

14.30 a kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7. Yeterl ik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 24/7/1967 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar A n k a r a Valiliği ve Bayındırlık 
Müdürlüğü kayıtlarına int ikal ettirmeleri gerekir. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

5095 / 4-3 

Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Makine İkmal Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğünden : 

1 _ Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü taşra teş
kilâtı döner sermaye işletme müdürlükleri ihtiyacı için aşağıda cins 
ve miktarı yazılı 4 adet damperli kamyon, kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 — Kamyonların muhammen bedeli ve geçici teminatı hizasında 
gösterilmiştir. 

3 — Bu işe ait fennî ve idari şartnameler Müdürlüğümüzden 
(Keçiören Yolu Üzeri Zirai Donatım Kurumu karşısı) mesai saatleri 
dahilinde temin edilebilir. 

4 — Kamyonların eksiltmesi cetvelde belirtilen gün ve saatte 
Müdürlüğümüz binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 
32 nci maddelerinde yazılı şartlar dahilinde hazırlıyacakları vesika
larla birlikte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden 1 saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 
Sıra No. : 1, cinsi: Damperli kamyon, miktarı: 4 adet, muham

men bedeli: 600.000,— lira, Muvakkat teminat: 27.750,— lira, eksiltme 
tarihi ve saati: 27/7/1967'15.00. 

5059 /4-2 

Afyon İli Daimî Komisyon Başkanlığından : 

İlimiz Jandarma Komutanlığı için bir adet 17.500,00 l ira muhammen 
bedelli 5-20 Watt, lık SSB telsiz cihazı 31/7/1967 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 15 de kapalı zarf usulüyle katî ihalesi yapılacaktır. 

Buna ait şartname Daimî Komisyon Kaleminde mesai saatleri içinde 
görülebilir. 

Taliplerin geçici teminata ait 1.312,50 liralık T. C. Ziraat Bankası 
Afyon Şubesi makbuz veya banka mektuplariyle usulüne tevfikan kapalı 
teklif mektuplarım en geç ihale tarih ve saatinden bir saat evvel II 
Makamında toplanacak Daimî Komisyona makbuz mukabilinde vermeleri. 

Postada vaki gecikme kabul edilmez. 
5271 / 4-1 



SaJhife: 6 (Resmî Gazete) 15 TEMMUZ 1967 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1) Eksiltmeye konulan iş : Giresun Limanı dalgakıranlarının tah
kimine ait beton blok imal i işi olup muhammen keşif bedeli bir im f iyat
lar esası üzerinden (800.000,—) liradır. 

2) Eksi l tme 21/7/1967 tarihinde Cuma günü saat 15 de Bakanlı
ğımız Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesinde toplanacak Komis
yonda yapılacaktır. 

3) İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, özel veya 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez. 

4) Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; kayıtlı bulunduğu T i 
caret ve Sanayi Odasından halen çalışmakta olduğuna dair 1967 yılı T i 
caret Odası belgesi ile, (Banka mektuplarının Baymdırlık Bakanlığına 
hitaben yazılması şartı ile) usulü dairesinde (40.000,—) liralık muvak
kat teminat vermeleri ve bu iş için iştirak belgesi almaları lâzımdır. 

5) İstekliler; 17/7/1967 Pazartesi günü saat (17) ye kadar b ir d i 
lekçe ile Daireye müracaat edecekler ve bu dilekçelerine, müteahhitlik 
karnesi ile «Bayındırlık Bakanlığı İnşaat, Tesisat ve Onarım İşleri İha
lelerine İştirak Yönetmeliği» hükümlerine göre hazırlayacakları : 

a) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini, 
b) Malî durum bildirisini, 
c) Teknik personel bildirisini , 
d) Taahhüt bildirisini, 

ekliyerek bu iş için iştirak belgesi talep edeceklerdir. 
İştirak belgesi ancak; B grupundan en az (800.000,—) liralık müte

ahhitl ik karnesi ile şartnameler gereğince işin yapılmasına muktazi i n 
şaat teçhizatına sahip olanlara veri l ir . 

6) Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mek
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazır-
lıyarak eksiltme saatine kadar numaralı makbuz mukabilinde Eksi l tme 
Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. Postada v a k i gecik
meler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

7) B u işe ait eksiltme evrakı (100) liranın M a l Sandığına yatırıl
dığına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde (Demiryollar ve L i 
manlar İnşaat Dairesi) nden tedarik olunacaktır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
5055 / 9-8 

1 —• Baymdırlık Bakanlığınca muhammen keşif bedeli 15.000,— 
(On beş bin virgül sıfır) İngiliz Lirası olan, boruya helezoni olarak sarıl

mak suretiyle tatbik edilebilecek evsafta ve muhtelif genişlikteki, dış 
menşeli, akaryakıt borusu tecrit malzemesi, teklif almak suretiyle satm 
alınacaktır. 

2 —• B u satm alma işine ait döviz, Bakanlığımızca tahsis edile
cektir. 

3 — İhaleye İştirak edecek firmaların; 
a) N A T O emniyet belgesini haiz olmaları, 
b) İmalâtçı f i rma olmaması halinde, Akaryakıt borusu tecrit mal 

zemesi imalâtçısının temsilcisi olması, 
c) Temsilci bulunduğu firmanın akaryakıt borusu tecrit malze

mesi imalâtı ile İştigal ettiğini, vereceği bilgi ve broşürlerle tevsik etmesi, 
şarttır. 

4 —' Yukarıdaki şartları haiz olup ihaleye iştirak etmek isteyen 
firmaların H a v a Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği A k a r . 
Keşif Şart. F . H y . M d . Atatürk Bulvarı No. 140 Kavaklıdere - A n k a r a 
adresine müracaat ederek 3 üncü maddede mevzuubahis belgeleri, en geç 
25 Temmuz 1967 günü saat 12.00 ye kadar vermeleri lâzımdır. 

5 — İhale, yukarıdaki şekilde müracaat eden firmalardan ehil gö
rülenler arasında yapılacaktır. 

6 — B u ihale, 6095 sayılı K a n u n hükümlerine tabidir. 
7 —> İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 
8 — Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı it ibara alınmaz. 

5197 / 3-2 

1 — Bayındırlık Bakanlığınca, muhammen keşif bedeli 102.000,— 
(Yüz İki b in virgül sıfır) İngiliz Lirası olan Amer ikan Petrol Enstitüsü 
(A.P.I.) standartlarına uygun, dış menşeli, muhtelif ebatta çelik çekme 
akaryakıt boruları, tekli f alma yoluyla satm alınacaktır. 

2 —' B u satınaima işine ait döviz, Bakanlığımızca tahsis edilecektir. 
3 — İhaleye iştirak edecek firmaların; 
a) N A T O emniyet belgesini haiz olmaları, 
b) İmalâtçı f i rma olmaması halinde, akaryakıt borusu imalâtçısı-

n m temsilcisi olması, 

c. Temsilcisi bulunduğu firmanın akaryakıt borusu imalâtı ile iş
tigal ettiğini, vereceği bilgi ve broşürlerle tevsik etmesi, 
şarttır. 

4 —. Yukarıdaki şartları haiz olup ihaleye iştirak etmek isteyen 
firmaların H a v a Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği A k a r 
Keşif. Şart. F . H y . M d . Atatürk Bulvarı No. 140, Kavaklıdere - A n k a r a 
adresine müracaat ederek 3 üncü maddede mevzubahis belgeleri, en geç 
25 Temmuz 1967 günü saat 12.00 ye kadar vermeleri lâzımdır. 

5 —• İhale, yukarıdaki şekilde müracaat eden firmalardan ehil gö
rülenler arasında yapılacaktır. 

6 — B u ihale 6095 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. 
7 —• İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 
8 — Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

5198/3-2 

• 
Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Beypazarı İlçesi Uruş Nahiyesinde yaptırılacak Müdür lojmanı i n 
şaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 68.231 
l i ra 60 kuruş olup geçici teminat 4.661 l i ra 58 kuruştur. İhalesi 26/7/1967 
Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen Toplantı 
Salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mek
tubu, 1967 yılma ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ve 
bu Bakanlığa bağlı idarelerin Eksiltmelerine İştirak Yönetmeliği ve ek
siltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işi yapabileceklerini 
tevsik eden belgeleri ile birl ikte ihaleden en geç 3 gün evvel (Tatil gün
leri hariç) Vilâyet M a k a m m a müracaatla alacakları fennî yeterlik bel
gesini havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını mkbuz mu
kabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vak i olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4968 / 4-3 

İlkokullar ihtiyacı kayın, gürgen ve meşe karışımı sobalara göre 
kesilmiş takoz halinde 681 ton odun kapalı zarf usulü ile satm alı
nacaktır. Muhammen bedeli 136.200,— lira olup geçici teminatı 8.060,— 
liradır. İhalesi 2/8/1967 Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında 
Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî 
Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu ve 1967 yılma ait Ticaret Odası vesikasına havi usulüne göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene ver
meleri gerekir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
5089 /4-2 

13 adet motorsuz sabit selektör kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. Muhammen bedeli 156.000,— lira olup geçici teminat 9.050,— 
liradır. İhalesi 2/8/1967 Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında 
Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî En
cümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mek
tubu ve 1967 yılına ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre ha
zırhyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene verme
leri gerekir. 

Postada vâki olacak gecikmeleri kabul edilmez. 
5090 /4-2 

540 tondan ibaret muhtelif gıda maddesinin 17 ilçeye nakli işi 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 
23.000— lira olup geçici- teminat 1.725,— liradır. İhalesi 2/8/1967 Çar
şamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı 
salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mek
tubunu ve 1967 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene ver
meleri gerekir. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5091 /4-2 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Erzurum Hava Meydanında yapılacak 4 daireli işçi lojmanı 
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır, 

2 — Keşif bedeli 119.214,31 lira olup geçici teminatı 7.210,72 lira
dır. İşbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz 
alınacaktır. 

3 — Eksiltme 26/7/1967 tarihine tesadüf eden Çarşamba 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 Başmüdür
lüğünde, Erzurum'da Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 20/7/1967 günü me
sai saati sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Ge
nel Müdürlüğe müracaa ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi al
maları şarttır. Müracaatta genel evrak kayıt tarihi muteber olup, pos
tada olacak gecikmeler ve telgrafla müracatlar nazarı dikkate alın
maz. 

a) Teçhizat beyannamesi (Örnek 1) 
b) Malî duurm beyannamesi ( » 2) 
c) Personel beyannamesi ( » 3) 
d) Taahhüt beyannamesi ( » 4) 
e) Buna mümasil iş bitirme belgesi (Bina işine ait) 
6 — İsteklilerin 1967 yılı Ticaret Odası belgesi, İdaremizden ala

cakları yeterlik belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usu
lüne göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir 
saat evvel Alım, Satım Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları şart
tır. 

Postada olacak gecikmeleri kabul edilmez. 
İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır. (Özel 

veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 
5069 4-3 

1 —, Adana Hava Meydanında yapılacak 4 daireli lojman 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 _ Keşif bedeli 123.607,59 l ira olup geçici teminatı 7.430,38 liradır. 
İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına veya 
Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alınacaktır. 

3 — Eksiltme 31/7/1967 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 B u işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme D a i 
resi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde, 
Adana'da Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 25/7/1967 günü mesai 
saati sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Genel 
Müdürlüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almaları 
şarttır. Müracaatta genel evrak kayıt tarihi muteber olup postada olacak 
gecikmeler ve telgrafla müracatlar nazarı dikkate alınmaz. 

a) Teçhizat beyannamesi (Örnek 1) 
b) Malî durum beyannamesi ( » 2) 
c) Personel beyannamesi ( » 3) 
d) Taahhüt beyannamesi ( » 4) 
e) Buna mümasü iş bitirme belgesi (Bina işine ait) 
6 — İsteklilerin 1987 yılı ticaret odası belgesi, İdaremizden alacaklar: 

yeterlik belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tan-
i i m edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel Alım, 
Satım Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır. (Özel veya 

(escil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 
5133 / 4-1 

Pınarbaşı C. Savcılığından : 

2 — Geçici teminatı 4.025,—lira olup ihalesi 26/7/1967 Çarşamba 
günü saat 15,30 da Pınarbaşı C. Savcılığındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 — B u işe ait eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün mesai 
dahilinde Pınarbaşı C. Savcılığı ile Kayser i Bayındırlık Müdürlüğünde 
görülebilir. 

4 — i s tekl i ler in 1967 yılı vizel i ticaret odası ve ikametgâh belgele
rine geçici teminatları ilâve ederek Bayındırlık Bakanlığından almış o l 
dukları (B) grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksUtmesine 
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesine plan, teçhizat, teknik 
personel ve taahhüt beyannamelerini ekliyerek hazırlıyacaklan tekl i f 
mektuplarını havi kapalı zarflarını 26/7/1967 günü saat 14,30 a kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Telgrafla müracaat ve postada v a k i gecikmeler kabul edilmez. İlân 
olunur. 

5105 / 4-8 

1 — 55.498,57 l i r a keşif bedelli Pınarbaşı Cezaevi karakol binası ve 
löbetçi kulübeleri inşaatı 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Karacabey Belediyesi Başkanlığından: 

1 — Belediyemiz Su İşletmesine ait su depolarının etrafına yaptırıla
cak ihata duvarları inşaatı işi, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gere
ğine kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin muhammen keşif bedeli 35.000 l ira olup, geçici teminatı 
2.625,_ liradır. 

3 —. İhale : 19 Temmuz 1967 Çarşamba günü saat 15 de Başkanlık 
odasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 — Buna ait fennî ve idarî şartname bedelsiz olarak Belediye İş
letme Saymanlığından temin edilebileceği gibi, isteyenlere gönderilir. 

5 — İştirak etmek isteyenlerin, kanuna uygun olarak hazırlayacak
ları kapalı zarflarını, teminat makbuzları ile birlikte, ihale saatinden 1 saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Belediye Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4T94 / 4-4 

Salihl i Devlet Hastanesini Kalkındırma ve F a k i r Hasta lara Yar
dım Derneği Başkanlığından : 

1 —• Sal ihl i Devlet Hastanesi kalorifer tesisatı yapımı işi 2490 sa 
yılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 — İşin muhammen keşif bedeli (135.636,—) liradır. 
3 —. Eksi l tme, Sal ihl i Devlet Hastanesi Baştabiplik Odasında 

29/7/1967 Cumartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır. 
4 —• Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrak Devlet Hastanesini 

Kalkındırma ve F a k i r Hastalara Yardım Derneği Başkanlığında görü
lebilir. 

5 — Eksi ltmeye girebilmek için istekli lerin : 
A - (8.032,—) liralık geçici teminatını, 
B - 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Benzeri işleri yaptığına dair i l g i l i müesseselerden alınmış belge 

ibraz etmeleri, ayrıca vilâyet Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlik bel
gesi almaları, ve bu belgeleri tekli f mektupları i le bir l ikte b i r zar fa 
koymaları lâzımdır. 

6 —• istekli ler teklif mektuplarını 29/7/1967 Cumartesi günü saat 
10.00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesi alınması işi son müracat günü 26/7/1967 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 —• Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
5201/4-2 

P T T Genel MüdürKiğünden : 

1 —. 1000 adet müflonlu deri ceket, depo teslimi ve Türk Lirası kar 
şılığında satın alınacaktır. 

2 —. B u işe ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından veya istanbul 'da Büyük Postanede P T T Tesel* 
lüm ve Depo Müdürlüğünden T L . 45,— l i r a bedelle temin edilebilir. 

3 — Teklifler engeç 31/7/1967 günü saat 16.00 y a kadar verilmiş 
olacaktır. 

5214/2-1 
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A n k a r a Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma subay tatbikat ve astsubay okulları komutanlığının i h 
tiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı 
yazılı üç kalem gıda maddesinin kapalı zarf usuliyle ihalesi hizasında 
gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. Şartnamesi Komisyonda görülebi
l i r , istekl i ler in kanunî şekilde hazırlıyacaklan tekl i f mektuplarım ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

Cinsi 

Pastörize süt 
Pastörize tereyağı 
T a m yağh yoğurt 

M i k t a n 
K g . 

~8000 
800 

8000 

M . bedeli G. teminatı 
L i r a K r . L i r a K r . 

İ H A L E 
Günü Saati 

14.400,— 
16.000,— 
20.000,— 

50.400,— 

3.770- 24/7/1967 15.30 

5072 / 4-4 

Jandarma Muhafız kıtası ihtiyacı için açık eksiltme suretiyle (6) 
ton yoğurt satın alınacaktır. Muhammen bedel 15.000 l i ra olup geçici te
minatı 1.125 liradır. İhalesi 24 Temmuz 1967 günü saat 11,00 dedir şart
namesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belge ve teminatlariyle belir
tilen gün ve saatte Komisyona müracaatları ilân olunur. 

5073 / 4-4 

Nallıhan Kaymakamlığından : 

Tahmini bedeli 5.000,00 (Beş bin lira) geçici teminatı 375 l i ra olan 
100 kalem üâe ve tıbbî malzeme 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre açık 
eksütmeye çıkanlmıştır. 

Eksiltme 10/7/1967 tarihinde yapılmış talip zuhur etmediğinden 10 
gün uzatılarak 20/7/1967 Perşembe günü saat 15.00 de Nallıhan Sağlık M e r 
kezinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin geçici teminat ve diğer belgeleri ile birlikte belirli gün ve 
saatte Komisyonda hazır bulunmaları. 

5314 /1-1 

M İ L L İ P İ Y A N G O 
7 Temmuz 1967 Çekilişi ikramiye Listesi 
Çekildiği yer : Ankara Çekiliş tarihi: 7 Temmuz 1967 

Saat: 13.30 
095176 
094163 
131299 
136745 
141075 
186831 
316508 

Numara 
Numara 
Numara 
Numara 
Numara 
Numara 
Numara 

1.000.000 lira 
300.000 lira 
100.000 lira 
100.000 lira 
100.000 lira 
100.000 lira 
100.000 lira 

Ellişerbin (50.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
019208, 103636, 106578, 146596, 159312, 251026, 284245, 302786, 
362319, 393935. 

Yirmişerbin (20.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
005970, 007577, 010286, 018401, 027048, 060947, 062619, 069774, 
092917, 115646, 116855, 165820, 168350, 169500, 222794, 225283, 
234839, 235644, 315935, 387479. 

Onarbin (10.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
000420, 047498, 050821, 052557, 087312, 093369, 095871, 101610, 
115215, 119917, 126254, 133125, 133913, 141161, 149215, 154781, 
156151, 157631, 161626, 168502, 168737, 169736, 178012, 180625, 
181041, 181898, 193157, 193794, 220699, 225727, 227749, 244726, 
265958, 271968, 286355, 294067, 298833, 303612, 310781, 316703, 
327655, 337017, 341376, 348475, 364579, 367945, 369990, 371875, 
375884, 387845. 

Beşerbin (5.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
000409, 005230, 006263, 007936, 016452, 017785, 020473, 026081, 
027682, 028560, 033556, 037725, 039212, 046055, 063639, 064431, 
066084, 071119, 075596, 081333, 087078, 090516, 090774, 095263, 
097739, 100717, 102537, 109100, 109951, 111536, 117016, 117676, 
117955, 127858, 133551, 137887, 140946, 142505, 147427, 149065, 

155317, 159000, 161568, 163448, 165057, 165388, 166970, 170446, 
175565, 177733, 180889, 181659, 186848, 188795, 190117, 190806, 
190988, 191000, 193125, 204573, 204805, 214075, 225189, 228856, 
231404, 236023, 243634, 246362, 252461, 253005, 255915, 257901, 
261767, 265305, 272296, 274679, 296752, 299464, 301468, 302702, 
310298, 315681, 318952, 319061, 334709, 336194, 337658, 346530, 
355417, 363169, 363563, 364262, 365185, 369001, 372774, 372804, 
374518, 386767, 387729, 393827. 

tkişerbin (2.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
001571, 002048, 002889, 004596, 008265, 008770, 009690, 013127, 
015368, 015735, 021732, 026559, 027735, 027894, 028217, 031502, 
032965, 037145, 03Ö602, 041467, 044056, 044368, 045205, 050230, 
051954, 052973, 054856, 055552, 055565, 059851, 061584, 064230, 
064664, 069261, 070500, 070940, 072278, 073237, 073771, 075451, 
077674, 084955, 086384, 090579, 092242, 093531, 093829, 096387, 
097350, 097715, 101260, 102201, 102553, 105320, 106973, 107113, 
109571, 109779, 111583, 113612, 113713, 115603, 116588, 121677, 
123824, 127553, 129285, 129559, 130116, 131637, 131944, 133706, 
133758, 134389, 136301, 136529, 139921, 141532, 141786, 143845, 
144472, 144980, 145573, 146155, 146244, 146678, 146924, 148576, 
151223, 155249, 160575, 162691, 165284, 167004, 168409, 169691, 
171021, 173441, 174955, 175567, 179303, 180470, 181644, 181850, 
182817, 183183, 183745, 184074, 186169, 188503, 190699, 192637, 
195174, 195373, 195923, 196246, 196557, 196906, 199788, 200235, 
205514, 207437, 209855, 212801, 214766, 215651, 219711, 222521, 
224186, 225698, 225937, 228511, 230403, 234704, 234855, 235529, 
240887, 242662, 250733, 250938, 255242, 256334, 258290, 260400, 
263364, 265586, 266975, 267443, 267579, 274650, 277612, 279821, 
280955, 284339, 292714, 292780, 301122, 301323, 304674, 306450, 
310005, 312072, 313315, 314177, 316238, 316240, 317576, 318844, 
321657, 322447, 331883, 333538, 333618, 339290, 350232, 352311, 
354727, 356187, 357123, 357472, 360693, 360734, 363110, 368528, 
369615, 370406, 371330, 374726, 375537, 376240, 379609, 381850, 
386188, 386757, 387530, 392264, 392669, 393299, 393939, 396182. 

Son rakamlarına göre.ikramiye kazanan numaralar : 
Son dört rakamı 3385 olanlar biner (1.000) l i r a 
Son dört rakamı 3637 olanlar biner (1.000) l i ra 
Son dört rakamı 3664 olanlar biner (1.000) l i ra 
Son dört rakamı 4492 olanlar biner (1.000) l i ra 
Son dört rakamı 4551 olanlar biner (1.000) l i r a 
Son dört rakamı 7109 olanlar biner (1.000) l i r a 
Son dört rakamı 7133 olanlar biner (1.000) l i ra 
Son dört rakamı 8256 olanlar biner (1.000) l i ra 
Son üç rakamı 007 olanlar ikiyüz (200) l i r a 
Son üç rakamı 166 olanlar ikiyüz (200) l i r a 
Son üç rakamı 216 olanlar ikiyüz (200) l i r a 
Son üç rakamı 332 olanlar ikiyüz (200) l i r a 
Son i k i rakamı 10 olanlar yüz (100) l i r a 
Son i k i rakamı 11 olanlar yüz (100) l i r a 
Son i k i rakamı 30 olanlar yüz (100) l i r a 
Son i k i rakamı 85 olanlar yüz (100) l i r a 
Son rakamı 4 olanlar elli (50) l i r a 
Son rakamı 6 olanlar elli (50) l i r a 

tkişerbin (2.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar 
005176, 015176, 025176, 035176, 045176, 055176, 065176, 075176, 
085176, 090176, 091176, 092176, 093176, 094176, 095076, 095106, 
095116, 095126, 095136, 095146, 095156, 095166, 095170, 095171, 
095172, 095173, 095174, 095175, 095177, 095178, 095179, 095186, 
095196, 095276, 095376, 095476, 095576, 095676, 095776, 095876, 
095976, 096176, 097176, 098176, 099176, 195176, 295176, 395176. 

Biner (1.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar : 
004163, 014163, 
084163, 090163, 
094123, 094133, 
094165, 094166, 
094263, 094363, 
095163, 096163, 

024163, 034163, 044163, 
091163, 092163, 093163, 
094143, 094153, 094160, 
094167, 094168, 094169, 
094463, 094563, 094663, 
097163, 098163, 099163, 

054163, 064163, 074163, 
094063, 094103, 094113, 
094161, 094162, 094164, 
094173, 094183, 094193, 
094763, 094863, 094963, 
194163, 294163, 394163. 

T a m biletler ikramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyelerin 
yansım, beştebir biletler ikramiyelerin beştebirini, ondabir biletler i k r a 
miyelerin ondabirini alırlar. 

5 1 9 1 
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Ankara Lv. A . 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya 
zılı (Üç) kalem mutabiye malzemesi maddesinin kapalı zarf la eksiltme
leri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Not : Malzemelerin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her 
kalem malzeme ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
Cinsi Adet L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

Kıl yem torbası 7.000 77.000,— 5.100,—) 
Kıl çul 3.500 157.500,— 9.125,— [ 26 Temmuz 1967 Çar-
Kıl kolan 3.500 17.500,— 1313,—) samba saat 11.00 

Tamamı 252.000,— 13 830,— 
4927/4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlar^ 
yazılı (Bir) kalem (Lacivert sof astar) maddesinin kapalı zarf la ek
siltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılcaktır. Evsaf ve şartna
mesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cins i : Lacivert sof astar, Miktarı : 50.000 M t , M . bedeli : 197.500,— 
l ira , G. teminatı : 11.125,— l i ra , İhale tarihi : 29 Temmuz 1967 Cumar
tesi günü Saat 11.00 de. 

§141 / 4-2 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — 6 adet Pülverizatör kapalı zarf teklif alma usulüyle satın alına
cakta. 

2 — B u işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi işleri Müdür
lüğünden alınır veya görülebilir. 

3 — isteklilerin şartnamelerine uygun olarak hazırlayacakları teklif 
mektuplarım en geç 27/7/1967 Perşembe günü saat 14.00 e kadar Ekonomi 
İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
5194 / 3-2 

Türkiye Radyo Televizyon K u r u m u Genel Müdürlüğünden : 

1 — K u r u m u m u z c a satm alınacak 1000 adet 20 ft. l i k , 22500 adet 
600 ft. l ik , 43640 adet 1200 ft. l i k ve 13000 adet 2400 ft, l i k mağnctik 
ses kayıt bandı, şartnamesine göre kapalı zarf la satmalmacaktır. 

2 — Tekl i f ler , en geç 28 Ağustos 1967 günü saat 14.00 e kadar, 
T R T K u r u m u Genel Müdürlüğü Genel E v r a k Müdürlüğü Mithatpaşa 
Caddesi No . 37 A n k a r a adresine, makbuz mukabi l inde tesl im edilmiş 
veya iadel i taahhütlü olarak posta i le gönderilmiş olacaktır. 

3 — Şartnameler, T L . 50,— mukabi l inde , mümessillik belgesinin 
ibrazı şartiyle, Genel Müdürlük Malzeme Şubesinden temin edilebi
l i r . 

4 — K u r u m u m u z 2490 sayılı K a n u n a tabi olmadığından, ihaleyi 
yapıp yapmamakta , kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

4914/3-2 

A n k a r a Vilâyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 

K . bedeli G. teminatı İ H A L E N İ N 
Yapılacak işin cinsi L i r a L i r a Şekli T a r i h Gün Saat 

Sıhhî tesisat yapımı 25.859,— 1.939,43 Kapalı zarf 21/7/1967 Cuma 11.00 
Ameliyathane Tadi. 38.542,33 2.890,67 » » » » 11.30 

Yüksek İhtisas Hastahanesinin sıhhî tesisat ve ameliyathane tadilât 
inşaat işi eksiltmeye çıkarılmıştır. İşin cinsi, keşif bedeli, geçici teminatı, 

ihalenin şekli, tarihi , günü ve saati yukarıda gösterilmiştir. İhalesi A n 
kara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi 
A n k a r a Sağlık Müdürlüğünde görülür. İsteklilerin belirli gün ihale sa
atinden bir saat evveline kadar teminat makbuz veya mektubu, 1967 yılı
na ait ticaret odaSı vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ve bu Bakanlığa 
bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve eksiltme şartname
sinde yazılı esaslar dairesinde bu işi yapabileceklerini tevsik eden belge
leriyle birlikte ihaleden en geç üç gün evvel (Tatil günleri hariç) Vilâ
yet makamına müracaatla bu iş için alacakları yeterlik belgesine havi 
usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde K o 
misyona vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5031 /4-3 

Ankara Ağaçişleri Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda yapılacağı yerler, keşif bedelleri, ihale gün ve saatleri 
ile Bakanlığa son müracaat günleri yazılı Ağaçişleri Sanat Enstitüsü Ateî-
y eleri tevsii ve üâve inşaatı 2490 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

İşin adı ve yeri : Ankara Ağaçişleri Sanat Enstitüsü, Keşif bedeli : 
161.924 l ira 08 kuruş, G. teminatı: 9.346 l ira 40 kuruş, İhale günü : 2/8/1967, 
Saat : 14.00, M . E. Bak. son müracaat günü : 29/7/1967. 

2 — Eksiltme, yukarıda yazılı gün ve saatte Ankara'da Ağaçişleri 
Sanat Enstitüsü Müdürlüğünde toplanacak Satmalma Komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak her gün çalışma saatleri 
içinde Ankara Ağaçişleri Sanat Enstitüsü Müdürlüğünde görülebilir. 

4t — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) Yukarıda yazılı geçici teminatı, 
b) 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesi

nin 5 inci maddesinde belirtilen (Usulüne göre hazırlanmış) taahhüt beyan
namesini, teknik personel beyannamesi, makina ve teçhizat beyannamesine 
göre Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Belge Komisyonundan alacakları yeter
lik belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — Teklif mektupları ihale günü açma saatinden bir saat evveline 
kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

6 — Müracaat son günü yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve 
postada olacak gecikmeler kabul edilmez, üân olunur. 

5300 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5. Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu tavan kap
laması ve sabit koltuk işin 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ İşin keşif bedeli (50.904,00) liradır. 
3 — Eksütme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 3/8/1967 Perşembe günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) (3.795,20) liralık geçici teminatını, 
B) 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri en az bu işin keşif 

bedelinin yarısı kadar bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına 
dair belgeyi eklemeleri ve buna göre Yapı İşleri 5 .Bölge Müdürlüğü Belge 
Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 3/8/1967 Perşembe günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin son müracaat tarihi 29/7/1967 Cumartesi 
günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaaüar ve postada vaki gecikmeler kabul edümez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

5317 / 4-1 
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Giresun Belediyesinden : 

Giresun Belediyesi İmar Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Madde 1.01 — 6785 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazır
lanmış bulunan bu Yönetmelik Giresun Belediyesi sınırları içinde ve 
bu Belediyenin mücavir sahalarında uygulanır. 

Madde 1.02 — Bu Yönetmelik, Resmî Gazete ile yayımını takip 
eden günden itibaren yürürlüğe girer. 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bundan önce yürürlükte 
bulunan yönetmelik ve ekleri hükümsüz sayılır. 

Madde 1.03 — Bu Yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında 
aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. 

Ancak, imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, 
bilhassa bu maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sa
dece ayrık veya bitişik bina yapılacağını, ön bahçeli veya ön bahçesiz 
nizamın kabul olunacağını, binaların tertip şeklini ve yüz alacakları 
cepheyi tespit maksadiyle şematik olarak gösterildiğinden, bunlara ait 
ifadeler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar. 

Madde 1.04 — İmar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte 
de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karakterine 
göre uygulanacak şekli takdire, Belediye yetkilidir. 

Şu kadar ki, tereddüt veya ihtilâf doğurması yüzünden İmar ve 
İskân Bakanlığına intikal eden konularda ve müteakip benzer işlerde 
adı geçen Bakanlığın mütalâasına uyulur. 

Bunun dışında, Belediyenin hiç bir organı tarafından, bu Yönet
melik esaslarına aykırı olarak, prensip kararları ve benzeri kararlar 
alınıp uygulanamaz. 

Madde 1.05 — Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün 
yapılar, fen ve sağlık şartlarına ve ilgili diğer tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine de uymak zorundadır. 

Madde 1.06 — Bu Yönetmeliğin, (Âfet Bölgelerinde Yapılacak 
Yapılar Hakkındaki Yönetmelik) hükümlerine aykırı hükümleri uy
gulanmaz. > 

Madde 1.07 — İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen yer
lerde Halk Konutları Standartlarının bütün hükümlerine uyulmak su
retiyle yapılacak binalarda, bu Yönetmeliğin adı geçen standartlara 
aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunun takdiri ve projeleri
nin onaylanması yetkileri, İmar ve İskân Bakanlığına aittir. Bu yet
kilerden tamamı veya bir kışımı Belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar 
Belediye tarafından kullanılır. 

Madde 1.08 — Projeleri İmar ve İskân, Bayındırlık veya Millî 
Savunma Bakanlıklarınca hazırlanacak veya onaylanacak yapılara ait 
projelerin Belediyece incelenmesi sırasında, bu Yönetmeliğin 3 üncü 
bölümünde belirtilen ölçü ve hükümlere bağlı kalınması mecburi
yeti yoktur. 

Ayrıca, umumî binalardan yalnız ayrık nizamda olanları ile sa
nayi bölgelerindeki tesisler, bu Yönetmeliğin bina derinlik ve yüksek
likleri hakkındaki kayıtlarına ve Yönetmelikte bu gibi binalar için yer 
verilenler dışında kalan iç ölçülere tabi değildir. 

Ancak, bu maddenin tatbikinde Belediyece tereddüde düşül
mesi halinde 1.04 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır. 

Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan 
yapılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, imar planı ile 
kanun, tüzük ve yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmedikçe, 
bunların tamir, tadil ve ilâvelerine izin verilmez. 

Ancak, bu gibi yapıların bulunduğu parsel içinde plan ve mev
zuata uygun olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil ve ilâ
velerinde veya yeniden yapılması mümkün olan yapılarda bu hüküm 
uygulanmaz. 

Madde 1.10 — Bu Yönetmelikte Belediyeye bırakılmış olan takdir 
yetkileri, Belediyenin imar işlerini yürütmekle görevli dairesince kul
lanılır. 

Madde 1.11 — Belediyeye ait yerler üzerinde (Otobüs durağı, 
büfe, W. C , trafo ve benzerleri gibi) Belediye hizmetlerinin görülebil
mesi için lüzumlu tesislerin inşaasına, ancak Belediyece mahzur 
görülmeyen hal ve şekillerde ve o yerin karekterini muhafaza etmek 
şartiyle izin verilebilir. 

Madde 1.12 — (Geçici madde) : Bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir
mesinden önce ruhsatı alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara, 
ruhsatnamesindeki esaslara uygun olarak devam edilebilir. Ruhsat 
süresi geçmiş olan yapılarda bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yine bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, ruhsatname 
ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar, gerek yapıldığı tarihte yü
rürlükte olan esaslara, gerekse bu Yönetmelik esaslarına göre ince
lenerek, hakkında lehte olan hüküm uygulanabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tarifler 

Madde 2.01 — Bu Yönetmelikte sözü geçen ve açıklanması fay
dalı görülen bazı tabirler aşağıda tarif olunmuştur : 

a) Ticaret bölgesi. 
Küçük sanatlar bölgesi, 
Sanayi bölgesi. 
Protokol bölgesi. 
Yüksek inşaat bölgesi, 

gibi ifadelerle, imar planlarında bu maksatlara ayrıldıkları açıkça be
lirtilmiş olan bölgeler kastedilmektedir. 

b) Azamî bina sahası: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün 
olan sahadır. 

c) Bina sahası: Aydınlık ve çıkmalar hariç olmak üzere, bina
nın arsa zemininde işgal ettiği sahadır. 

d) İnşaat sahası: Bodrum ve çatı katları dahil, iskânı mümkün 
olan bütün katların, ışıkhklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. 

Açık çıkmalar bu sahaya dahil değildir. 
e) Bina derinliği: Bina arka cephesinin, ön cephe istikametine 

olan en uzak mesafesidir. 
f) Son kat : Çatı veya çatı katları altında bulunan normal kat

ların en üstte olanıdır. 
g) Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan döşemesi üst kotu

dur. 
h) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviye

sine kadar olan mesafedir. 
(% 33) meyilli çatı gabarisi dahilinde kalan; çatılar, yüksekliği 

1 metreyi geçmeyen korkuluklar, bacalar, merdiven fenerleri, asan
sör kuleleri, lüzumlu su depoları gibi gibi elemanlar bina yüksekli
ğine dahil değildir. 

i) Zemin kat: Binaların normal giriş katıdır. 
j) Resmî bina: Devlet teşkilât nizamında yer alan ve Devletin 

yapmakla vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müessese
lere ait veya bu müesseselerce sermayesinin yarısından fazlasına iş
tirak olunan teşekküllere ait olup, bir kamu hizmeti için kullanılan 
binadır. 

k) Umumî bina: Resmî binalarla, köy, özel idare veya beledi
yelere ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalar, ibadet 
yerleri, eğitim, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri bi
nalardır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Arsa ve yapılarla ilgili hükümler 

PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ 

Madde 3.01 — İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde yapı
lacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgarî ölçüleri; arazi 
mej-li, yol durumu, mevcut yapılar vesaire gibi mevkiin özellikleri 
ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçü ve ihtiyaç
ları da gözönünde tutularak tespit olunur. Şu kadar ki, bu tespit 
sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez. 

Parsel genişlikleri: 

I — İkamet ve ticaret bölgelerinde : 
A - 1, 2, 3 ve 4 katlı inşaata müsait yerlerde: 
a) Bitişik nizamda : (6) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (6) metreden, 
c) Ayrık nizamda : Yanbahçe mesafeleri toplamı + (6) metre

den, 
B - 5, 6 katlı inşaata müsait yerlerde : 
a) Bitişik nizamda : (6) metreden, 
b) Blok başlarında; Yanbahçe mesafesi + (6) metreden, 
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c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (9) metre
den, 

C - 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde : 
a) Bitişik nizamda: (9) metreden, 
b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (9) metreden, 
c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı 4- (12) metre

den, 
D - Yüksek inşaat bölgelerinde : (30) metreden. 
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde : 
(4) metreden, 
III — Küçük sanatlar bölgelerinde : 
a) Bitişik nizamda: (4) metreden, 
b) Blok başlarında : Yanbahçe mesafesi + (4) metreden, 
c) Ayrık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (4) metre

den, 
IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden az olamaz. 
Bu ölçülerin tespitinde, köşebaşma rastlayan parsellerde yol ta

rafındaki yanbahçe yerine, o yol için tayin edilmiş önbahçe mesafesi 
almır. 

Parsel derinlikleri: 

I — İkamet ve ticaret bölgelerinde : 
a) Önbahçesiz nizamda: (10) metreden, 
b) Önbahçeli nizamda: Önbahçe mesafesi + (10) metreden, 
II — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde : 
a) Önbahçesiz nizamda: (4) metreden, 
b) Ön bahçeli nizamda: Önbahçe mesafesi + (4) metreden, 
III — Küçük sanatlar bölgelerinde : (4) metreden, 
IV — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden, az olamaz. 

Parsel sahaları : 

I — İkamet ve ticaret bölgelerinde : Yüksek inşaat bölgesi olarak 
tespit edilen yerlerde (2000) m 2 den, 

II — Sanayi bölgelerinde : (2000) m 2 den, az olamaz. 

BAHÇE MESAFELERİ 

Madde 3.02 — İskân sahalarında yapılacak binaların : 
Önbahçe ve yol kenarına rastlayan yanbahçe mesafeleri genel 

olarak (5) metredir. 
Bu binaların bitişik olmayan her cephesinde, komşu sınırlarından 

itibaren: 
Çelik, kagir ve benzeri yapılarda en az (3) metre, 
Diğerlerinde ise en az (5) metre mesafe bırakılması şarttır. 
Teşekkül etmiş durumu bu madde hükmüne uymayan yerlerde, 

ön ve yanbahçe mesafelerini, mevcut istikametler esas alınarak tayin 
ve tespite, Belediye yetkilidir. 

TEVHİT V E İFRAZLARDA İSTİSNALAR 

Madde 3.03 — a) Çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleş
tirilmesi maksadiyle yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, 
bu hizmet ve tesisler için lüzumlu parçaların ayrılmasını sağlamak 
üzere yapılacak ifrazlar, bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi de
ğildir. 

b) Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartiyle, mevcut parsel
lerde daha müsait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıra
cak durumlar hasıl etmek maksadiyle yapılacak hudut tashihi mahi
yetindeki ifraz ve tevhit muamelelerinde de bu Yönetmelikte sözü ge
çen asgarî ifraz şartları aranmayabilir. 

c) Birden fazla sokağa yüzü bulunup ta, diğer bütün şartlar ta
hakkuk ettiği halde, sadece sokak yüzleri bu Yönetmelikteki asgarî 
cephe genişliği şartlarına uymadığından parçalara bölünemeyen par
sellerden köşe başına tesadüf etmeyenlerin, Belediyece ilgili mevuat 
hükümlerinden faydalanılarak başka bir hal tarzı bulunmadığı tak
dirde, bina yapılması mümkün olan parçaların ayrılmasını sağlamak 
üzere cephe genişlikleri azaltılmamak kaydiyle ifrazına izin verilebi
lir. 

YENİ İHDAS EDİLECEK PARSELLERİN YOLA CEPHESİ 
BULUNMASI MECBURİYETİ 

Madde 3.04 — İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas 
edilemez. 

UMUMÎ HİZMETLERE AYRILAN Y E R L E R 

Madde 3.05 — İmar planlarında, iskân hudutları içinde bulunup 
ta, umumî hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmet
ler için gereken kısmı ayrıldıktan sonra, geriye kalan parçaları imar 
planı ve bu Yönetmelik esaslarına göre müsait ise parsellere ayrıla
bilir. Keza, imar planı ve Yönetmelik esaslarına göre müsait olduğu 
takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir. Tamamı umumî hiz
metlere ayrılan yerlere rastlayan veya kalan parçası plan ve Yönet
melik hükümlerine göre yapı yapılmasına müsait olmayan arsalar, ka-
mulaştırıhncaya kadar sahipleri tarafından olduğu gibi kullanılmağa 
devam olunur. 

Bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil bulunmayanlarında; 
yükseklikleri tabiî zeminden (4) metreyi, inşaat sahaları toplamı (100) 
metrekareyi geçmemek, mümkün mertebe sökülerek başka yere nakli 
kabil malzemeden ve buna müsait bir sistemde inşa edilmek şartiyle 
ve yine imkân nispetinde mevcut ve müstakbel yol güzergâhlarına te
sadüf ettirilmemek suretiyle, İmar Kanununun 11 inci maddesindeki 
şekil ve esaslar dairesinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. 
Bu yapının, imar planına göre bulunduğu bölgenin özellikleri ve Be
lediyenin imar işlerini yürütmekle görevli dairesinin teklifi de gözö-
nüne alınarak, hangi maksat için yapılıp kullanılabileceği Belediye En
cümenince tayin ve tespit olunur. Mal sahibi bu maksadın dışına çı
kamaz. 

Ayrıca, bu gibi yerlerden 4 yıllık programa dahil olanlarında 
program müddeti sonunda, programa dahil olmayanlarında ise, ka
nunen muteber müracaat tarihinden itibaren 5 yıllık müddetin geç
mesi halinde, bu yer Belediyece kamulaştırılmadığı veya imar pla
nında gerekli değişiklik yapılarak başka bir imkân sağlanamadığı 

takdirde, yine bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bu hallerde 
verilecek ruhsatın daimî olması gerekir. 

KAPANAN YOL V E ÇIKMAZ SOKAKLAR 

Madde 3.06 — İmar planına göre kapanan yol veya çıkmaz so
kaklar üzerinde veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası orta
sında kalan parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler, İmar Kanunu
nun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve yapı yapılmasına müsait bir 
durum elde edilemediği takdirde, bu hükümler uygulanıncaya veya 
kamulaştırılmcaya kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmağa de
vam olunur. 

Bu gibi arsalardan 4 yıllık programa dahil olmayan ve bu Yö
netmelik hüküm ve ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulunan
larında, yükseklikleri tabiî zeminden (4) metreyi, inşaat sahaları top
lamı (100) metrekareyi geçmemek üzere yapı izni verilebilir. 

TEHLİKELİ SAHALAR 

Madde 3.07 — Seylâp bölgesinde bulunması, sıhhî veya jeolojik 
mahzurları olması veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi yü
zünden, imar planlarına veya yetkili mercilerce hazırlanmış veya 
onanmış raporlara göre yapı yapılması yasak edilen sahalar ifraz edi
lemez ve bu gibi yerlerde arazinin takviyesine matuf tesislerden başka 
yapı yapılamaz. 

ğ 
İSKÂN HUDUTLARI DIŞINDAKİ Y E R L E R 

Madde 3.08 — İskân hudutları dışında kalan yerlerde bulunan 
arsalarda, sıhhî ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathının 
(% 5) inden fazla yer işgal etmemek, inşaat sahaları toplamı (250) 
metrekareyi ve saçak seviyelerinin tabiî zeminden yüksekliği (7) met
reyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına (5) metreden fazla yaklaşma
mak şartiyle, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri 
veya ziraat, eğlence veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müş
temilât binaları yapılmasına izin verilebilir. 

Ancak, bu izin keyfiyeti, arsa sahibine iskân hudutları içeı isin
deki arsa sahiplerinin diğer haklarım veya başka bir hak bahşetme
yeceği ıgibi, Belediyeyi de herhangi bir mükellefiyete zorlamaz. 

Bu maddede sözü geçen sıhhî ve estetik mahzurların takdiri yet
kisi Belediyeye aittir. 

BİNA İNŞA SAHALARI 

Madde 3.09 — Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hü
kümlere uymayan arsalarda, yeni inşaat ve ilâveler yapılmasına veya 
mevcut yapıların esaslı tadiline izin verilmez. 

Bu gibi arsalar, İmar Kanunu hükümlerine göre yapı yaılmasına 
müsait hale getirilinceye veya bu mümkün olamadığı takdirde kamu-
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laştırılmcaya kadar, sahiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına 
devam olunur. 

Ancak, iki tarafında imar plan ve mevzuatına aykırı olmamak 
şarüyle yapılmış bina, veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer ta
rafında plana göre tespit edilmiş bir yol bulunan arsalarda, plan ve 
Yönetmeliğin diğer şartlarına aykırı olmamak kaydiyle, bu Yönetme
likteki 'parsel büyüklükleriyle ilgili hükümlere uyulmaksızın yapı ya
pılmasına izin verilebilir. 

Ayrıca, durumu yukarıdaki fıkra hükmüne uymadığı halde, öl
çüleri bu Yönetmelikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, 
üzerinde civarın karekterine ve bölgenin şartlarına göre yapılacak 
binanın gerektirdiği ölçüler sağlanabilen arsalarda, parsel büyüklük
leri ile ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın yapı yapılmasına da i z i n 
verilebilir. 

Madde 3.10 — Genel olarak, herhangi bir arsa, imar planı ve 
yönetmelik esaslarına göre parsellere ayrılmadıkça, üzerine lüzumlu 
müştemilât binaları dışında, birden fazla bina inşa edilemez. 

Şu kadarki, umumî binalar, sınaî tesisler, küçük sanat ve tica
ret grupları, kamu tüzel kişileri veya kamu teşebbüsleri tararından 
inşa ettirilecek lojmanlar ile sahası (2000) metrekareden az o lmayan 
parseller üzerine, konut kredisi veren kuruluşlarca veya kooperatıi 
lerce, ı tasdikli mevzii imar planlarına uygun olarak yaptırtılacak toplu 
konutlar, bu madde hükmüne tabi değildir. 

Madde 3.11 — Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, Yönetme
lik hükümlerine dayanılarak tayin edilen azamî bina sahasını aşma
mak ve asgarî bahçe mesafelerini muhafaza etmek şartiyle yapı yer ini 
tesbite Belediye yetkilidir. 

Madde 3.12 — Ayrık yapı nizamına tabi olan veya ikili blok ya
pılması gereken yerlerde, daha uygun çözüm yolları bulmak maksa-
diyle, bir kaç dar parseli birlikte mütalâa ederek o yer için tespit edi
len yapı karekterine uyacak bir tertipten uzaklaşmamak üzere, b ina 
cepheleri toplamı (24) metreyi geçmeyen ikili veya üçlü bloklar teş
kil etmeğe Belediye yetkilidir. 

BİNA DERİNLİKLERİ 
Madde 3.13 — Bina derinlikleri (20) metreyi geçmemek ve hiçbir 

yerde arka bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle : 
H 

1 L — (k + -) formülü ile hesaplanır. 

(Burada : 1 = Bina derinliğini, 
L = Parsel derinliğini, 
k = Önbahçe mesafesini, 

H = Bina yüksekliğini gösterir.) 
Ancak, 
Yukarıdaki formüle göre bulunacak bina derinliği (7) metreden 

az olan hallerde arka bahçe sınırına (1) metreden fazla yaklaşma
mak şartiyle bu derinliği (7) metreye çıkarmağa, 

Derinliği (7) metreden az olan arsalarda da, komşu parsellerle 
ahenk teşkil etmek ve onlara herhangi bir zarar vermemek şartiyle, 
parsel derinliğince yapı izni vermeğe Belediye yetkilidir. 

Ayrıca: 
a) İki tarafında imar planına göre olduğu gibi muhafazası müm

kün bulunan parsellerde yapılacak binaların derinliği, komşu binala
rın derinlikleriyle ahenk teşkil edecek şekilde tespit olunur. 

b) Köşe başına rastlayan parsellerde bina derinliğinin tespiti, 
parselin üzerinde bulunduğu yolların imar nizamı gözönüne alınarak 
yapılır. 

c) Köşe başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa ön
bahçe mesafeleri çıktıktan sonraki ortalama derinliği (20) metreden 
az olan parsellerde, bu derinliğe kadar yapı yapılabilir. 

d) İmar planında, ticaret bölgesi olarak gösterilen yerlerdeki 
yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete aynim a-
yıp sadece işyeri olarak kullanılan ve yükseklikleri (4) metreyi aşma
yan zemin katları ile bodrumları arsa derinliğince yapılabilir. 

Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sını
rında tabiî zeminden itibaren (7) metreyi geçmesi halinde, bu miktarı 
aşan kısmın, arka komşu sınırından en az (3) metre geriden başla
tılması lâzımdır. 

BÎNA YÜKSEKLİKLERİ 

Madde 3.14 — a) imar planı ve raporlarında kat adetleri veya 
bina yükseklikleri belirtilmemiş veya bölge kat nizamı tayin edilmemiş 

yerlerde, bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, aşağıda 
gösterilen miktarları aşmamak üzere tespit olunur, 

i m a r planına göre; genişliği : 
(6.00) m. ye kadar olan yollarda : B i n a yüksekliği (7) m. den, 

kat adedi bodrum hariç (2) den fazla, 
(6.00) m. ve daha geniş yollarda : B i n a yüksekliği (10) m. den, 

kat adedi bodrum hariç (3) den fazla, 
(9.50) m. ve daha geniş yollarda : B i n a yüksekliği (13) m. den, 

kat adedi bodrum hariç (4) den fazla, 
(12.00) m. ve daha geniş yollarda : B i n a yüksekliği (16) m. den, 

kat adedi bodrum hariç (5) den fazla, 
(14.50) m. ve daha geniş yollarda : B i n a yüksekliği (19) m. den 

fazla, 
(19.50) m. ve daha geniş yollarda : B i n a yüksekliği (22) m. den 

fazla olamaz. 
(İmar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetle

r inin biribirlerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde 
de bu esaslar gözönünde bulundurulur.) 

b) i m a r planına göre iskân hudutları dışmda kalan veya iskân 
hudutları içinde bulunup ta yapı yapılması men edilen veya başka mak
sada tahsis olunan yerlerde bu madde uygulanmaz. 

c) Yeni yapılacak binaların, tayin edilmiş ise imar planı veya r a 
porunda veya bölge kat nizamı planında, aksi halde bu Yönetmelikte 
gösterilen yüksekliği veya kat adedini haiz olmaları lâzımdır. 

Ancak, temel ve statik hesapları ile, bahçe mesafeleri, merdiven, 
ışıktık vesaire gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile i lg i l i elemanları, plan 
veya yönetmelikte gösterilen azamî yüksekliğe göre hesaplanmak, lü
zumu halinde asansör yeri bırakılmak ve proje mesuliyeti ile fennî me
suliyet hizmetleri bu esaslara göre aranmak şartiyle, noksan katlı inşaat 
yapılabilir. Belediyece uygun görülen hallerde, 3 ve daha az katlı bina 
yapılması gereken yerlerde inşa olunacak noksan katlı binalarda ise bu 
şartlar da aranmayabilir. 

Ayrıca, bina yapılması mümkün olan ve 6785 sayılı Kanunun 4S 
inci maddesinin uygulanması bahis konusu olmayan parsellerde sahibi
n in isteği ve Belediye Encümeni karariyle , uygun görülecek muvakkat 
bir zaman için, yüksekliği (7) metreyi geçmeyen bina veya tesislere de 
iz in verilebilir. 

d) B u maddenin uygulanmasında, yollardaki arızî genişleme ve 
daralmalarla, ön bahçe, yeşil saha, röfuj, meydan, demiryolu, su kenarı 
gibi unsurlar yol genişliğine dahil edilmez. 

e) B u Yönetmelikte gösterilen yükseklikler, herhangi bir abideyi 
veya muhafazası gereken tarihî ve mimarî bir eserin görünüşünü boz
ması halinde, Belediyece lüzumu kadar azaltılabilir. 

BİNALARA K O T VERİLMESİ 

Madde 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun 
kırmızı kotuna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı 
hizasındaki tretuvar üst seviyesinden kot veril ir . 

Henüz tretuvarı i k m a l olunmamış veya kırmızı kotu tespit edilme
miş olan yollarda, bu tespit işinin kısa bir zamanda yapılmasının mümkün 
bulunmaması halinde, Belediyece yakın bir takribiyetle kot verilmesi de 
mümkündür. 

Y o l a olan mesafesi (6) metreyi aşan ön bahçeli binalar, genellikle 
bina ön cephesi ortasındaki tabiî zeminden kot alırlar. Ancak, fazla me
y i l l i olan veya yol kenarında set teşkil eden arsalarda yapılacak bina
lara civarın karakterine göre kot veri l ir . 

i k i l i blok teşkil eden binaların her ikisine de aynı kot verilebilir. 
Köşe başına rastlayan parsellerde yapılacak binalar, daha fazla 

yükseklik alabileceği sokağın şartlarına tabidir. Ancak, bu yükseklik, 
diğer sokakta (20) metreden fazla devam edemez. K e z a 3.13 üncü mad
denin c fıkrası uyarınca yapılacak binalar da, daha fazla yükseklik a la 
bileceği sokağın şartlarına tabı olmakla beraber, en az (3) metre evvel 
diğer sokak şartlarına uydurulacaktır. Şu kadar k i , bina derinliğinin 
(20) metreden fazla olmaması halinde bu fıkradaki (3) metrelik mesafe 
şartı da aranmayabilir. 

i k i tarafındaki parsellerde, imar planına göre muhafaza edilen ve 
fakat yükseklikleri bu Yönetmelikte belirtilenden daha fazla olarak te
şekkül etmiş binalar bulunan bir parselde, yapılacak binanın yüksekliği, 
komşu binalarla ahenk teşkil edecek şekilde artırılabilir. Ancak, bu artış 
i k i taraftaki komşu bina yükseklikleri ortalamasını geçemez. 

Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina 
yüksekliğinin, i k i taraftaki komşu parseller için tespit edilmiş olan yük-
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sekliklerden farklı olması halinde, bunlarla ahenk teşkil edecek şekilde 
artırılması veya azaltılması mümkündür. Ancak, bu ayarlama i k i taraf
t a k i komşu bina yükseklikleri ortalamasını tecavüz edemez. 

Madde 3.16 — Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri; binala
rın kot aldığı yol cephesince bu kota esas olan tretuvar üst seviyesinden 
aşağı düşürülemez ve (+ / ) metreden de fazla olamaz. F a z l a meyil l i 
sokaklar üzerinde yapılacak binalarda uygulanacak şekli takdire, gere
ken yerlerde kademeler yaptırmağa Belediye yetkil idir . 

A r a z i meylinden faydalanmak maksadiyle veya mimarî icaplar se
bebiyle, bir binalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, 
tespit edilen bina yüksekliğini aşmamak, belirl i piyesler için tayin olu
nan asgarî kat yüksekliklerine ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine 
aykırı olmamak şartiyle. çeşitli katlardan ve farklı taban veya tavan 
seviyelerinden müteşekkil olarak tertiplenmesi mümkün olduğu gibi, 
zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyes
leri de zemin kat kotu ile bağlı kalınmaksızın tertip edilebilir. 

B A Z I Y A P I L A R D A A R A N A N ŞARTLAR 

Madde 3.17 — a) K a t adedi ve yükseklikler : 
Kerpiç binalarda : 
B i r bodrum ve bir normal kat, yani (4) metreyi, 
Hımış, ahşap, yarım ahşap, yarım kagir binalarda : 
B i r bodrum ve i k i normal kat, yani (7) metreyi aşamaz. 
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz. 
b) Ahşap ve" yarım ahşap binalar bitişik olarak yapılamazlar. Hı

mış ve yarım kagir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren ça
tının her yerinden (0,50) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla k a 
lınlığında yangın duvarı yapılması şartiyle bitişik olarak inşa edilmeleri 
mümkündür. 

c) Umumî binalar çelik, betonarme, kagir veya benzeri olabilir. 
Ancak, mimari karakter i veya kul lanma şart ve şekilleri itibariyle 

özellik arzeden yapılar bu hükme tabi değildir. 
d) H e r türlü binaların temel ve bodrum kat duvarları kagir ola

caktır. 

SAÇAKLAR 

Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak 
saçakların (1,20) metreyi geçmemek üzere genişliği Belediyece tayin olu
nur. 

ÇATILAR V E ÇATI K A T L A R I 

Madde 3 19 — Çatı yapılması, mümkün olan yerlerde, çatıların 
(% 33) meyil l i gabari dahilinde kalması ve civarın karakterine, yapıla
cak binanın durum ve ihtiyacına uygun olması şarttır. 

Çatı katı yapılması menedilmemiş yerlerdeki binalarda, komşu par
sele bakan yan cephe hariç bitişik olmayan diğer cephe hatlarından i t i 
baren en az (3) metre geri çekilmek ve taban döşemesi üzerinden tavan 
altına kadar olan iç yüksekliği (2,50) metreden fazla olmamak, çatı meyli 
(% 25) i , saçak genişliği (0,60) metreyi aşmamak ve ayrıca hiçbir çıkma 

- veya çıkıntısı bulunmamak şartiyle çatı katı yapılabilir. 
Ayrık yapı nizamına tabi binalarda yapılacak çatı katlarının, proje 

tertibi bakımından, bu maddede yer alan ölçülere göre her cepheden geri 
çekilmesi mümkün olamayanlarında, ön cephe hattından en az (3) metre 
geri çekmek kaydı ihlâl edilmemek şartiyle, diğer geri çekme mesafe
lerini projenin tertibine, civarın karakterine, lüzum ve ihtiyaca göre azalt
mağa veya gerekirse kaldırmağa Belediye yetkilidir. Ancak, bu fıkra uya
rınca yapılacak çatı katlarının sahası, bina sahasının ı% 30) unu geçe
mez. 

(3) metrelik geri çekme mesafesinin tespitinde, bina çıkmaları ve-
sair çıkıntılar hesaba katılmaz. 

ÇIKMALAR 
Madde 3.20 — Binalarda, azami bina sahası dışmda : 
Kendi bahçe hudutları dışına taşmamak, 
Genişliği (1,50) metreyi aşmamak, 
Y o l cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cephelerde tabiî 

zeminden çıkma altına kadar olan en yakın şakulî mesafe (3) metreden 
aşağı düşmemek, 

A r k a komşu hududuna açık çıkmalarda (2) metreden, kapalılarda 
(3) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle çıkma yapılabilir. 

Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli binaların bitişik olmayan cep-
aelerinde yapılacak çıkmalar, yan ve arka komşu hudutlarına, açık çık

malarda (2) metreden, kapalılarda (3) metreden fazla yaklaşmamak 
şartiyle cephe uzunluğunca devam edebilir. 

Bitişik yapı nizamına tabi binaların ön ve arka cephelerinde yapı
lacak çıkmalar, yan komşu hududuna, açık çıkmalarda (1,50) metreye, 
kapalılarda (2) metreye kadar yaklaştırılabilir. 

Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, i k i taraftaki i lgi l i lerin 
muvafakati halinde ve Belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkma
ların yan komşu hududuna kadar yaklaştırılmalanna da izin verilebile
ceği gibi, 

Komşu parselde imar planına göre aynen muhafazası gereken ve 
arka cephe hattı, çıkma yapılacak binanmkinden ileride olan bir bina 
bulunması halinde, çıkmanın bu hattı aşmamak üzere bu tarafta komşu 
hududuna kadar devam ettirilmesi de mümkündür. 

Ön bahçesi bulunmadığı veya kâfi gelmediği halde, yol boyunca 
kısmen veya tamamen çıkma yapılmak suretiyle teşekkül tarzı bu mad
de hükmüne uymayan veya civarı karakter i bakımından çıkma yapıl
ması menedilmemiş olan ve fakat genişliği (9,50) metreden az olmayan 
yollar üzerinde yapılacak binalara, aynı karakter i muhafaza etmek ve 
farklı uygulamaları kısmen de olsa gidermek üzere, bu maddedeki öl
çüleri tecavüz etmemek, yola çıkıntısı (1) metreyi aşmamak ve kot aldığı 
nokta hizasından çıkma altına kadar olan en yakın şakulî mesafe (3) 
metreden az olmamak şartiyle çıkma yaptırmağa Belediye yetkil idir . 

Zemin kat ta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta y a 
pılırsa yapılsın (0,20) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisinde 
yapılacak üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephe
sinden itibaren genişliği (1,50) metreyi geçmemek, tretuvar dışına taş
mamak ve en alçak noktası tretuvar üst seviyesinden en az (2,40) metre 
yükseklikte bulunmak şartiyle, yol durumuna, civarı ve binanın karak
terine göre, Belediyece tespit edilecek giriş saçakları çıkma addedilmez. 

IŞIKLIKLAR 

Madde 3.21 — Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası 
ile yatak odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları 
gereklidir. B u şekilde ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer oda
lar la mutfakların ışıklıktan, yıkanma yeri ve W. C. lerin ışıklık veya 
hava bacasından faydalanmaları da mümkündür. 

Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (7) metreyi geçmeyen bina
larda dar kenarı (1) metreden ve sahası (3) metrekareden, diğerlerinde 
ise dar kenarı (1,50) metreden ve sahası (4,50) metrekareden az olamaz. 

Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacak
ları ışıklıklar, yükseklikleri (7) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı 
(1,50) metreden ve sahası (4,50) metrekareden, diğerlerinde ise dar ke
narı (2) metreden sahası (6) metrekareden az olamaz. 

Her türlü binada hava bacalarının asgarî ölçüsü 0,45x0,45 met
rekaredir. 

Asgarî ölçüdeki bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok 
dört piyes faydalanabilir. B u piyeslerin adetlerinin artması halinde, dört
ten fazla her bir piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü, aynı nispette 
arttırılır. 

Ancak, yukarıda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekme
yen veya lüzumlu ışık ve havayı bu Yönetmelikte tarif edilen şekilde esa
sen alması mümkün olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava ba
casına pencere açılması, bu ışıklık veya hava bacası ölçülerinin arttırıl
masını gerektirmez. 

H e r binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi perseli üzerinde 
bulunacaktır. Komşu bina veya parsellerin ışıklık veya hava bacasından 
faydalanmak suretiyle, bu elemanların yapılmaması veya ölçülerinin azal
tılması caiz değildir. 

Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren baş
latılabilir. 

Binaların bitişik olması gereken komşu tarafında boydan boya ışık
lık yapılması halinde, civarın inşaat nizamına aykırı, bir görünüş mey
dana getirmemek üzere, sokak cephesinde bina yüksekliğince en az bir 
piyese yer verilmesi veya Belediyece mahzur görülmeyen hallerde bu kıs
mın aynı şekilde duvarla kapatılması mecburidir: 

E V L E R D E B U L U N M A S I G E R E K E N PİYESLER V E ÖLÇÜLER 
Madde 322 — a) Her müstakil evde veya dairede; en az : 
1 Oda 
1 Yatak odası veya nişi 
1 Mutfak veya yemek pişirme yeri 
1 Banyo veya yıkanma yeri 
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1 W C . 'bulunacaktır. 
3 veya daha az odalı ev veya dairelerde (yıkanma yeri ile W.C. b i r 

arada olabilir. 
b) Bunlardan 
E n az 1 oda (2,80X4,00) m. 
Yatak ve çalışma odaları (2,10X2,80) m. 
Mutfak veya yemek pişirme yerleri (1,50X2,00) m. 
Banyo veya yıkanma yerleri (1,20X2,00) m. 
W.C. (0,90X1,20) m. 
Antre, ofis, koridor, yatak holü vesair 
iç geçitler (1,00X1,20) m. 
Birden fazla daire ile i lg i l i genel 
geçitler (1,10X1,20) m. 

ölçüsünden daha küçük yapılamaz 
B u yerlerin, normal şekillerde yapılamaması halinde, içerisine en 

az bu ölçülerde b i r dikdörtgen sığdırılabilecek mesahayı haiz bulunma
ları lâzımdır. 

İÇ YÜKSEKLİKLER 

Madde 3.23 — Genel olarak, iskân edilen katların, taban döşeme 
kaplaması üzerinden tavan altına kadar olan yüksekliği (2,40) metre
den az olamaz. 

Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, W . C , ki ler , ofis, antre, ko
ridor, yatak holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, asma kat 
lar, iskân edilmeyen çatı ve bodrum katları ile müştemilât binalarında 
bu yükseklik (2,20) metreden aşağı düşmemek üzere indirilebilir. 

Garaj , kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük, gibi özellik arzeden 
yerlerin yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği 
şekilde tespit ve tayin olunur. 

Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri işyerleri
nin ve içerisinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iç yük
seklikleri de (2,40) metreden az olamaz. 

ıDüğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu 
olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden ta 
van altına kadar olan temiz açıklığı (3,50) metreden az olamaz. 

P E N C E R E L E R 

Madde 3.24 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanacak 
piyes alanının : Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve her hal 
de (1,25) metrekareden, diğer piyeslerde onda birinden ve her halde (0,42) 
metrekareden az olamaz. Camlı balkon kapılarının (0,80) metreden 
yukarıdaki kısımları pencere boşluğu sayılır. 

K A P I L A R 

Madde 3.25 —• Genel olarak kapı yükseklikleri (2) metreden, kapı 
genişlikleri ise; bu Yönetmelikte sözü geçen umumî binaların, otel, pan
siyon, işhanı, çarşı ve benzerleriyle, daire adedi 4 ten fazla olan apart
manların ana giriş kapılarının (1,40) metreden, bunun dışında kalan so
k a k kapılarında (1) metreden, oda kapılarında (0,90) metreden, mutfak, 
ki ler , yıkanma yeri, W.C. ve benzeri yerlerin kapılarında (0,70) metre
den az olamaz. 

Asansör, garaj, odunluk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arze
den yerlerin kapılarında bu madde hükümleri aranmaz. 

Madde 3.28 — Binaların bitişik komşu tarafına, i l g i l i komşu parsel 
sahibinin muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve ait olduğu p i 
yes kapı veya pencere açılmasa dahi esasen gerekli direkt ışık ve ha
vayı alacak elemanlara sahip bulunmadıkça, pencere ve kapı açılamaz. 

MERDİVENLER 

Madde 3.27 — B u Yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel, 
işhanı, büro, pasaj, çarşı ve benzerlerinin, birden fazla dairesi olan ev ve 
apatmanlarm merdivenleri ahşap olamaz. 

Merdiven ve sahanlık genişlikleri: 

Yukarıda belirtilen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler da
h i l dörtten fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (1,20) metreden, diğer 
binalarda (1) metreden az olamaz. 

B u genişliklerin : 
Tek aileye mahsus evlerde (0,90) metreye, çatı ve bodrum merdi-

venleriyle, servis merdivenlerinde (0,70) metreye kadar indirilmesi müm
kündür. 

Merdiven basamaklarının ölçüleri : 

a = basamak yüksekliğini göstermek ve (0,19) metreden fazla o l 
mamak, 

b = basamak genişliğini göstermek üzere : 
2a + b = 60 ilâ 63 formülüne göre hesaplanır. 
Balasmanlı merdivenlerde merkezden (0,15) metre mesafede as

garî basamak genişliği (0,10) metre olacak, bu genişlik basamak orta
sında nizami ölçüden aşağıya düşmeyecektir. 

İmar planı i le kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre m u 
hafazası mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde, mevcut merdivenler 
bu madde hükümlerine uymadığı takdirde, bu konuda yapılacak işlemi 
tayine, belediye yetkil idir . 

ASANSÖRLER 

Madde 3.28 —• Yüksekliği (16) metreyi geçen veya beşten fazla 
katı bulunan binalarda, zemin kattan itibaren (Çatı katı hariç) son 
kata kadar, dar kenarı (1) metreden ve sahası (1,50) metrekareden az 
olmamak üzere asansör yeri ayrılması ve bu yerde fennî icaplara göre 
asansör tesisi mecburidir. B u binalardan sadece apartmanlarda, bu fıkra 
hükmüne göre yer ayrılmakla beraber, asansör tesisi mecburiyeti b ir 
kat daha fazlası halinde uygulanır. 

Binanın kat ve daire adedinin fazlalığı veya kul lanma şeklinin ge
rektirdiği lüzuma göre, asansör ve yerinin ölçü veya adedini arttırmağa, 
başlangıç katı olarak zemin kat yerine, bodrum veya birinci katı kabul 
veya tayine, belediye yetkil idir . 

İmar planı i le kanun ,tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre, m u 
hafazası mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde, ilâve kat ile birl ikte 
kat adedi altıyı ve bina yüksekliği (19) metreyi geçmediği takdirde, 
asansör aranmayabilir veya asansör yeri ölçüleri mevcudu uydurulabilir. 
K a t adedi dörtten az olan mevcut binalara bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizamî şekil ve 
ölçülerde merdiven yapılması şartını ortadan kaldırmaz. Asansör yapıl
ması gereken binalardan belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya 
dışta, yangına mukavim bir malzemeden, en az (0,70) metre genişliğinde 
yangın merdiveni yapılması şarttır. 

K O R K U L U K L A R 

Madde 3.29 — Her türlü binada : 
Balkon ve teras etrafında, 5 ten fazla basamağı bulunan açık merdi

venlerde, kotu (0,90) metreden az olan pencere boşluklarında, döşeme 
kotundan itibaren en az (0,90) metre yüksekliğe kadar, fennî icaplara 
uygun olarak korkuluk yapılması m^bur id i r . 

B A C A L A R 

Madde 3.30 — Kalor i fer l i dahi olsa, mesken olarak kullanılan bina
ların herbir dairesinde, mutfak ve banyo dışında kalan en az (1) piyeste, 
otel, işhanı ve benzeri binaların ise her katında en az (1) baca yapıl
ması mecburidir. 

Normal bacaların iç genişlikleri en az (0,13X0,13) metre olmak 
üzere, her katın bacası müstakil olacak, i k i ve daha fazla baca birbirine 
bağlanmayacaktır. 

Her ateş mihrakına ayrı bir baca yapılacaktır. Şönt baca yapılması 
halinde bu kayıt aranmaz. 

PORTİKLER 

Madde 3.31 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, 
portik yüksekliği (4) metre, derinliği ise (4) metredir. 

Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevkiin özellikleri dolayısile bu 
miktar lar belediyece değiştirilebilir. 

P A S A J L A R 

Madde 3.32 — Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların : 
a) Taban döşemesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açık

lığının (3,50) metreden, 
Genişliğinin (30) metreden kısa pasajlarda (3), daha uzunlarında 

(4) metreden az olmaması, 
b) Her bir i (1,40) metreden dar olmayan en az 2 giriş çıkış k a 

pısı ile yeteri kadar havalandırma bacası veya tertibatını haiz bulunması, 
c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasında 3.27 

nci maddedeki şartlara uygun merdiveni olması, 
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d) B i r kısım veya diğer katları başka maksatlar için kullanılan 
binalar içerisinde bulunmaları halinde, diğer esas giriş, merdiven, asan
sör ve geçit gibi tesislerle, bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj dışında müs
tak i l olarak tertiplenmesi gereklidir. 

S U D E P O L A R ı V E S ı H H I T E S I S L E R 

Madde 3 .33 — B u Yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel 
ve benzerlerinde ihtiyaca göre en az ( 1 5 ) tonluk su deposu bulunacaktır. 

Ayrıca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve ben
zerlerinde en çok ( 2 5 ) kişiye, sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise 
en çok (50 ) kişiye, en az ( 1 ) kadın ve ( 1 ) erkek için olmak üzere lü
zumu kadar W . C . pisuvar ve lavabo yapılması gereklidir. 

B O D R U M L A R L A ÎLGÎLt B A Z ı H U S U S L A R 

Madde 3.34 —- B u Yönetmelikte sözü geçen umumi binaların bod
rum kısımları, esas bloka tabi değildir. 

Tabiî zeminin veya bahçe seviyesinin altında kalmak şartile lü
zumlu görülen hallerde bahçenin tamamında bodrum yapılmasına, bele
diyece izin verilebilir. 

Madde 3 .35 — Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan 
fazla meyi l l i yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephe
sinden bodrum girişi yapılamaz. 

K A P ı C ı D A I R E S I 

Madde 3.36 — (8 ) den fazla dairesi bulunan apartmanlarda ayrı 
bir W . C . ile yemek pişirme yerini de ihtiva eden, gerekli ışık ve havayı 
alabilen en az (6 ) metrekarelik bir odadan ibaret kapıcı dairesi yapıl
ması mecburidir. 

M Ü Ş T E M I L Â T L A R 

Madde 3.37 —• Binaların müştemilât kısımları, mümkün ise esas 
binanın bodrumunda veya çatı arasında, aksi halde bahçede ayrıca yapı
lacak müştemilât binalarında tertiplenebilir. 

Dört tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında, esas binaların yol 
tarafındaki cephe hatlarını tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz. 

B u g ibi istisnai parsellerde müştemilât binalarının yapılacağı yeri 
tayine belediye yetkilidir. 

Müştemilât binalarının : 

a) Dar kenarı (4 ) metreden, en yüksek noktasının tabiî zeminden 
yüksekliği (2 ,50 ) metreden fazla olamaz. 

b) Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlarına, aksi 
halde esas binaya mesafeleri 3.02 nci maddede belirtilen miktarlardan az 
olamaz. 

c) Yapı cinsleri ahşap veya yarım ahşap olamaz. 
d) Parsel durumu müsait olduğu takdirde, esas binanın inşaasm-

dan önce de yapılması mümkündür. 
e) Kapıcı dairesi, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çama

şırhane ve benzeri hizmetler için kullanılması gerekir. 

P A R A T O N E R L E R 

Madde 3 .38 — içinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle s ivri 
ve yüksek bina ve tesislere paratoner konması mecburidir. 

B A H Ç E D U V A R L A R ı 
Madde 3 .39 — Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tara

fındaki cephe hatlarının önünde ( 1 ) metreyi, gerisinde ise (1 ,50) metreyi 
geçemez. Ayrıca üzerlerine yükseklikleri ( 1 ) metreyi aşmayan parmaklık 
yapılabilir. 

F a z l a meyil l i yerlerde uygulanacak şekli takdire belediye yetkilidir. 
Okul , hastane, cezaevi, ibadet yeri , elçilik, sefarethane, açık hava 

sineması ve benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvar
ları i le sanayi bölgelerinde yapılacak bahçe veya çevre duvarları bu mad
de hükmüne tabi değildir. 

Ş A N T I Y E B I N A L A R ı 

Madde 3.40 — Lüzum ve ihtiyaca göre belirli bir süre için yapılıp 
yıkılması gereken şantiye binaları, bu yönetmelikte belirtilen ölçülere 
tabi değildir. 

Şantiye binalarının, bulunduğu parsel içinde yapılması gereken esas 
bina veya müştemilât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktı

rılması gerekmez, lüzumlu formalitelerin tamamlanması suretiyle muha
faza edilmeleri mümkündür. A k s i halde, esas binaya kul lanma izni ve
rilebilmesi için şantiye binasının yıktırılmış olması şarttır. 

DİĞER BASİT TESİSLER 

Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser 
gibi bazı tesislerin inşaasına ve parsel hudutlarını aşmayan genişliği ( 1 ) 
metreyi geçmeyen kuranglez yapılmasına, belediyece i z in verilebilir. 

K U Y U L A R 

Madde 3.42 — Genel olarak, temiz ve pis su kuyuları ile fosseptik
ler komşu hudutlarına ( 5 ) metreden fazla yaklaş tınlamaz. 

Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle b i 
tişik yapı nizamına tabi yerlerde, fennî ve sıhhî mahzur bulunmadığı 
takdirde bu mesafeleri azaltmağa veya birkaç komşuya ait fosseptikleri 
birarada veya bitiştirerek yaptırmağa belediye yetkil idir . 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

— Yapı ruhsatı işleri — 

Madde 4 .01 — Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadU işlerinde, yapı ruh 
satiyesi almak için belediyeye müracaat sırasmda, dilekçeye eklenmesi 
gereken plan, proje ve resimler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Mimarî proje 
1 — 1 / 5 0 0 ölçekli umumî vaziyet planı, 
2 — 1 / 5 0 ölçekli temel, bodrum ve kat planlan, 
3 — 1 / 5 0 ölçekli en az i k i tam kesit, 
4 — 1 / 5 0 ölçekli cephe resimleri, 
b) Statik proje, 
— Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda 

betonarme hesap ve resimleri, 
— Diğer binalarda, durum ve ihtiyaca göre, gerekirse çatı hesabı, 

diğer statik hesap ve resimleri, 
c) Gereken hallerde, tesisat planı, proje ve resimleri, 
Madde 4.02 — 4.01 inc i maddede sözü geçen belgelerin : 
a) i m a r ve İskân Bakanlığınca kabul veya tespit edilen çizim ve 

tanzim standartlanna uygun olması, 
b) Ehl iye t l i elemanlara tanzim ettirilmiş bulunması, 
c) Projenin başında : 
Arsanın : 
— yer i , 
— tapu kaydı, 
— pafta, ada, parsel numaraları, 
— m i k t a n , 
— iht iva ettiği yapılar, 

Yapılacak yapının : 

—- cinsi, 
— kat adedi, 
•— bina ve inşaat sahaları, 
— hangi maksatla kullanılacağı, 
— tahmini metrekare bedeli, 
•—• tahmini bedeli, 
Yapı sahibi ile, 
projeleri tanzim eden, 
yapımn fennî mesuliyetini alacak olan, 
sürveyans hizmetini görecek olan 

elemanlar hakkında lüzumlu bilgileri açıkça belirten bir bi lgi tablosunu 
ihtiva etmesi, 

d) Bunlardan : 
Gerek mimarî projelerin, gerekse diğerlerinin ( 3 ) takım halinde 

düzenlenip, usulüne göre dosyalanması lâzımdır. 
Madde 4 .03 — Resmî bina inşaat, ilâve ve esaslı tadillerinde, 4 .01 

inci maddede sözü geçen belgelerden : 
a) Mimarî proje yerine, 1 / 1 0 0 veya 1 / 2 0 0 ölçekli avan proje ibraz 

edilebilir. 
b) Millî Savunma, Bayındırlık veya i m a r ve iskân Bakanlığının, 

bu konudaki bütün sorumluluğu kendileri yüklendiklerine dair resmî 
yazısı ibraz edildiği takdirde, projeleri adı geçen Bakanlıklarca düzenle
nen veya onaylanan binaların, statik ve tesisat plan, proje, resim ve he
saplarının ve 4 .02 inci maddede belirtilen bi lgi tablosunun belediyeye ib
razına lüzum yoktur. 
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Madde 4.04 — Belediyece, 4.03 üncü maddede sözü geçenler dışında 
kalan yapılardan, büyüklüğü veya bazı özellikleri dolayısiyle uygun 
görülenlerinin mimarî projeleri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje 
olarak istenebilir. 

Madde 4.05 — Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilâve ve esaslı 
tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde : 

a) Yapılacak değişiklik binanın bütününde ise; yukarıda 4.01 ve 
4.03 üncü maddelerde sözü geçen mimarî projenin yeniden tanzim edil
mesi gereklidir. 

B u değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılmasını 
gerektirdiği takdirde, 4,01 inci maddenin b fıkrasiyle, 4.03 üncü madde
nin b fıkrası gereğince istenen belgelerin gerekenlerinin de değiştirilmesi 
lâzımdır. 

b) Yapılacak değişiklik, belirl i bir veya birkaç kata inhisar edi
yorsa, belediyeye sadece değiştirilmesi istenen katların planları ibraz 
olunur. 

Gerekirse, yukarıdaki a fıkrasında belirtildiği şekilde statik hesap
ların değişik şekli de istenebilir. 

c) B i r katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektiği 
takdirde, sadece bu kısmın tadil planının belediyeye ibrazı ile ikt i fa olu
nabil ir . 

d) Proje üzerinde basit tashihler yapılması mümkün olan haller
de, ayrıca tadilât projesi istenmez ve bu düzeltmeler bütün nüshalarda 
aynı şekilde yapılarak, belediyece mühürlenip imzalanır. 

e) B u maddede sözü geçen tadilât projelerinin (3) takım olması 
lâzımdır. 

Madde 4.06 —• Ruhsata tabi olan basit tadil ve tamirlerde plan, 
proje, resim ve hesap istenmez. 

Madde 4.07 —• 6785 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sözü geçen
ler dışında : 

B u yönetmelikteki hükümlere aykırı olmamak ve taşıyıcı unsurları 
değiştirmemek şartiyle : 

Pencerelerin tabanlarının indirilmesi veya kapıya tahvil i pencere 
ve kapı yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, bahçe tanzimleri, kor
kuluk, paratoner, pergole ve benzerleriyle küçük ve basit kümesler ya 
pılması, 

Gerek bunların, gerekse bölme duvarı, bahçe duvarı duvar kapla 
ması, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirleri , 

ruhsata tabi değildir. 
Giresun Belediye Meclisinin 22/2/1967 gün ve sayılı k a -

rariyle, belde ihtiyaçlarına uygunluğu tasvip edilmiş bulunan (4) bölüm 
ve (62) maddeden ibaret işbu yönetmelik incelendi, uygun görülerek lü
zumlu bazı düzeltmeler yapılmak suretiyle onandı. 

Maliye Bakanlığından: 

Yapılacak iş : Maliye Bakanlığı merkez ve müştemilât binaları 
sıhhî, elektrik ve muhtelif onarım işleri. 

Keşif tutarı: (231.542,—) lira. 
Geçici teminatı: (12.828,—) lira. 
Eksiltme mahalli ve tarihi: 31/7/1967 Pazartesi günü saat (16) 

da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usuliyle ihale oluna
caktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale gününden en az üç 

gün evveline kadar bu iş için Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden ala
cakları yeterlik belgesiyle 1967 yılı vizesini havi Ticaret Odası vesikası 
ve teminat makbuzunu muhtevi olarak 2490 sayılı Kanunun tarifatı 
dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postada 
vâki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
5304 /4-2 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 910.000,— T L . geçici teminatı 40.150,— T L . sı olan 
kumaş ve diğer bütün malzemesi işi alana ait olmak üzere 6500 adet 
parka diktiri lecektir. 

Eksi l tme ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zar f usulü ile 31/7/1967 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
İhaleye iştirak edecekler konfeksiyon sanayii kolunda sanayici 

olduğuna, ayrıca fabrikasında teçhizat olarak : 
a) Beden ölçülerinin standart olabilmesi için kesimhanede kumaş 

yayma makinesi, kumaşı kesen şerit makinesi, 
b) Dikiş kalitesini uygun evsafta temin edebilecek çift iğneli 

makine, yüksek evsafta i l ik makinesi, overlok makinesi, bant halinde 
biye hazırlama makinesi, düğme dikme makinesi, düğme boynu kıvırma 
makinesi, kumaşa biye geçirme makinesi, 

c) Günde asgarî 400 adet parka dikebilecek kapasitede olduğunu 
Sanayi Odasından alacağı bir belge ile tevsik etmesi şarttır. B u belge 
teklif mektuplarının dış zarfı içerisine konulacaktır. Belgeyi ihtiva et-
miyen teklifler kabul edilmiyecektir. 

Talipler Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf belgesi koymak şar
tiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine 
kadar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığma vermiş 
olacaklardır. 

Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 
5261/4-2 

Tahmini bedeli 960.000,— T L . geçici teminatı 42.150,— T L . sı olan 
ve bütün malzemesi işi alana ait olmak üzere 6000 adet deri ceket dik
tirilecektir. 

Eks i l tme ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile 3/8/1967 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
İhaleye iştirak edecekler konfeksiyon sanayii kolunda sanayici 

olduğuna dair Sanayi Odasından alacakları b ir belgeyi tekli f mektup
larının dış zarfı içerisine koyacaklardır. B u belgeyi ihtiva etmiyen tek
lifler kabul edilmiyecektir. 

Taliplerin Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf belgesi koymak şar
tiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine 
kadar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Kaşkanlığına ver
miş olacaklardır. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyuru
lur. 

5262 / 4-2 

Tahmini bedeli 140.000,— T L . geçici teminatı 8.250,— T L sı olan 
ve bütün malzemesi işi alana ait olmak üzere 4000 adet vinleks yağmur
luk diktirilecektir. 

Eks i l tme ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gere
ğince kapalı zarf usulü ile 1/8/1967 Salı günü saat 16.00 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aym yerden bedelsiz temin edilir. 
İhaleye iştirak edeceklerin konfeksiyon sanayii kolunda sanayici 

olduğuna dair Sanayi Odasından a lacaklan bir belgeyi teklif mektup
larının dış zarfı içerisine koyacaklardır. B u belgeyi ihtiva etmiyen tek
lif ler kabul edilmiyecektir. 

Taliplerin Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf belgesi koymak şar
tiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine 
kadar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına ver
miş olacaklardır. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyuru
lur. 

5263 / 4-2 

Üzümlü Ortaokul Müdürlüğünden : 

1 — Üzümlü Ortaokul binasının tamirat işi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 39570 l i ra olup geçici teminatı 2967,75 liradır. 
3 — İhale 7/8/1967 Pazartesi günü saat 10,00 da Beyşehir M a l 

Müdürlüğü Odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 
4 — B u işe ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde Malmü-

dürlüğünde görülebilir. 
5 — B u işe girebilmek için Konya Bayındırlık Müürlüğünden yeter

l ik belgesi almaları ve muvakkat teminatlarını Beyşehir M a l Müdürlüğü 
veznesine yatırdıklarına dair vezne alındı makbuzunun Komisyona ibraz 
etmeleri şarttır. 

6 — Taliplerin usulüne uygun kapalı zarflarını engeç ihale saatin
den bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri postadaki gecik
melerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

5209 / 4-2 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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