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28 TEMMUZ 1971 

ÇARŞAMBA 
Sayı: 13909 

K A N U N L A R 
29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 1446 Kabul tarihi: 20/7/1971 

Madde 1 — 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Ancak Devlete ait arazi için beyanname verilmez. 
Madde 2 — Aynı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir : 
Vergi hasılatından verilecek paylar : 
Madde 38 — Bir Vergi Dairesi faaliyet bölgesi içindeki Emlâk Ver

gisi hasılatından o bölgede bulunan Belediyelere ve İl özel İdaresine 
aşağıdaki esas ve ölçülere göre pay verilir. 

Vergi hasılatının : 
1. % 45 i Belediyelere, 
2. % 35 i İl Özel İdaresine, 
ödenir. 
Ancak, İl özel İdaresine ayrılan payın % 3 ü kesilerek Köy İdare

leri sermaye payı olarak İller Bankasına verilir. 
Vergi Dairesi faaliyet bölgesinde birden fazla Belediye bulunması 

halinde Belediyelere ait pay son nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına 
göre belediyelere dağıtılır. 

Vergi hasılatından verilecek paylar, her ayın sonu itibariyle hesap
lanıp müteakip ayın sonuna kadar adı geçen idarelere ödenir. 

Madde 3 — Aynı kanunun 41 inci maddesinin «Aşağıda yazılı ka
nunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan hükümler kaldırılmış
tır :» şeklinde başlıyan fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aşağıda yazılı kanunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan 
hükümler 1/3/1972 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır : 

Madde 4 — Aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkra
sında gösterilmiş olan «1/3/1971» ve «28/2/1971» tarihleri «1/3/1972» 
olarak düzeltilmiş ve geçici 2 nci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Geçici Madde 2 — 1971 bütçe yılı sonuna kadar olan dönemlerle 
ilgili tarh, tahakkuk, tahsil ve diğer işlemlerin Bina, Arazi, İktisadî Buh
ran ve Savunma Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanunu ve bunların 
ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunim 13 üncü maddesi ile 3202 sayılı 
Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin (b) fıkrası, 5237 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 üncü 
maddeleri hükümleri gereğince özel İdareler tarafından yapılmasına de
vam olunur. 

Şu kadar ki, 1971 bütçe yılına ait Bina, İktisadî Buhran ve Savun
ma Vergisi ile Arazi Vergisi mükellefiyeti, 1/3/1971 tarihinden itibaren 
başlar ve bu vergiler 1971 yılının Temmuz ve Kasım aylarında olmak 
üzere ik i eşit taksitte ödenir. 

Madde 5 — Aynı kanuna aşağıdaki geçici 6 nci madde eklenmiştir : 
Geçici Madde 6 — 1971 bütçe yılı içerisinde Emlâk Vergisi Ka

nununun 5 ve 15 inci maddeleri hükümlerine göre yapılacak bildirimler 
ile 23 üncü maddesi gereğince verilecek beyannameler bir defaya mah
sus olmak üzere 1972 bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ve
rilir ve yapılan bu beyan ve bildirimlere istinaden tarh ve tahakkuk et
tirilecek vergilere ait mükellefiyet 1972 bütçe yılı başından itibaren 
başlar. 

Köylerde yapılacak beyanlar hakkında da yukardaki hüküm uygu
lanır. 

Bu maddede yazılı beyan süresini bir misline kadar uzatmaya Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. 

Madde 6 — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 7 ve geçici 8 inci mad
deler eklenmiştir : 

Geçici Madde 7 — 1971 yılında Emlâk Vergisinin uygulanması ile 
ilgili her türlü giderlere harcanmak üzere 1971 yılı Bütçe Kanununun 
Maliye Bakanlığı kısmının ilgili bölüm ve maddelerine gerekli ödeneği 
kaydetmeye veya bu tertiplere aynı maksatla ödenek aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Geçici Madde 8 — 1971 bütçe yılında Savunma Vergisi Kanununa 
göre tahsil edilip Hazineye yatırılacak miktar Gelir Bütçesinin 55 000 
Servet ve Servet Transferleri Üzerinden Alınan Vergiler bölümünün 
55 100 Emlâk Vergisi maddesine gelir kaydolunur. 

Madde 7 —< Bu kanun 1/3/1971 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 8 —> Bu kanunu Maliye Bakam yürütür. 

24/7/1971 

No. Baslığı 

llalli Kanan • 
1319 Emlâk Versigi Kanuou 11/8/1970 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

2662 13576 

Ticarî İşletme Rehni Kanunu 

Kanun No : 1447 Kabul tarihi: 21/7/1971 

Kanun kapsamı 
Madde 1 — Ticaret veya esnaf ve sanat sicilinde kayıtlı bir ticarî 

işletme üzerinde rehin hakkı bu kanunda yazılı hükümler dairesinde tesis 
edilir. 

Ticarî işletme rehninde taraflar 

Madde 2 — Ticarî işletme rehni sözleşmesi, tüzel kişiliği haiz ve 
sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri, kredili satış yapan 

Resmî Gazete 
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gerçek ve tüzel kişiliği haiz müesseseler ve kooperatifler ile ticarî İşlet
menin maliki bulunan gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılır. 

Ancak, kredili satış yapan müesseselerin rehin hakkı münhasıran 
vadeli satış yapmış olduğu 3 üncü maddenin (b) fıkrasında zikredilen 
hususat üzerinde tesis edilir. 

Rehnin muhteva ve kapsamı 

Madde 3 — Ticarî işletme rehni aşağıdaki unsurları kapsar : 
a - Ticaret unvanı ve işletme adı, 
b - Rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine tahsis 

edilmiş olan makina, araç, alet ve motorlu nakil araçları, 
c - İhtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi 

sınaî haklar. 
Taraflar ticaret unvanı, işletme adı ve menkul işletme tesisatı dı

şında kalan unsurlardan bir veya birkaçım rehnin dışında bırakabilirler. 
Gemi ipoteği hakkındaki hükümler saklıdır. 

Rehin sözleşmesinin tanzimi 

Madde 4 — Rehin sözleşmesi, ticarî işletmenin kayıtlı bulunduğu 
sicil çevresindeki bir noter tarafından tanzim edilir. Sözleşmede, rehne 
dair unsurların tam üstesi de ayırdedilmelerini mümkün kılacak özellik
leri ile birlikte yer Alır. 

Rehin hakkının doğumu 

Madde 5 — Rehin hakkı ticarî işletme sahibinin veya kredi mües
sesesinin veya alacaklının yazılı talebi üzerine ticarî işletmenin kayıtlı 
bulunduğu Ticaret veya Esnaf ve Sanat Siciline tescil ile doğar. 

Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün zarfında tescil tale-
bedilir ve ilgili sicil memurlugunca bu işlem yerme getirilir. 

Ticari işletmeye dahil unsurlardan bir kısmı üzerinde rehinin tasar
ruf hakkı bulunmaması halinde Medenî Kanunun 853 üncü maddesinin 
buna dair hükmü uygulanır. 

Ticaret veya Esnaf ve Sanat Sicilindeki kayda istinat ederek rehin 
hakkı iktisabedenin bu iktisabı muteberdir. 

Tescil harç ve masraflarının hangi tarafa ait olacağı rehin sözleş
mesinde belirtilir. 

Tescilin şekli 

Madde 6 — Rehnin tescilinde, alacaklının ticaret unvanı, açık ad
resi ve ikametgâhı, alacağın Türk lirası olarak miktarı, alacağın mik
tarı muayyen değilse ticarî işletmenin ne miktar için teminat teşkil ede
ceği, alacak faizli ise faiz nisbeti kaydolunur. 

Rehnin diğer sicillere bildirilmesi 

Madde 7 — Tescili müteakip Ticaret veya Esnaf ve Sanat Sicili me
murunun derhal yapacağı bildiri üzerine, bu kanuna istinaden tesis edi
len rehin, ticarî işletmenin üzerinde faaliyet gösterdiği gayrimenkul iş
letme sahibine ait ise bu gayrimenkulun tapu kütüğündeki sayfasındaki 
beyanlar hanesine markalar, lisanslar ve ihtira beratları gibi sınai hak
lar için Sanayi Bakanlığınca tutulan sicile, maden siciline, motorlu araç
lar için nakil vasıtaları siciline, ticarî işletme rehni veren müessesenin 
varsa şubelerinin bulunduğu yer sicillerine derhal kaydedilir. 

Birden fazla rehin tesisi 

Madde 8 — Aynı ticarî işletme üzerinde birden fazla rehin tesis 
edilebilir. Alacaklıların hakları rehnin tescili sırasına göre tayin edilir. 

Rehin hakkının üçüncü şahıslara karşı ileri sürülmesi 

Madde 9 — Alacaklının bu kanundan doğan rehin hakkı, ticarî İş
letmeyi devralan herkese karşı ileri sürülebilir. 

Şu kadar ki, rehinden haberdar olmaksızın ticari işletmenin sicil 
bölgesi dışındaki münferit unsurları üzerinde mülkiyet veya diğer aynî 
bir hakkı iktisabeden hüsnüniyet sahibi üçüncü şahsın hakları mahfuz
dur. Ticarî işletme sahibinin bu iktisap dolayısiyle bir talep hakkı varsa 
bu talep hakkı üzerinde alacaklının rehin hakkı devam eder. 

Ticari işletmenin bu kanuna göre rehnedilen unsurlarının tamamı 
veya bir kısmı için tazminat veya sigorta bedeli ödenmesi icabettiği tak
dirde, tazminat veya bedel üzerinde de alacaklı rehin hakkına sahip olur. 

İkinci ve üçüncü fıkrada yazılı hallerde, üçüncü şahıs kendisine ya
pılan ihbara rağmen işletme sahibine tediyede bulunursa alacaklının 
bundan doğan zararını tazmin ile yükümlü olur. 

Ticarî işletme sahibinin, alacaklının muvafakatini almak şartiyle 
işletmenin münferit bir unsurunun devri veya üzerinde bir ayni hak te
sisi dolayısiyle alacaklı olduğu meblâğ veya kendisine verilecek tazminat 
yahut sigorta bedeli ile, işletmeden çıkan unsur yerine yenisini alma 
veya eski durumu iade etme hakkı saklıdır. 

Ticari işletme sahibinin tasarruf yetkisi 
Madde 10 — Ticarî işletme sahibi, işletmenin normal faaliyette bu

lunabilmesi için gerekli her türlü muameleleri yapmak yetkisini haizdir. 

Buna mukabil ticarî işletme sahibi, ticarî işletmeyi veya rehne da-
hil münferit unsurları devretmek, bir aynî hakla takyidetmek, başka bir 
mahalle nakletmek veya başkaları ile değiştirmek için alacaklının mu
vafakatim' almak zorundadır. 

İşletme rehnine dahil münferit unsurların alacaklının muvafakati 
ile başkalariyle değiştirilmesi hallerinde meydana gelen değişikliklerin, 
taraflarca dördüncü madde hükümlerine göre düzenlenmiş olan listeye 
noter marifetiyle işlettirllmesi şarttır. 

işletmeye ithal edilen yeni unsurların rehnin kapsamına dahil ol
ması için bu unsurların listeye alınması ve ayrıca Ticaret veya Esnaf ve 
Sanat Siciline tescili lâzımdır. 

Ticari işletmenin merhum, değerinin muhafazan 

Madde 11 — Ticarî işletme sahibi işletmenin merhun değerini mu
hafaza için gerekli ihtimamı göstermediği veya kanunen öngörülen hal
lerde alacaklının muvafakatim almadığı ve bu yüzdende alacaklının za
rarına ticarî işletmenin merhun değeri düştüğü takdirde hâkim tarafın
dan kendisine verilecek mühlet içinde ek teminat vermez veya evvelki 
hah iade etmez ise, talep üzerine alacaklıya teminat noksanına tekabül 
edecek bir miktarın ödenmesine hükmolunur. 

Ticari işletme sahibinin cezalandırılması ve tazminata 
mahkûm edilmesi 

Madde 12 — Ticarî işletme sahibi, işletmesini veya rehne dahil mün
ferit unsurları alacaklının muvafakati olmaksızın başkalarıyla değiştirir 
veya temlik, aynî bir hakla takyit veya alacaklıyı ızrar kasdıyla tahrip 
veya imha ederse bu yüzden alacağım tamamen veya kısmen tahsil ede
meyen alacaklının şikâyeti üzerine uğranılan zararın miktarı nazara 
alınmak suretiyle bir yüdan beş yıla kadar hapis ve ikiyüz elli liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Uğranılan zarar fahiş olduğu takdirde yukarıda yazalı cezaların 
azamisine hükmolunur. 

Ayrıca talep üzerine hâkim ticarî işletme sahibini, kusurunun ağır
lığım gözönünde tutarak rehinle temin edilen alacak miktarına kadar 
munzam bir tazminata da mahkûm eder. 

Üçüncü şahsın müdahalesinin men't 

Madde 13 — Ticarî işletmeye veya rehne dahil unsurlarına, rehnin 
sağladığı teminatı tehlikeye düşürecek surette üçüncü şahıslar tarafın-
dan vukubulacak f i i l l r i n men'inl alacaklı dava edebilir. 

Rehnin paraya çevrilmesi 

Madde 14 — Borçlu borcunu ödemediği takdirde, alacaklıya; ticarî 
işletmeyi veya münferit bir unsurunu temellük etmek hakkım veren her 
türlü mukavele hükümsüzdür. 

Borçlu borcunu vadesinde ödemezse, alacaklı merhunun satış bede
linden alacağım istifa eder. İşletme rehnine dahil her unsur borcun ta
mamına karşılık teşkil eder. 

Ancak satılacak unsurları ve satışın şümulünü, alacaklının ve ticarî 
letmenin veya münferit unsurlarının ihtiyaten haczettirilmesini isteye
bilir. Bu takdirde, ihtiyati haczi tamamlama merasimi rehnin paraya çev
rilmesi yoliyle olur. 

Paraya çevirmenin şümulü 

Madde 15 — Alacaklı, merhunun paraya çevrilmesini talebedebilir. 

Ancak satılacak unsurları ve satışın şümulünü, alacaklının ve ticarî 
işletme sahibinin muhik menfaatlerini nazarı itibara alarak icra memuru 
tayin eder. 

Her halükârda rehinle teinin edilen alacağın bakiyesinin karşılan
ması meşruttur. 
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Takip sırasında idare ve işletme 
Madde 16 — İcra memuru satışına karar verilen ticarî işletmenin 

veya münferit unsurlarının muhafazası, idaresi ve işletilmesi için lüzumlu 
bütün tedbirleri alır. 

Paraya çevirmede takibolunacak usul 
Madde 17 — Ticarî işletmenin veya münferit unsurlarının paraya 

çevrilmesinde İcra ve İflâs Kanununun menkul rehninin paraya çevril
mesi hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Relinin sona ermesi ve ticarî işletmenin kaydının terkini 
Madde 18 — Ticari işletmenin kaydının Ticaret veya Esnaf ve Sa

nat Sicilinden terkini sicil memuru tarafından derhal alacaklıya bildi
rilir. 

Ticarî işletmenin kaydının Ticaret veya Esnaf ve Sanat Sicilinden 
terkin edilmesi halinde alacağın tamamı muaccel olur. 

Terkinin alacaklıya tebliğinden itibaren iki ay zarfında tescil edil
miş bulunan işletme rehninin paraya çevrilmesi yoliyle takibi yapılma
dığı takdirde rehin hakkı düşer. 

Tahsil edilemiyen alacağın takibi genel hükümlere tabidir. 

Alacağın son bulması 
Madde 19 — Alacağın son bulması halinde, ticarî işletmenin sahibi 

Ticaret veya Esnaf ve Sanat Sicilindeki relimin kaydının terkinini alacak
lıdan istiyebilir. 

İcra ve İflâs Kanununun 153 üncü maddesi ticarî işletme rehninin 
terkini halinde de tatbik edilir. 

Rehnin terkini sicil memuru tarafından 8 inci maddede zikredilen 
sicillere işlenmek üzere bildirilir. 

Gayrimenkul rehnine dair hükümlerin uygulanması 
Madde 20 — Ticari işletme rehni hakkında bu kanunda özel hüküm 

bulunmıyan hallerde gayrimenkul rehni hükümlerinden bu kanun hü
kümlerine aykırı olmıyanlar uygulanır. 

Tüzük hazırlanması 
Madde 21 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay 

içinde Adalet ve Ticaret Bakanlıklarınca hazırlanacak tüzükte rehnin 
Ticaret veya Esnaf ve Sanat Siciline tescili ve sicil memurluğunca yapı
lacak diğer işlemler gösterilir. 

Yetkili mahkeme 

Madde 22 — Bu kanunun uygulanmasından çıkacak anlaşmazlıkla
rın halli ticarî sicilin bulunduğu mahallin Ticaret Mahkemelerinin görevi 
dahilindedir. 

Ek Madde —< Bu kanundaki ticarî işletme tabiri, ticarî veya sınaî 
işletme ile Esnaf veya Sanatkârın işletmesindeki mesleğini icraya yara
yan şeylerdir. 

Yürürlük tarihi 

Madde 23 — Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe 
girer. 

Kanunun yürütülmesi 

Madde 24 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

24/7/1971 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 7/2811 

18/7/1944 tarihli ve 4926 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 
Maliye Bakanlığınca yeniden hazırlanan ilişik «Memur Konutları Yö
netmeliği» nin yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 29/6/1971 
tarih ve 3121-779-3/14687 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 
12/7/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C- SUNAY 

Başbakan 
N ERİM 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. KOCAS 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

A.KARAOSMANOĞLU 
Devlet Bakanı 
M- ÖZGÜNES 

Devlet Bakanı Adalet Balkanı Millî Sa Bakam İçişleri Bakanı Dışişleri Bakam 
D. KİTAPLI /• ARAR F. MELEN H- ÖMEROĞLU O. OLCAY 

Dış Ekonomik 
llıiğkıiitar Balkanı 

Ö. DERBİL 
Maliye Balaam 
S. N- ERGİN 

Millî Eğit- Bakam 
Ş. OREL 

Bıaymdırlılk Bakam 
C. KARAKAS 

ve Sos. Yar. Bakanı 
7*. AKYOL 

Ulaştıırma Bakanı 
H. ARIK 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. SAV 

Enerji ve Tabiî Kav. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. TOPALOĞLU E. Y. AKÇAL 

Köy İşleri Balkanı 
C. AYKAN 

Orman Bakanı 
S. İNAL 

Tarım Bakanı 
M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. ÇİLİNGİROĞLU 
İmar ve t«kân Bakana 

S. BABÜROĞLU 
Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ERGUN 

12/7/1971 tarihli ve 7/2811 sayılı Kararnamenin ekidir 

Memur Konutları Yönetmeliği Genel Hükümler 
Kapsam: 
Madde 1 — Genel Bütçeye bağlı memurlara kiraya verilmek için 

tahsis edilmiş veya edilecek, bu amaçla yaptırılacak veya satın alınacak 
konutlar, 18/7/1944 gün ve 4626 sayılı Kanunun 5 inci maddesine daya
nılarak hazırlanan bu Yönetmelikteki hükümlere göre yönetilir. 

Madde 2 — Mülkiyeti Hazineye ait veya Hazinece kira ile tutulan 
resmî daire, okul hastane ve benzeri binalarda, bağlı bulundukları Ba
kanlıklarca - görevleri sebebiyle - yalnız veya ailece oturmalarına izin 
verilenler hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Bakanlıkların oturma izni hakkındaki uygun yazısı tahsis kararı 
yerme geçer. 

Millî Savunma Bakanlığına tahsisli lojmanların bakım, onarım, 
idame ve muhafazalarına dair olan 29/12/1960 gün ve 190 sayılı kanuna 
tabi konut ve lojmanlarla, katma ve Özel bütçeli idarelere, kamu kurum
larına ait konutlar bu Yönetmeliğe bağlı değildir. 

Madde 3 — Birinci maddede yazılı konutlardan, genel bütçeye 
bağlı daireler tarafından yaptırılan veya satın almanlar tapu da Hazine 
adına tescil olunur. Konut yaptıran veya satın alan daireler tescil için 
gerekli bilgi ve belgeleri inşaatın bitimi tarihinden itibaren bir ay içinde 
o yerin en büyük Malmemuruna gönderirler. 

Konutlardan faydalanacaklar 
Madde 4 —> Konutlardan Genel Bütçeye giren dairelerin, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa göre alman kadrolardaki memurları fay
dalanır. 

Her konut bir memura verilir. 
Konutlardan faydalanamıyacaklar 

Madde 5 — Aşağıda yazılı olanlara konut tahsis edilemez. 
a) Konutun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya birlikte otu

ranların konut veya akarı olanlar, 
b) Müfettişler ve müfettişler gibi yevmiye alan memurlar. 
Ancak, özel bir kanun, kararname veya bağlı bulundukları Bakan

lıklarca görevleri icabı resmî daire ve kurumlarda oturmalarına izin ve
rilenler hakkında bu hükümler uygulanmaz. 

Tahsis isteği: 
Madde 6 — Konut tahsisini isteyenler Ankara'da bağlı bulunduk

ları Bakanlıklara, il ve ilçelerde o yerin en büyük mülkiye amirine bir 
dilekçe ile müracaat ederler. 

ilişik beyannamenin doldurularak dilekçeye bağlanması zorunludur, 
(örnek 1). 

Durumda vaki olacak değişiklikler yeni bir beyanname ile bildirilir. 
Beyannameyi kasten eksik veya yanlış doldurduğu anlaşılan me

murlara henüz konut tahsis edilmemiş ise, kanunî kovuşturma yapılır. 
Beyannamenin kasten noksan veya yanlış doldurulduğu konut tah

sis edildikten sonra anlaşılırsa, tahsis kararı iptal edilir ve ayrıca kanu
nî kovuşturma yapılır. 

Ev dağıtım komisyonları: 
Madde 7 — Konutlar, nasıl kurulacağı aşağıda yazılı üçer kişilik 

«Ev Dağıtım Komisyonları» kararı ile tahsis olunur : 
a) Ankara'da her Bakanlıkta, Müsteşarın veya yetkili kılacağı 

kişinin başkanlığında, varsa Müsteşar Yardımcıları veya Genel Müdür
lerden, 
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b) İl ve ilçelerde : 

O yerin en büyük mülkiye amirinin veya yetkili kılacağı kişinin 
başkanlığında, en büyük Malmemuru ile o yer İdare Kurulunun kendi 
arasından seçeceği bir üyeden, 

c) Komisyonlar için ayrıca 2 yedek üye seçilir. 
d) Kaymakamların teklifi valilerin onaylaması ile ilçelerdeki ko

nutların, i l komisyonları tarafından tahsisi caizdir. 
Madde 8 — 4626 sayılı Kanunla inşa edilenler dışında kalan ve 

bakanlıklarca bütçelerine mevzu ödenekle satın alınan veya inşa ettiri
len konutlarla, Maliye Bakanlığınca konut olarak kullanılmak, üzere 
tahsis olunan binalar hakkında 7 nci madde hükümleri uygulanmaz. 

Bu konutlarda, ilgili Bakanlıklarca oturmalarına izin verilen me
murlar oturabilirler. 

İlgili Bakanlığın izni tahsis kararı yerine geçer. 

Komisyonların toplanma ve çalışmaları : 
Madde 9 — Konut boşaldıkça durum 12 nci maddede gösterilen 

merciler tarafından Bakanlık veya mülkiye amirlerine bir yazı ile bil
dirilir. Bu yazının Komisyon Başkanlıklarına gönderilmesi üzerine Ko
misyon eksiksiz toplanarak konut istiyenlerin verdiği beyannameleri in
celer. 

Komisyon üyelerinin birinin özrü halinde yedek üyelerden biri top
lantıya katılır. 

Kararlar çoğunlukla verilir. Aykırı kalan üye, aykırılık sebeplerini 
kararın altına yazarak imzalar. 

Kararlar günü gününe bir deftere yazılarak imzalanır. Kararların 
onaylı örnekleri ayrıca dosyalarına konulur. 

Merkezde Bakanlıkça konutların idaresine memur edilen dairenin, 
iller kuruluşunda 12 nci maddede yazılı idarenin bir memuru komisyo
nun raportörlüğünü yapar. 

Tahsiste aranılacak şartlar : 
Madde 10 — Konutlar, isteklilerin bulunduğu görevin önem ve 

sorumluluğu, başarısı ve meskene olan ihtiyaç derecesine göre komis
yonca takdir ve tahsisolunur. 

Meskene olan ihtiyaç derecesi, aile fertlerinin sağlık durumları, 
oturulan evlerin yeterliliği ve sağlık şartları ile boşaltılmalarım gerek
tiren sebepler bulunup bulunmadığı ve ailenin malî imkânları gözönünde 
bulundurularak belirtilir. 

Seçme sebepleri kararda açıklanır. Şartların eşit olması halinde 
komisyonlar, ad çekme suretiyle de tahsis kararı verebilirler. 

Tahsisin bildirilmesi: 

Madde 11 — Ankara'da her Bakanlık kendi kontenjanlarına dahil 
konutları ihtiyaç sahiplerine tahsis ettikçe, bu memurların adlarını, 
memuriyet görevlerini ve aylıklarını gösterir bir cetvel veya yazıyı tah
sis tarihinden itibaren üç gün içinde Maliye Bakanlığına - Milli Emlâk 
Genel Müdürlüğü - gönderirler. 

İl ve ilçelerde bu bilgi, mülkiye amirleri tarafından 12 nci mad
dede yazdı yerlere verilir. 

Konutların yönetimi : 
Madde 12 — Konutlar 2996 sayılı Maliye Teşkilât Kanununun 4910 

sayılı Kanunla değiştirilen 25 ve değişiklik görmeyen 31 inci maddesine 
göre, i l ve ilçelerde en büyük mal memurunun gözetimi altında, Mil l i 
Emlâk servisleri tarafından yönetilir. 

Gümrük ve jandarma personeli için 3096 ve 3941 sayılı Kanunlara 
dayanılarak yaptırılmış veya yaptırılacak konutlar, ilgili Bakanlıklarca 
yönetilir. 

Konutu boşaltanlar, anahtarını bu yerlere vermeğe zorunludurlar. 
Boşalan konutlar teslim alınırken iki nüsha çıkış tutanağı düzen

lenerek, biri dosyasında saklanır ve diğeri çıkana verilir, (örnek : 2) 

Konutların teslimi : 
Madde 13 — Konut tahsis edilenler, ilk aylık kiranın tamamını 

veya ay basma kadar olan tutarım ödemedikçe, konutun anahtarı ken
dilerine verilmez. 

Konut tahsis edilenler, bildirilen tarihi izleyen günden başlayarak 
kira ödemeğe zorunludurlar. 

Konutlar 12 nci maddede yazılı yerler tarafından düzenlenecek iki 
nüsha bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanaklardan biri dosyasına sak
lanır ve diğeri girene verilir. 

Bu tutanak girişte kira sözleşmesi, çıkışta geri alma ve ibrayı ta-
zantmun eder.( ö r n e k : 3) 

Konutlarda birlikte oturabilecekler : 

Madde 14 — Konutlarda oturanlar yanlarına ancak kendisinin veya 
kân ve kocasının usul ve füruu ile 3. dereceye (3. derece dahil) kadar 
hısımlarını ve örf, adet ve ahlâk kaideleri bakımından korumak ve bak
mak ödevinde bulundukları kimseleri, karşılığında kira almamak şar
tiyle alabilirler. Başkalarını oturtamazlar. 

Aylık kira karşılıkları: 

Madde 15 — Bu Yönetmeliğe göre tahsis edilecek konutların ay
lık kiraları şu esaslar gereğince belli edilir. 

A - Mahrumiyet bölgelerinde son nüfus sayımına göre, beher m? 
için : 

a) Nüfusu 2000 e kadar olan yerlerde 50 kuruş, 
b) Nüfusu 20001 - 10000 e kadar olan yerlerde 75 kuruş, 
c) Nüfusu 100001 - 50000 e kadar olan yerlerde 100 kuruş, 
ç) Nüfusu 50000 den yukan olan yerlerde 125 kuruş, 
d) Mahrumiyet bölgeleri aşağıda yazılı illerle bunlara bağlı ilçe 

ve bucaklar hudu içinde kalan yerlerdir : 
Adıyaman, Artvin, Ağrı Bingöl, Bitlis, Çankın, Diyarbakır, Elazığ, 

Erzincan Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Kastamonu, 
Kırşehir, Mardin, Maraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tunceli, Van, 
Urfa ve Yozgat 

Mahrumiyet bölgelerinde Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından ya
pılacak ve Başbakanlıkça uygun görülecek değişiklikler, Maliye Bakan
lığınca bütün ilgililere ayrıca bildirilir. 

e) Mahrumiyet bölgeleri dışında olmakla beraber, meskûn olma
yan yerlerde, hudut birlikleri, radar mevzileri, mühimmat ve akaryakıt 
depoları ile Orman ve Gümrük Teşkilâtınca meydana getirilmiş veya ge
tirilecek konut ve lojmanlarda oturanlardan, beher m? başına 50 kuruş 
kira bedeli alınır. 

B - Mahrumiyet bölgeleri ile Ankara, istanbul ve İzmir dışında 
kalan bütün illerde son nüfus sayımına göre beher metre kare için; 

a) Nüfusu 2.000 e kadar olan yerlerde 75 kuruş, 
b) Nüfusu 2.001 - 10.000 e kadar olan yerlerde 100 kuruş, 
c) Nüfusu 10.001 - 50.000 e kadar olan yerlerde 125 kuruş, 
ç) Nüfusu 50.000 den yukarı olan yerlerde 175 kuruş, 
C - Ankara Belediye sınırları içinde beher metrekare için : 
a) Etimesgut Bucağında 125 kuruş, 
b) Bakanlıklar, Kızılay, Sıhhiye ve bunların civarı ile Devlet Ma

hallesinde 200 kuruş, (Bu semtlerin sınırlan ve civarı Maliye Bakanlı
ğının isteği üzerine, İl İdare Kurulunca tespit olunur.) 

c) Yeni Mahalle ve Gülveren'de 125 kuruş, 
ç) Bunların dışında kalan yerlerde 150 kuruş, 
Ç - istanbul ve izmir Belediye sınırları içinde; beher metrekare 

için : 125. 150 kuruş. 
Bu hadlerin uygulanacağı yerler o ilin İdare Kurulunca Belediye 

Encümeninin mütalâası alınarak tespit olunur. 
D - M* den maksat apartmanlarda dairenin, müstakil tek katlı 

evlerde - Balkonlar dahil - yapının otur duğu brüt sahadır, ölçüler dışa-
ndan alınır. Beraberce kullanılan taraşlar ve sadece ikamet edilmekte 
olan daire dışında kalan merdiven boşlukları hesaba katılmaz. Metreka
renin kesirleri tam metrekareye çıkarılır. 

Bir kattan fazla olan konutların her katı ayrı ayrı ölçülür, bir bina 
150 metrekareden fazla olsa dahi 150 metrekare sayılarak aylık kirası 
buna göre hesaplanır. 

Bahçe ve avlular metrekarenin hesabına katılmaz. 
E - Bodrum katlarının kira bedellerinde % 50 indirme yapılır, fa

kat yakacak ve bakım masrafları ile temizleme ve aydınlatma resimle
rinde indirme yapılmaz. (Binanın işgal ettiği alan zemine 60 santimden 
fazla gömülü ise bodrum sayılır.) 

F - Kulübe, baraka, kerpiç ve ahşap olan konutlardan : 
a) Nüfusu 2.000 e kadar olan yerlerde her oda için 750 kuruş, 
b) Nüfusu 2.001 - 10.000 e kadar olan yerlerde her oda için 1000 

kuruş, 
c) Nüfucu 10.001 - 50.000 e kadar olan yerlerde, her oda için 

1500 kuruş, 
ç) Nüfusu 50.000 den fazla olan yerlerde her oda için ¡2000 kuruş 

aylık kira alınır. 
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Mutfak, banyo, tuvalet ve hollerin işgal ettiği yerler hesaba katıl
maz, 

G - Bütün illerde kaloriferli konutların aylık kira bedellerine be
her metrekare için (Yakıt cinsine bakılmaksızın) 100 kuruş, 

Ayrıca kaloriferli her daire veya müstakil konuttan, metrekaresine 
bakılmaksızın ayda genel gider olarak 20 şer lira ve sıcak su verili
yorsa, ayrıca ayda 10 ar lira alınır. 

Haftada bir defadan fazla sıck su verilemez. 
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kaloriferlerde kulla

nılan yakıt fiyatlarında bir artış olursa, artan miktar ısıttığı konutların 
metrekarelerine bölünerek beher metrekareye isabet eden kısım yakıt 
ücretlerine eklenir. 

Resmi dairelerde oturanlara yapılacak gamlar: 

Madde 16 — Resmî daire ve kurumlarda yalnız veya ailece otu
ranların işgalindeki kısmın su, eleketrik ve havagazı sayaçları ayrı ise, 
aylık kiraları 15 inci maddedeki esaslara göre belli edilir. 

Su, elektrik ve havagazı sayaçları ayrı değilse aylık kiralara : 
a) Su için % 5, 
b) Elektrik için % 10, 
c) Havagazı için % 10, zam yapılır. 
Bu tesislerden herhangi birinin sayacı ayrı ise, yalnız sayacı bulun

mayan kısımlar için zam hesap olunur. 

Kiraların tahsili: 
Madde 17 — Kiralar memurun aylığının ödenmesi sırasında kesil

mek suretiyle peşin olarak tahsil olunur. Bunun için kendilerine konut 
tahsis edilen memurların adları, memurluk unvanları, aylıkları ve kira 
miktarlarını gösterir cetvellerin onaylı bir örneği tahsisi yapanlar tara
fından memurun aylık aldığı saymanlığa verilir. 

Memurun aylığından kirayı kesmeyen saymanlar, kesmedikleri kira 
karşılıklarını ödemek ödevindedirler. 

Kiracıların aylıklarından kira karşılığım kesen sayman, tahsil ettiği 
paraları gösterir müfredatlı ve onaylı bir listeyi her ayın 10 uncu gününe 
kadar 12 nci maddede yazılı yerlere vermeğe mecburdur. Bu yerler bu 
listelerde gösterilen tahsilatı kira defterlerinden kiracıların hesaplarına 
İşlerler. 

Konutların vergi ve resimleri : 
Madde 18 — Konutların gerçekleşecek bina vergileri ile 5237 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanununun 13 ve 16 ncı maddelerine göre ödenmesi ge
reken iştirak payları ve değerlenme resimleri Hazinece ödenir. 

5237 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre alınan temizleme ve ay
dınlatma resimlerinin tamamı kiracılara aittir. Bu resimler bina vergisi 
ile birlikte Hazine tarafından ödendikten bir ay sonra kiralara eklenerek 
tahsil edilir ve çeşitli gelirlere irat kaydolunur. 

Konutların onarımları: 
Madde 19 — Borçlar Kanununun 258 nci maddesinde bahsi geçen ve 

konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve ufak tefek islâh 
giderleri kiracıya aittir. (Kiracı tarafından kırılan camların takılması, 
bozulan muslukların onarımı, konutun iç kısmının badanası ve benzeri 
işler gibi.) 

Bunların dışında kalan onarımlar Hazineye aittir. 
Kiracılar onarımların yapılmasına engel olamazlar. 
Kiracılar idareye ait onarımları kendiliklerinden yapamazlar. Yap

tıkları takdirde idare, giderlerini ödemez. 

Konutlardan çıkma sebepleri : 
Madde 20 — Konutların hangi hallerde boşaltılacağı aşağıda ya

zılıdır. 
a) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayanlar, Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinde yazılı nitelikleri kaybedenler, konuta girmeden önce veya 
sonra 5 inci maddenin alanına girenler, 12 nci maddede yazılı merciler 
veya idareleri tarafından, keyfiyetin kendilerine tebliği tarihinden itiba
ren bir ay içinde, 

b) Görevinden ayrılan, emekliye çıkan veya çıkarılan genel veya 
özel hükümlere göre memurluktan çıkarılmasına karar verilen veya başka 
bir yere atananlar, bu işlemlerin tekemmül ve tebliği tarihinden itibaren 
bir ay içinde, 

c) Memurun ölümü halinde ailesi fertleri ölüm tarihini izleyen ay 
başından itibaren 12 ay içinde, 

d) Bakanlık emrine alınan, işten men edilenler ve kadro yönünden 
açıkta kalanlar, bu işlemlerin tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde, 

Konutları boşaltarak anahtarlarını 12 nci maddede yazılı yerlere 
vermekle zorunludurlar. 

Oturanların hallerinde, yukarıdaki hükümlere göre konutun hoşaltıl-
masını gerektiren bir durum hâsıl olunca, o memurun bağlı bulunduğu 
Bakanlık veya idarece Ankara'da Maliye Bakanlığına, taşrada en büyük 
malmemuruna haber verilir. 

Ankara'da başka daireye geçenlerin durumu: 
Madde 21 — Ankara'da başka bir dairenin aylıklı kadrolarından 

birine naklen atanan ve fiilen merkezde çalıştırılan memurun konutu 
boşaltılmaz. Memurun yeni girdiği daire, ilk boşalacak konutu, memurun 
gelmiş olduğu dairenin emrine vermeğe mecburdur. 

Memurun ayrılmış olduğu daire dilerse verdiği tipte konut boşalın-
caya kadar bekleyebilir. 

Ancak genel bütçeye bağlı dairelerin aylıklı kadroları dışında bir 
göreve atananlar bu hükümden faydalanamazlar. 

Yukarıda yazılı işlemler ilgili dairelerce Maliye Bakanlığına bildirilir. 

Konutların boşaltılması,: 
Madde 22 — Yetkililer tarafından kendilerine konut tahsis edilme

den- bu evleri işgal edenler ile, 20 nci maddede yazılı süreler içinde, ko
nutu boşaltmayanlar hakkında 6126 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 23 — Kira karşılıklarının aylık bordrolardan kesilmesine im
kân kalmayan hallerde, her ne sebeple olursa olsun, iki ay kirayı, peşinen 
ödemeyenler hakkında da 22 nci madde hükmü uygulanır. 

Madde 24 — Bakanlar Kurulunun 17/5/1963 tarihli ve 6/1752_şayılı 
kararnamesi ile yürürlüğe konulmuş olan (Memur Konutları Yönetmeliği) 
bütün ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici madde — Konutlarda oturanlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, aile ve konut durumunu gösterir 
beyanname vermeğe mecburdurlar. 

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayınlandığı ayı takip eden ay başın
dan itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 26 — Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Ek: t) 

Balen yürürlükte bulunan Memur Konutları Yönetmeliğine göre 
alınan bedelleri ile yeniden yürürlüğe konulmak istenilen Yönetme

likle alınması öngörülen kira bedelleri mukayese cetveli 

Mer'i Yönetmeliğe göre 
alınmakta olan kira bedelleri 

Son nüfus sayımına göre : 
a) Nüfusu 2.000 e kadar olan yer

lerde her bir metrekare için 25 
kuruş, 

b) Nüfusu 2.001 - 20.000 e kadar 
olan yerlerde her bir metrekare 
60 kuruş, 

c) Nüfusu 20.000 den çok olan 
yerlerde her bir metrekare için 
75 kuruş, 

c) Ankara'nın yalnız Namık Ke
mal Mahallesinde bulunan ko
nutların her bir metrekaresi 
için 100 kuruş, 

d) Baraka, kerpiç, ahşap, hımış, 
huğ, moloz ve bağdadi binalar
dan : 

I — Nüfusu 2.000 e kadar olan yer
lerde her bir oda için 250 kuruş, 

II — Nüfusu 2.001 - 20.000 e kadar 
olan yerlerde her bir oda için 
500 kuruş, 

III —Nüfusu 20.000 den çok olan 
yerlerde her bir oda için 750 
kuruş aylık kira alınır. 
(Bodrum katlarda % 50 indir
me yapılır.) 

Yeniden Mer'iyete konulacak olan 
Yönetmelikte alınması ön göralen 

kira bedeli 

A — Mahrumiyet bölgelerinde son 
nüfus sayımına göre, beher met
rekare için : 

a) Nüfusu 2000 e kadar olan yer
lerde 50 kuruş, 

b) Nüfusu 2001 - 10.000 e kadar 
olan yerlerde 75 kuruş, 

c) Nüfusu 10.001 - 50.000 e kadar 
olan yerlerde 100 kuruş, 

ç) Nüfusu 50.000 den yukarı olan 
yerlerde 125 kuruş 

B — Mahrumiyet bölgeleri dışında 
olmakla beraber, meskûn olmı-
yan yerlerde, hudut birlikleri, 
radar mevzileri, mühimmat ve 
akaryakıt depolan ile orman ve 
gümrük teşkilâtınca meydana 
getirilmiş veya getirilecek konut 
ve lojmanlarda oturanlardan, be
her metrekare başına 50 kuruş, 

C — Mahrumiyet bölgeleri ile Anka
ra, istanbul ve izmir dışında ka
lan bütün illerde son nüfus sa
yımına göre beher metre kare 
için : 

a) Nüfusu 2.000 e kadar olan yer
lerde 75 kuruş, 
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Mer' ! Yönetmeliğe göre 
alınmakta olan kira bedelleri 

E — Kaloriferli binalarda esas ki
raya % 50 kalorifer zammı ya
pılır. 

a) 
b) 

c) 

Yeniden Mer'iyete konulacak olan 
Yönetmelikte alınmas; ön görülen 

kira bedeli 

b) Nüfusu 2.001 - 10.000 e kadar 
olan yerle) de 100 kuruş, 

c) Nüfusu 10.001 - 50.000 e kadar 
olan yerierde 125 kuruş, 

ç) Nüfusu 50.000 den yukarı olan 
yerlerde 175 kuruş, 

Ç — Ankara Belediye sınırları için
de beher metrekare için : 
Etimesgut bucağında 125 kuruş, 
Bakanlıklar, Kızılay, Sıhhiye ve 
bunların civarı ile Devlet Ma
hallesinde 200 kuruş, 
Yenimahalle ve Gülveren'de 125 
kuruş, 

ç) Bunların dışında kalan yerlerde 
150 kuruş, 

D — istanbul ve izmir Belediye sınır
lan içinde; beher metrekare 
için : 125 - 150 kuruş, 
(Bodrum katlarının kira bedel
lerinde % 50 indirme yapılır.) 

E — Kulübe, baraka, kerpiç ve ahşap 
olan konutlardan : 
Nüfusu 2.000 e kadar olan yer
lerde her oda için 750 kuruş. 
Nüfusu 2.001 - 10.000 e kadar 
olan yerlerde, her oda için 1000 
kuruş, 
Nüfusu 10.001 - 50.000 e kadar 
olan yerlerde, her oda için 1500 
kuruş, 
Nüfusu 50.000 den fazla olan 
yerlerde her oda için 2000 kuruş, 

F — Bütün illerde kalorifeı l i konut-
lann aylık kira be.lellerine be
her metrekare için 100 kuruş 
eklenir. 

(Ek: S) 

Namık Kemal Mahallesindeki konutlardan halen alınan ve yeni 
Yönetmeliğe göre alınması öngörülen kira bedelleri mukayese cetveli 

Eski kirası Yeni kirası 

a) 

b) 

c) 

C) 

Devlet Bakam Adalet Bakam Millî Sa. Bakam İçişleri Bakanı Dışişleri Balkanı 
D. KİTAPLI t. ARAR F. MELEN H. ÖMEROĞLU O.OLCAY 

Konutun tipi M? si (Aylık) (Aylık) Artış farkı 

Orta Daire A 66 106,— 218,— 112,— 
Yan Daire A 96 154,— 308,— 154 — 
Birimci kat B 90 144 — 290,— 146 — 
Üst kat B 100 160,— 320 — 160,— 
Birinci kat C 103 165,— 329 — 164 — 
Üst kat C 110 176,— 350,— 174 — 
Birinci kat D 148 237,— 464,— 227,— 
Üst kat D 154 247 — 470,— 223 — 
Üst kat D 163 261,— 470 — 209,— 
Birinci kat E 146 234,— 458,— 214,— 
Üst kat E 150 247,— 470,— 223,— 
Birinci kat F 101 162,— 323 — 161,— 
Üst kat F 108 173,— 344,— H i 
Birinci kat G 110 176,— 350,— rn,— 

Üst kat G 116 186,— 368,— 182,— 
H 116 186,— 368 — 182,— 

Not: Namık Kemal Mahallesinde, 75 blok apartmanda 
vardır. 

434 daire 

Karar Sayısı: 7/2802 

Sınırlan ve karakteristikleri ilişik yazıda ve haritada belirtilen Er
gene Havzası Doğu Kesimi yeraltısuyu sahalarının «Yeraltısuyu işletme 
Sahası» olarak kabul ve ilâm; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
3/7/1971 tarih ve 311.2-2581 sayılı yazısı üzerine, 16/12/1960 tarih ve 
167 sayılı Kanunun 3 4incü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 12/7/1971 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
CSUNAY 

Başbakan 
N. ERİM 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S- KOCAS 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. KARAOSMANOĞLU 
Devlet Bakanı 
M. ÖZGÜNES 

Maliye Bakanı 
S. İV. ERGİN 

Millî Eğit- Bakanı 
S. OREL 

Bayındırlık Bakanı 
C. KARAKAŞ 

Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanı 

Ö. DERBİL 

Sağlık ve Sos. Yar- Bakanı 
T. AKYOL 

Ulaştrrma Bakanı 
H. ARİK 

Güm- ve Tekel Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Balkans 
A. SAV 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. TOPALOĞLU E. Y. AKÇAL 

Köy tşlerî Bakamı 
C. AY KAN 

Orman Bakanı 
S- İNAL 

Tarım Bakanı 
M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A- ÇİLİNG1ROĞLU 

İmar ve'iskân Bakanı 
5. BABÜROĞLU 

Gençlik ve Spor Bakamı 
5. ERGUN 

Ergene Havzası Doğu Kesimi Yeraltısuyu İşletme Sahası 

1 — Yeraltısuyu işletme sahasının sınırlan : 
Aşağıda tarif edilen sınırlar içinde kalan Ergene Havzası Doğu Ke

simi «Yeraltısuyu işletme Sahası» olarak tespit edilmiştir. 

Batıdan : Kırklareli ilinin 1.8 km. doğusu, Asilbeyli Köyünün1 2,2 km. 
batısı, Kavaklı Köyünün 2,0 km. doğusu, Değirmencik Köyünün 4,8 km. 
batısı, Yenimahalle Köyünün 2,0 km. doğusu, Karacaoğlan Bucağının 1,8 
km. batısı, Oruçlu Köyünün 1,5 km. doğusu, Karamesutlu Köyünün 1,9 
km. batısı, Kadıköyün 1,2 km. doğusu, Babaeski Ecesinin 1,3 km. batısı, 
Nadirli Köyünün 0,3 km. batısı, Çiğdemli Köyünün' 1,1 km. doğusu, 
Katranca Köyünün 2,0 km. doğusu; 

Güneyden : Madınya Köyünün 0,2 km. kuzeyi, Lahnaköy'ünün 2,8 
km. kuzeyi, Doğcalı Köyünün 0,8 km. kuzeyi, Küç. Karakarlı Köyünün 
2,4 km. güneyi, Avluobası Köyünün 0,9 km. kuzeyi, Alacaoğlu Köyünün 
1,0 km. batısı, Kılıçlar Köyünün 2,6 km. kuzeyi, Muzruplu Köyünün 3,0 
km. kuzeyi, Hanoğlu Köyünün 1,1 km. kuzeyi, Hocaaydm Köyünün 1,2 
km. batısı, Karacakılavuz Köyünün 6,2 km. doğusu, Aş. Sırtköyün 7,0 
km. güneyi, Gündüzlü Köyünün 1,0 km. kuzeyi, Müsellim Köyünün 4,3 
km. güneyi, Kılavuzlu Köyünün 2,8 km. kuzeyi, Kırkkepenekli Köyünün 
4,6 km. güneyi, Balabanlı Köyünün 1,3 km. kuzeyi, Sarılar Köyünün 1,0 
km. güneyi, Çorlu ilçesinin 0,1 km. kuzeyi, Ömerler Köyünün 2,0 km. 
kuzeyi; 

Doğudan : Kızılpınar Köyünün 2,4 km. güneyi, Çerkezköy Bucağı
nın 3,4 km. doğusu, Kapaklı Köyünün 0,8 km. kuzeyi, Bü. Yoncalı Köyü
nün 0,9 km. doğusu, Çayla Köyünün 0,1 km. doğusu, Küç. Yoncalı Kö
yünün 5,6 km. batısı, Çukuryurt Köyünün 3,0 km. doğusu, Saray ilçesi
nin 1,5 km. doğusu, Edir köyünün 2,3 km. doğusu, Ayvacık Köyünün 3,8 
km. batısı, Çakıllı Köyünün 0,8 km. doğusu, Tatarlı Köyünün 0,1 km. 
doğusu; 

Kuzeyden : Vize ilçesinin 0,2 km. kuzeyi, Pazarlı Köyünün 0,6 km. 
kuzeyi, Soğucak Köyünün 2,1 km. güneyi, Poyralı Köyünün 0,2 km. ku
zeyi, Pmarhisar Bucağının 0,4 km. kuzeyi, Kaynarca Köyünün 1,0 km. 
kuzeyi, Üsküp Bucağının 2,5 km. güneyi, Üsküpdere Köyünün 2,8 km. 
kuzeyi, Kızılcıkdere Köyünün 3,0 km. kuzeyi, Kırklareli ilinin 1,8 km. 
doğusu Ue sınırlanmıştır. 

2 — Tahmini yeraltısuyu rezervi : 

Yukarıda sınırlan belirtilen Ergene Havzası Doğu Kesimi Yeral
tısuyu işletme Sahasının yıllık emniyetli rezervi 66,1 milyon m3 dür. 

a) Yeraltısuyu kullanma belgesi verilmiş kuyularla, 

b) DSt. ce açılmış ve açılması planlanmış işletme kuyuları Ue, 

c) Kasaba ve köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlan için açı
lacak kuyularla çekilecek yıllık yeraltısuyu miktarı emniyetli rezerve 
eriştiğinde yeni kuyu açılamaz. 
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Başkan . - VI 

Karar Sayısı: 7/2769 

Sınırları ve karakteristikleri ilişik yazıda ve haritada belirtilen İz
mit - Karamürsel Kaytazdere Sahil Ovası yeraltısuyu sahasının «Yeral-
tısuyu İşletme Sahası» olarak kabul ve ilâm; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının 23/6/1971 tarih ve 311-2-2413 sayılı yazısı üzerine, 
16/12/1960 tarih ve 167 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakan
lar Kurulunca 7/7/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANİ 
C. SUNAY 

Başbakan 
İV. ERİM 

Devlet Bakanı 
D. KİTAPLI 

Devilet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

5. KOÇAS 

Devlet Bakamı 
Başbakan Yardımcısı 

A. KARAOSMANOĞLU 
Devlet Bakamı 
M. ÖZGÜNEŞ 

Adalet Babanı Millî Sa. Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Balkan 
t. ARAR F. MELEN H. ÖMEROĞLU O.OLCAY 

Maliye Babanı 
S. N. ERGİN 

Millî Eğit- Balkanı 
S. OREL 

BıaıymdırİJk Bakanı 
C. KARAKAS 

Dıg Ekonomik 
tlAşbiler Bakanı 
Ö- DERBİL 

Sağlık ve Sos. Yar. Bakanı 
T. AKYOL 

Ulaştıırma Bakam 
H. ARIK 

Güm- ve Tekel Bakanı 
H. ÖZALP 

Çalışma Bakanı 
A. SAV 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Turnam ve Tanıtma Bakanı 
/. TOPALOĞLU E. Y. AKÇAL 

Köy işletti Bakanı 
C. AYKAN 

Onman Babanı 
S- İNAL 

Tarım Bakanı 
M. O. DİKMEN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A- ÇİLİNGİROĞLU 
tmar ve İskân Bakanı 

S. BABÜROĞLU 

Gençlik ve Spor Baban' 
S. ERGUN 

İzmit - Karamürsel Kaytazdere Sahil Ovası 
Yeraltısuyu İşletme Sahası 

1 — Yeraltısuyu işletme sahasının sınırlan : 
Aşağıda tarif edilen sınırlar içinde kalan izmit - Karamürsel Kay

tazdere sahil ovası «Yeraltısuyu işletme Sahası» olarak tespit edilmiştir. 
(Ekli haritada sınırları belirtilmiştir.) 

Batıdan : Kapaklı Pınarının 0.150 m. doğusu, Kaytazdere Köyünün 
0,350 km. kuzeydoğusu; 
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Güneyden : Tokmak Köyünün 0.175 km. kuzeyi; 

Kuzeyden : İzmit Körfezi ile sınırlanmıştır. 

2 — Tahmini Yeraltısuyu Rezervi : 
a) Yukarıda sınırları belirtilen İzmit - Karamürsel Kaytazdere 

sahil ovası Yeraltısuyu İşletme Sahasının yıllık emniyetli rezervi 1,2 mil
yon m3 dür. 

b) Tespit edilmiş olan yeraltısuyu emniyetli rezervinin hemen 
tümü açılmış olan kuyulardan çekildiği ve aynı zamanda deniz suyunun 
yeraltısuyunu tuzlandırması tehlikesi sebebiyle sahil boyunca 50 m. lik 
şerit içerisinde yeni kuyu. sahanın diğer kısımlarında ise 5 mm. den daha 
derin kuyu açılması yasaklanmıştır. 

c) Mevcut belgeli kuyulardan belgelerinde belirtilen miktardan 
fazla su çekilemez. 

Mill i Savunma Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 9586 
1. 1 Temmuz 1971 gün ve 9531 sayılı Kararname ile atanmaları 

yapılan aşağıda isimleri yazılı Hv. As. Hâkim Subaylar ilişiklerini Sıkı 
Yönetim Komutanlıklarındaki (Adlî Müşavir, As. Hâkim, As. Savcı) 
görevlerinin hitamında keseceklerdir. 

2. Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 
1. Hv. As. Hâk. Alb. Muammer Bural (1945-19) 
2. Hv. As. Hâk. Yb. Cemil Ancan (1949-74) 
3. Hv. As. Hâk. Yb. Mesut Dilbaz (1951-B-10) 
4. Hv. As. Hâk. Bnb. Hikmet Şener U956-1) 

17/7/1971 
CTO^HURBAŞKANI 

C. SUN AY 
Başbakan Mil l i Savunma Bakanı 
N. ERİM E. MELEN 

içişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 9574 
1 •— Maraş İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Tanır Köyü ile, 
Aynı İlçenin Süleymanlı Bucağına bağlı Hacıibrahimuşağı Köyü 

bölgesindeki ik i bucak arası sınır, ilişik krokisinde de işaret edildiği 
üzere; 

(1694 rakımlı Tekekayası tepesinden başlıyarak, buradan düz hatla 
Tekekayası deresi ile Çemrengeç deresinin (Suyunun) birleştiği noktaya, 
buradan Çemrengeç deresini takiben Kanyurdu'nun güneybatısındaki 1364 
rakımlı tepeden kuzeydoğu istikametinde çekilecek düz hattın işbu de
reyi kestiği noktaya, buradan 1364 rakımlı tepeye, buradan 1595 ra
kımlı Delikli taş tepesine, buradan da Karatepeye çekilecek hat) olarak 
tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

3 — Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 

17/7/1971 
CUMHURBAŞKANI 

O. SUNAY 
Başbakan İçişleri Bakam 
N. ERİM H. ÖMEROĞLU 

Karar Sayısı: 9568 
1 — Ordu Di Mesudiye İlçesi Topçam Bucağına bağlı Derinçay (Ko

tam) Köyü, aynı İlin Merkez İlçesinin Kabadüz Bucağına bağlanmıştır. 
2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

17/7/1971 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan İçişleri Bakam 
N. ERİM B. ÖMEROĞLU 

Karar Sayısı: 9573 
1 — Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Merkez Bucağına bağlı Geriş 

Köyü Ue, 
Devrek İlçesi Gökçebey Bucağına bağlı Bakacakkadı Köyü bölge

sindeki iki İlçe arası sınır, ilişik krokisinde de işaret edildiği üzere; 
(Kurnalı Mescitten doğu - batı istikametine çekilecek hattın Filyos 

Çayı ile kesiştiği noktadan başlayarak demiryolunun Çaycuma istikame
tindeki (362 Km.) sinin 50 metre güneyindeki Kurnalı Mescit'e, buradan 
düz bir hat ile Kongul dağı tepesine, buradan İçmece deresinin Elmalı 
boğazından geçen yol ile kesiştiği noktaya çekilecek hat) olarak tespit 
edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel haklan 
saklıdır. 

3 — Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 
17/7/1971 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başhakem İçişleri Bakam 
N. ERİM B. ÖMEROĞLU 

Karar Sayısı: 9572 
1 — Denizli İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Kocadere 

Köyü ile, 
Aynı İlçenin Honaz Bucağına bağlı Kocabaş Köyü bölgesindeki ik i 

Bucak arası sınır, ilişik krokisinde de işaret olunduğu üzere; 
«Irlıganlı arkının Sağdere (Sarıçay) ile birleştiği yerden başlaya

rak, Sağdereyi (Sançay) Kuzey istikametine takiben Dikilitaş mevkiihin 
güneyinden geçen ve mahallî tabirle Karanlık dere diye adlandırılan de
renin işbu Sağdere ile birleştiği noktaya, buradan adı geçen Karanlık 
dereyi takiben Dikilitaş mevkiinde bulunan 646 rakımlı tepeden güney 
istikametine çekilecek düz hattın bu dereyi kestiği noktaya, buradan 646 
rakımlı tepeye, buradan da düz hatla 702 rakımlı tepeye (Dikiçereni) 
çekilecek hat» olarak tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf sının içinde kalan genel ve özel haklan 
saklıdır. 

3 — Bu Kararı içişleri Bakanı yürütür. 
17/7/1971 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
N. ERİM B. ÖMEROĞLU 
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İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 9571 
1 — Aydın İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Baklacık Köyü 

ile, 
Aynı İlçenin Umurlu Bucağına bağlı Gölcük Köyü bölgesindeki i k i 

bucak arası sınır, ilişik krokisinde de işaret olunduğu üzere : 
(Armutlu burnundan «826 rakımlı ufak tepe» başlamak üzere, bu 

tepenin güneybatısında bulunan Sazakbaşma - buradan aynı istikameti 
takiben Yukarı Kayacık yoluna kavuştuğu noktaya - buradan Güney 
istikametinde bu yolu takip ederek Yukarı Akçagedik'e - buradan su 
bölümünü takiben Göl mevkiine - oradan Aşağı Akçagedik'e - buradan 
yine su bölümünü güney istikametinde takiben 700 rakımlı Çil tepeye -
oradan 592 rakımlı Karakayabaşı tepesine - buradan da dereyi takiben 
«bu derenin adı Deveçanı'dır» Ilıca dereye «bu dere daha yukarıda Ça-
hanlar ve Nardere adlarını almaktadır» - buradan dereyi Güneye doğru 
takip ederek Kireç ocağında son bulan hat.) olarak tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

3 — Bu Kararı içişleri Bakam yürütür. 
17/7/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
N. ERİM H. ÖMEROĞLU 

Karar Sayısı: 9569 
1 — Denizli İli Sarayköy ilçesi Merkez Bucağına bağlı Yeşilyayla 

(Kızılköy) Köyü, aynı i l in Merkez ilçesinin Merkez Bucağına bağlan
mıştır. 

2 — Bu Kararı içişleri Bakanı yürütür. 
17/7/1971 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
N. ERİM B. ÖMEROĞLU 

Karar Sayısı: 7570, 
1 — Ordu i l i Mesudiye ilçesi Merkez Bucağına bağlı Arpaalan Köyü 

İle, 
Sivas İli Koyulhisar ilçesi Merkez Belediyesi bölgesindeki iki U 

arası sınır, ilişik krokisinde de işaret olunduğu üzere; 
(Kürt yolunun Koşuluk yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak, Ko-

şuluk yolunuri) Zapçuoğlu çeşmesinin batısından güneye doğru takiple bu 
yolun Alembey deresi ile kesiştiği noktaya - buradan 1930 rakımlı Yap
raklı tepesine - buradan Uzunaçık tepesine - buradan 2038 rakımlı Ziya
ret tepesine - buradan 2030 rakımlı Dumanlıca tepesine - oradan Güllü-
cealam tepesine - buradan 1856 rakımlı Körgöz tepesine - buradan Ça-
dırdüzü tepesine - buradan Geyikgölü mevkiinden doğuya doğru akan 
Küçükderenin Kazanderesi ile kesiştiği noktaya ve buradan bu Küçük 
dereyi Batıya doğru Geyikgölü istikametinde takiben Mesudiye/Koyul
hisar yoluna - buradan bu yolu takiben İğdır Gölüne - buradan da Ba-

lıklısu deresi ile Baldıran Çayının kesiştiği noktaya çekilecek hat) ola
rak tespit edilmiştir. 

2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları 
saklıdır. 

3 — Bu Kararı içişleri Bakanı yürütür. 
17/7/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
N. ERİM H. ÖMEROĞLU 

Dışişleri ve Tarım Bakanlığmdan : 

Karar Sayısı: 9623 
1. 30 Haziran 1971 tarihinde görev süresi bitmiş olan iktisadi İş

birliği ve Gelişme Teşkilâtı nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliği Teknik 
Tarım Müşaviri İzzet Baykal'dan boşalan 5 inci derece Teknik Müşavir
lik kadrosuna Tarım Bakanlığı memurlarından Bekir Genç atanmıştır. 

2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı ile Tarım Bakam yürütür. 
23/7/1971 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan Dışişleri Bakanı Tarım Bakamı 
N- ERİM O. OLCAY M- O- DİKMEN 

Maliye Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 9566 
1 — Açık bulunan 3 üncü Derece Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 

Başhesap Uzmanı Mustafa Orhan Çam'm almakta olduğu 3 üncü dere
cenin 1 inci kademe aylığı ile atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. 
17/7/1971 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan Maliye Bakam 
N. ERİM S. N. ERGİN 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 9601 
1 — Gümrük ve Tekel Bakanlığında açık bulunan 4 üncü derece 

Başmüfettişliğe, 5 inci dereceden 1 inci Sınıf Müfettişlik kadrosunda 3 
üncü derecenin 1 inci kademe aylığım almakta olan A l i İhsan Akın'ın ter
fian atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Gümrük ve Tekel Bakam yürütür. 
20/7/1971 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUN AY 

Başbakan Gümrük ve Tekel Bakam 
N. ERİM B. ÖZALP 

Yüksek Seç im Kurulu Kararları 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : 

Karar No : 286 

10 Ekim 1971 Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu Üye
lerinin (C) grubunda yer alan illerde yenilenmesi seçimleriyle birlikte ya
pılacak olan boşalmış Cumhuriyet Senatosu Üyeliklerinin doldurulması 
ve milletvekili ara seçimlerinde seçmenler tarafından kullanmak üzere, 
26/4/1961 günlü 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki Kanunun 13/2/1965 günlü 533 ve 14/7/1965 günlü 656 
sayılı Kanunlarla değişik 78 inci maddesi uyarınca, Yüksek Seçim Ku
rulunca hazırlanıp bastırılması ve bütün ilçe seçim kurullarına gönderil
mesi gerekli bulunan, sözü geçen seçimlere katılmaya hak kazanmış si
yasî partilerin aday listelerinin yer alacağı birleşik oy pusulalarının nite
likleriyle bastırılmalarında uygulanacak esasların tespiti konusunda, 
Başkanlıkça Kurulumuza yazılan 18/7/1971 günlü yazı okundu, işin 
gereği görüşülüp konuşuldu : 

1 — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 
26/4/1961 günlü ve 298 sayılı Kanunun, 13/2/1965 günlü ve 533 sayılı 
seçimlerle ilgili kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanunla değişik 78 inci maddesinin 8 inci fıkrasında, (Siyasî partilerin öze] 
işaretleri hakkında, bağımsız adayların kullanacakları özel işaretler hak
kındaki yukarıki hükümler uygulanır;) Aynı maddenin 9 uncu fıkrasının 
3 üncü bendinde de, (Birleşik oy pusulası; her partinin oy pusulası üze
rinde, en başta ve ortada, partinin özel işareti; özel işaretin altında baş 
harfleri; baş harflerinin altında tam yazı halinde adı; belirli bir aralık 
veya çizgiden sonra eni ve boyu ikişer santimetre olan belirli bir kalın
lıkta çizgilerle yapılmış bir dörtgen veya çapı iki santimetre olan bir daire; 
belirli bir aralık ve çizgiden sonra adayların adlan ve soyadları; sayılan 
bu hususlarda partiler arasında tam bir eşitliği sağlayacak renk, büyük
lük ve puntolarla bastırılır); yine aynı maddenin 14/7/1965 günlü ve 656 
sayılı seçimlerle ilgili kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu 
kanunlara bazı hükümler eklenmesi hakkındaki kanunla değiştirilen 9 
uncu fıkrasının 2 nci bendinde (Her oy pusulasının bir yüzü Seçime ka-
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tılan siyasi partilerin oy pusulalarının yan yana ve birbirlerinden belirli 
kalınlıkta birer çizgi ile ayırt edilmiş olarak» birleşik oy pusulası şek
linde düzenlenir, birleşik oy pusulası üzerinde siyasî partilerin oy puslala-
rının sırası Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasî partilerin temsilcileri 
önünde ad çekmek suretiyle tespit edilir) hükümleri yer almış bulunmak
tadır. 

Yukarıda söz konusu edilen 298 sayılı Yasanın 78 İnci maddesinin 
değişik 9 uncu fıkra 2 nci bendi uyarınca; seçime katılan siyasî partilerin 
oy pusulalarının yan yana ve birbirinden belirli kalınlıkta, birer çizgi ile 
ayırt edilmiş olarak birleşik oy pusulaları şeklinde düzenlenmesi gerek
mektedir. 

Kurulumuzun 23/6/1971 günlü ve 242 sayılı kararına göre 10 Ekim 
1971 günü yapılacak seçimlere katılmaya hak kazanmış bulunan siyasî 
parti adedi 7 den ibarettir. Şu halde birleşik oy pusulalarının seçime ka
tılan siyasî partilerin oy puslalarını yan yana kapsayacak şekilde bastı
rılması uygun olacaktır. 

Ancak, seçime katılmaya hak kazanmış bulunan siyasî partilerin 
hepsi de bütün seçim çevrelerinde - bunların bir kısmında önseçime katıl
mamış olmaları yüzünden - seçime katılamayacakların bazı seçim çevre
lerinde 7 siyasî partinin oy pusulalarının yan yana dizilmesi yerine o seçim 
çevresinde seçime katılan siyasî partilerin oy pusulalarının yan yana di
zilmesi suretiyle bastırılması gerekecektir. 

Her seçim çevresi için her siyasî partinin birleşik oy pusulasında 
alacağı sırayı ayrı ayrı tespit etmek hem fazla zaman harcanmasına ve 
hem de karışıklık doğmasına sebep olacağından işin Kurulumuzca dü
zenlenmesi zorunlu görülmüştür. Bu bakımdan birleşik oy pusulasında 
soldan başlamak ve sağa doğru gidilmek üzere her siyasî partinin alacağı 
sıraya birden 7 ye kadar itibarî olarak sıra numarası verilmesi birleşik 
oy puslalarının ad çekmede her siyasî partiye isabet eden numara sıra
sına göre düzenlenmesi ancak siyasî partilerden bazılarının seçime katıl
madıkları veya katılamadıkları seçim çevrelerinde birleşik oy puslalarında 
bu siyasî partilerin sağdan sola doğru kaydırılmak suretiyle düzenlen
mesi, ilkelerinin kabul edilmesi, işin düzenle yürütülmesi bakımından uy
gun bulunmuştur. 

2 — Yukarıda anılan 298 sayılı Yasanın 78 inci maddesinde, birleşik 
oy pusulasında bulunan her siyasî partinin oy puslalarının en başına her 
siyasî partinin özel işaretinin basılacağı yazılı ise de; bunların büyüklüğü 
hakkında bir hüküm yer almamış, ancak siyasî partiler arasında eşitliğin 
gözetilmesi ilkesi öngörülmüştür. Siyasî partilerin özel işaretlerinin seç
men tarafından daha iyi seçilebilmesini sağlamak üzere Kurulumuzca her 
siyasî partinin özel işaretinin eni ve boyu üçer santimetre büyüklüğünde 
olan bir dörtgen içine sığacak şekilde ve fakat asıllarına sadık kalınmak 
şartı ile Kurulumuzca yeniden hazırlanması uygun görülmüştür. 

ö te yandan Kurulumuzca düzenlenecek birleşik oy puslalarına. iliş
kin bulunduğu seçim çevresinin adının yazılacağına dair kanunda bir hü
küm olmadığından, kanşıklıkları ve birleşik oy puslasının basılması ile 
yerlerine gönderilmesi işlerini kolaylaştırmak maksadı ile birleşik oy pus-
lasında her siyasî partinin adaylarının ad ve soyadlarının yazılacağı yerin 
baştarafına o seçim çevresinin adı ile (ili adayları) kelimelerinin yazıl
ması yararlı ve ve zorunlu görülmüştür. 

Sonuç : 1 — Birleşik oy pusulalarında siyasî partilere isabet 
edecek yerlerin 1 den 7 ye kadar itibarî olarak sıra numarası ile adlandı
rılmasına, siyasî partilerden bazılarının seçime katılmadı klan veya katı-
lamadıklan seçim çevrelerinde birleşik oy pusulalarında bu siyasî parti
lerden boşalacak yerlerin sırada bulunan diğer siyasî partilerin sağdan 
sola doğru kaydırılmak suretiyle doldurulmasına ve ileride Kurulumuzca 
bastırılacak olan birleşik oy puslalarının bu esaslar gözönünde bulundu
rularak hazırlayıp bastırılmasına. 

2 — Yasa hükümleri ve birinci maddedeki ilke gözönünde tutulmak 
suretiyle bir seçim çevresinde seçime katılan siyasî partiler sayısınca si
yasî partilerin yan yana yer alacak olan oy puslalarının, birleşik oy pus-
laları üzerindeki yerlerinin birbirinden kalınca birer çizgi ile ayrılmasına, 
her siyasî partiye ilişkin oy puslası üzerinde en başta ve ortada, eni ve 
boyu üçer santimetre olan bir dörtgen içinde olmak üzere siyasî partinin 
özel işareti; özel işaretin altında o siyasî partinin adının baş hafleri (Her 
harften sonra birer nokta konmak şartı ile); baş harflerin altında o 
siyasî partinin tam yazı halinde adı; bir çizgiden sonra yine tam ortada 
çapı iki santimetre olan bir daire, bir çizgiden sonra birleşik oy pusla-
smın ilgili olduğu ilin adı ile (tü adayları) kelimeleri ve bu kelimelerin 
altına da o siyasî partinin adaylarının ad ve soyadları sıra sayısı ile ba
sılmasına, bütün bu hususlarda çizgilerin kalınlığı ve özel işaretlerin bü
yüklüğü ve yazıların puntosu ve bırakılacak boşlukların mesafeleri bakım-
larından siyasî partiler arasında tam ve kâmil bir eşitliğe yer verilmesine, 
özel işaretlerle yazı ve çizgilerin Kurulumuzca, 298 sayılı Kanunun 14 
üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasındaki esaslara uygun olarak özel su
rette imal ettirilmiş olan ve üzerinde «Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim 
Kurulu* filigranı bulunan özel beyaz kâğıt Özerine siyah baskı halinde 

bastırılmasına, siyasî partilerin birleşik oy puslalarına basılmak üzere 
Kurulumuza verilecek olan özel işaretler .değişik ebatta olabileceğinden, 
bu özel işaretlerin asıllarına sadık kalınmak şartı ile üç santimetre en ve 
boyundaki dörtgen içine basılabilecek eşit büyüklüğe göre düzenlenmesine, 

3 — Kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasına ve birer örneğinin 
seçime katılmaya hak kazanmış olan siyasî partiler Genel Başkanlıklarına 
gönderilmesine 19/7/1971 gününde oybiriiğiyle karar verildi. 

Karar No : 289 
10 Ekim 1971 gününde yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu Üyele

rinin (C) grubu illerde yenilenmesi ve boşalan yerlerdeki Cumhuriyet 
Senatosu Üyeliklerinin doldurulması ve yine boşalan yerlerdeki millet
vekilleri için ara seçimlerine katılmaya hak kazandıkları Yüksek Seçim 
Kurulunun 23/6/1971 günlü ve 242 sayılı karariyle tespit ve Resmî Ga-
zete'nin 2/7/1971 günlü ve 13883 sayılı nüshasında yayımlanmış bulunan 
siyasî partilerin, bu seçimlere girmeleri halinde, adaylık hususunda ne 
yolda başvurmaları gerektiği konusu görüşüldü : 

25/5/1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 19 uncu 
maddesinin, 14/7/1965 tarih ve 656 sayılı Yasanın 3 üncü maddesiyle de
ğişik ilk fıkrasında, milletvekilliği adaylığı için oy verme gününden ön
ceki otuz yedinci gün saat onyediye kadar müracaat edilir.» hükmüne yer 
verilmiştir. Aynı maddenin siyasî partilere ilişkin 3 üncü fıkrasında ise, 
«siyasî partiler tarafından müracaat, seçimine katılacaktan çevrelere ait 
aday listelerinin, genel merkezleri tarafından, yukarıdaki süre içinde Yük
sek Seçim Kuruluna alındı belgesi karşılığında verilmesi suretiyle ya
pılır» denmektedir. 

Daha sonra yürürlüğe giren 13/7/1965 günlü ve 648 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun, adayların tespitinde son işlemleri düzenleyen 48 inci 
maddesindeki, «Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen parti 
adayları listelerinin tasdikli birer örneğini süratle ilgili partilerin genel 
başkanlıklarına teslim eder. Parti Genel Başkanlıklan, 31 inci madde ve 
parti mevzuatı gereğince merkez yoklaması ile seçilen parti adaylarını 
aday listelerine ekleyerek seçim çevrelerine göre düzenleyeceği parti adayı 
cetvellerini, kanun hükümleri gereğince Yüksek Seçim Kuruluna süresi 
içerisinde bildirirler.» hükmü, yukarıda yazılı maddenin kapsadığı hukukî 
durumu teyit etmekte ve maddelerin tertip tarzı ile güdülen amaçtan, 
648 sayılı Yasanın 48 inci maddesinde yazılı «parti adayı cetvelleri» de
yimi ile, 306 sayılı Yasanın 19 uncu maddesi 3 üncü fıkrasındaki «aday 
listeleri» nin ifade olunduğu kolayca anlaşılmaktadır. -

O halde : 
1 — Söz konusu seçimler 10 Ekim 1971 Pazar günü yapılacağına 

göre, bu seçime giren siyasî partilerin genel başkanlıklarınca, aday liste
lerinin, diğer deyişle parti aday cetvellerinin, bu tarihten otuzyedi gün 
önceye rastlayan 3 Eylül 1971 Cuma günü saat 17.00 ye kadar Yüksek 
Seçim Kuruluna verilmiş olmaları gerekir. 

2 — Aday listelerinin, yani parti aday cetvellerinin ne suretle dü
zenleneceği, ilgili seçim yasalarında açıklanmıştır. Ancak, 648 sayılı Ya
sanın 48 inci maddesinde parti aday cetvellerinin seçim çevrelerine göre 
düzenleneceği yazılıdır. Bu bakımdan bir seçim çevresi teşkil eden her 
ilin adayları bir kâğıtta gösterilmek ve o seçim çevresi adaylarına bir 
kâğıt yetmediği takdirde sayfa numarası konularak ikinci bir kâğıt ek
lenmek suretiyle cetvellerin düzenlenmesi, yasa hükmüne uygun olur. 

3 — Ayrıca. Kurulumuzca örneklerinin çıkarılması zaman ve emek 
sarfını gerektireceğinden, ikişer adedi Kurulumuzda saklanmak, birer 
adedi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye ve Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumuna gönderilmek ve bir örnek de telle yapılacak bildirimi teyit için 
il seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmek üzere, bu cetvellerin beş ör
nek halinde Kurulumuza teslimi zorunluğu vardır. 

4 — Seçime giren siyasî partilerin cetvellerinde birliği ve yapıla
cak işlemlerde eşitliği sağlamak, sözü geçen cetvellerin aynı bilgileri ta-
şımalan halinde kabil olur. Bu itibarla cetveller alfabe sırasiyle dizilmeli 
ve her ile ait cetvelin baştarafına, bir secim çevresi olan ilin adı ve altına 
o seçim çevresine ait parti adaylarının sıra numarası, adları, soyadları ve 
meslek veya sanatları bu sıraya uyulmak kaydiyle ve alt alta olmak üzere 
yazılmalıdır. 

5 — Cetvellerde yer alan her yaprak, parti mührünü ve yet
kili imzayı taşımak suretiyle belge niteliği kazanır. 

Sonuç : 1 — Seçime giren siyasî partilerin, parti aday listelerini, ya
ni parti aday cetvellerini 3 Eylül 1971 Cuma günü saat 17.00 ye kadar 
Yüksek Seçim Kuruluna vermeleri gerektiğine; 

2 — Bu listelerin, diğer deyişle cetvellerin, beşer örnek halinde ve 
kararımızda yazılı şekilde Parti Genel Başkanlıklarınca düzenlenip teslim 
edilmesine; 

3 — Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına ve ayrıca seçime ka
tılmaya hak kazanan siyasi partilere bildirilmesine; 

19 Temmuz 1971 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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G E N E L G E 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığından : 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 
İthalât: (71/53) 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine, karşılığı 453 sıra 
numaralı Tanzim ve İhtiyaç Kotasından aktarılmak suretiyle, 1971 yılı 
Tahsisli İthal Malları Listesine aşağıda gösterilen kotanın ilâvesi uy
gun görülmüştür : 

Kota Müracaat ve 
Sıra Güm. Ta. Saniyici inceleme makam 
No. ve İst. No. Madde ismi (1000$) veya mercii 

479 82.04.90 Yalnız 87.01, 87.02 ve 
87.03 pozisyonlarında yer 
alan makinaların bakım 
ve tamirinde kullanılan Sanayi ve Tica-
özel el aletleri 30 ret Bakanlığı 

İ L Â N L A R 
Taşova Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/77 
Duruşma : 14/10/1971 
Taşova Orman Bölge Şefliği tarafından davalılar Amasya'nın Sa-

rayözü Köyünden İsmaü Bulut ve beş arkadaşı aleyhine açmış olduğu 
tazminat davasınm yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalılardan Amasya Sarayözü Köyünden Bektaş oğlu 1935 do
ğumlu Dursun Mutlu, Kasım oğlu 1943 doğumlu Halil Sayar ve Hüse
yin oğlu 1939 doğumlu Halil Gümüş'üh adresleri meçhul olduğundan 
28/1/1971 günü duruşmaya gelmeleri için Resmî Gazete ile ilânen ken
dilerine tebligat yapılmış olup buna rağmen duruşmaya gelmediklerin
den bu defa 14/10/1971 tarihli duruşmada hazır bulunmaları için adla
rına Resmî Gazete ile ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan yukarıda açık kimlikleri yazılı davalıların 14/10/1971 tarihinde 
saat 9 da mahkememizde hazır bulunmaları veya kanunî bir vekil ile 
davalarını takip ettirmeleri aksi halde davaya gıyaplarında devam olu
nacağı hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7551 

1969/347 
Davacı Tapu İdaresine izafeten Taşova Tapu Sicil Memurluğu ta

rafından davalılar Ladik İlçesinin Kabacagöz Köyünden Al i Şalhin ve 73 
arkadaşı aleyhine açmış olduğu tapu iptali davasının yapılan açık du
ruşması sırasında : 

Davalılardan Mehmet Gökçe, Hamit Ağırel, Kaya Tüydü, A l i Yiğit, 
Şükrü Günel ve Şükrü Tarak bugüne kadar aranmışsa da adresleri meç
hul olduğundan kendilerine duruşma günü tebliğ edilemediğinden ve ha
len adresleri de meçhul olduğundan Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapıl
masına karar verilmiş olduğundan karar gereğince yukarıda adları yazılı 
davalıların duruşma günü olan 17/9/1971 günü saat 9.00 da Mahkeme
mizde yapılmakta olan duruşmada hazır bulunmaları gelmedikleri takdir
de duruşma günü tebliğ edilmiş sayılıp müteakip celse için haklarında gı
yap kararı çıkarılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 7552 

Bolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/8 
Mehmet Çakır tarafından, Kemal Özak aleyhine açılan 80O lira 

alacak davasının yapılan duruşmasında, davalı Kemal özak'a çıkarılan 
davetiyeye verilen meşruhatta, Bolu Akpmar Mahallesi Çeşme Sokak No. 
10 da bulunmadığı ve adresininde bilinmediğinden davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân yapıldığı anlaşıldığından, mahkemece ilânen gıyap teb
ligatı yapılmasına karar verilmiştir. Adresi meçhul olan Kemal Özak'm 
duruşmanın bırakıldığı 23/9/1971 Perşembe saat 9.00 da Bolu Sulh Hu
kuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil et
tirmesi veya davaya cevap vermesi gıyap karan yerine kaim olmak 
üzere Uân olunur. 7557 

1971/6 
Mehmet Karakuz tarafından Kemal özak aleyhine açılan 800 lira 

alacak davasının yapılan duruşmasında, davalı Kemal özak'a çıkarılan 
davetiyeye verilen meşruhatta, Bolu Akpınar Mahallesi Çeşme Sokak No. 

10 da bulunmadığı ve adresinin de bilinmediğinden davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân yapıldığı anlaşıldığından, mahkemece ilânen gıyap teb
ligatı yapılmasına karar verilmiştir. Adresi meçhul olan Kemal özak'm 
duruşmanın bırakıldığı 23/9/1971 Perşembe saat 9.00 da Bolu Sulh Hu
kuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir veküle temsil et
tirmesi veya davaya cevap vermesi gıyap karan yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 7558 

1971/7 
Mehmet Dursun tarafından, Kemal özak aleyhine açılan 800 lira 

alacak davasınm yapılan duruşmasmda, davalı Kamal özak'a çıkanlan 
davetiyeye verilen meşruhatta, Bolu Akpmar Mahallesi Çeşme Sokak No. 
10 da bulunmadığı ve adresinin de bilinmediğinden davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân yapıldığı anlaşıldığından, mahkemece ilânen gıyap teb
ligatı yapılmasına karar verilmiştir. Adresi meçhul olan Kemal özak'uı 
duruşmanın bırakıldığı 23/9/1971 Perşembe saat 9.00 da Bolu Sulh Hu
kuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsU et
tirmesi veya davaya cevap vermesi gıyap karan yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 7559 

1971/9 
Necati Doğramacı tarafından Kemal özak aleyhine açılan 800 lira 

alacak davasınm yapılan duruşmasmda, davalı Kamal Özak'a çıkarılan 
davetiyeye verilen meşruhatta, Bolu Akpınar Mahallesi Çeşme Sokak No. 
10 da bulunmadığı ve adresinin de bilinmediğinden davetiye yerine kaim 
olmak üzere ilân yapıldığı anlaşıldığından, mahkemece ilânen gıyap teb
ligatı yapılmasına karar verilmiştir. Adresi meçhul olan Kemal özak'm 
duruşmanın bırakıldığı 23/9/1971 Perşembe saat 9.00 da Bolu Sulh Hu
kuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsU et
tirmesi veya davaya cevap vermesi gıyap karan yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 7560 

Çanakkale Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1970/808 

Hırsızlıktan sanık Tokat İli Erbaa Kazası Yeni Mahalle halkından 
olup bu yerde nüfusta kayıtlı bulunan Abdullah oğlu ve Fatma'dan 1341 
yılında doğma Sami Yümaz'ın hareketine uyan T. C. K. nun 491/llk, 
522/1, 525 inci maddeleri gereğince neticeten iki ay hapis ve o kadar 
müddet emniyeti umumiye nezareti mâhsusatı altmda bulundurulmasına, 
bu suçtan 21/9/1970 tarihinde tevkif edilerek 18/12/1970 tarihinde tah
liye edildiğinden mevkuf kaldığı günlerinin mahkûmiyetinden icrai mah
subuna, 750 kuruş masarafi muhakemenin ayrıca kendisinden tahsiline 
dair Hâkimliğimizden sadır olan 3/5/1971 tarih ve 1970/808 esas, 
1971/249 karar sayılı gıyabî kararm sanığa tebliği mümkün bulunma
dığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gere
ğince Uânen tebliğine, aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince Uân 
yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebligat yapılmış sayılmasına, 
20/7/1971 tarihinde karar verilmiş olduğundan keyfiyet ilânen tebliğ 
olunur. 7556 
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Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Kırmızı mercimek) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Cinsi : Kırmızı mercimek, Tah Fia. : 3,20 Ura. Miktarı : 24000 Kg 
M . Bedeli : 76.800,— lira. G. teminatı : 5.090,— lira. ihale günü saati 
5 Ağustos 1971 Perşembe 11.00 7238 / 4-4 

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

Aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
('81) kalem (Kalorifer malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarmı 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Kalorifer malzemesi, Miktarı : 81 kalem, M. bedeli : 99.381,— 
lira, G. teminatı : 6.220,— lira, ihale günü saati : 16/8/1971 Pazartesi 
11.00. 7571 / 4-1 • 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Cinsi : Kadastro Okulu öğrenci ve hizmetlilerinin 1971-1972 ders 
yılı yiyecekleri, Miktarı : Günlük adet 60 -180, Muhammen fiyatı : 9,— 
lira (Bir kişi üç öğün), Muhammen bedeli : 423.360,— lira. 

1 — Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usulü Ue 
satm alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 19/8/1971 tarihinde Perşembe günü saat 15.30 da 
Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı 20.684 lira 40 kuruştur. 
4 — Şartname her gün Komisyonda görülebilir. 
5 — Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisoyna 

verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — isteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve Ticaret Odası 

vesikaları, şirketlerin faaliyet belgeleri ile birlikte Komisyonda bulunma
ları ilân olunur. 7494 / 4-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Yapı işleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş Diyarbakır Hizmet binası inşaatı Olup, 

ilk keşif bedeli 1.900.000,— liradır. 
2 — Eksiltme 9/8/1971 tarihine rastlayan, Pazartesi günü saat 

16.00 da Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1. No. 
Satm Alma Komisyonunda birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usu
lüyle yapılacaktır. 

S — isteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakım ve eklerini. Ankara'
da Mithatpaşa Caddesinde Genel Müdürlük İnşaat Müdürlüğü Keşif Bü
rosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) 1971 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
b) Usulü dairesinde 70.750,— liralık muvakkat teminatını, 
c) Bu işe ait iştirak belgesini, 
kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5 — Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli; 
İsteklilerin en geç 6/8/1971 Cuma günü mesai sonuna kadar bir di

lekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat et
meleri (Müracaatta umumî evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla 
müracaat kabul olunmaz) ve dilekçelerine Baymdırlık Bakanlığından 
alınmış keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi asıl veya 
Noter suıeti ile bu önemde benzeri bina inşaatım muvaffakiyetle ikmal 
ve kabullerini yaptıklarına dair ilgili daireden alınmış belge aslını ve 
münhasıran Kurumdan alacakları plan, teçhizat, taahhüt ve teknik per
sonel beyannameleri ile bu beyannamede zikredilen teknik personel ile 
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Noterden mün'akit taahhüt beyannamesini ve ihale evrakını tetkik et
tiklerini gösterir Kurum Keşif Bürosundan bu iş için alınmış belgeyi de 
eklemeler- lâzımdır. 

6 — istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarmı eksiltme günü saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri veya bu saatte 
Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak pos
talamaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 — 5337 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin 4 üncü fıkrası muci
bince Belediyelerce istenecek ilân resmi ve yardımlarla bilumum harçlar 
müteahhide aittir. 

9 — Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 7472 / 2-1 • 

Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Satm Alma Komisyonu Başkan
lığından ı 

1. SivU Savunma bakımından halk tarafından yapüacak teşküât 
vs alınacak tedbirler hakkmda yönetmelik kapalı zarf usulü eksiltme 
suretiyle 450.000 adet olarak bastırılacaktır. 

2. Eksiltme ihalesi 3 Ağustos 1971 Sah günü saat 11.00 de Anka
ra'da SivU Savunma İdaresi Başkanlığı Satm Alma Komisyonunda (An
kara'da Mustafa Kemal Bulvarı No. 125) de yapılacaktır. 

3 — İşin muhammen bedeli 90.000 TL. ve muvakkat teminat 5750 
liradır. 

4. İdari ve özel şartnameler çalışma gün ve saatleri içinde Satın 
K\m& Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 

5. Teklif mektupları ihale günü ihale saatinden bir saat evveline 
Kadar Komisyon Başkanlığında kabul edilir Bundan sonra verilen tek
irler ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edUmez. 

6. İdare 2490 sayılı Kanuna tabi değildir İhaleyi yapıp yapma 
aakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 7190 / 4-4 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1. Samsun - Trabzon Hava Meydanlarına oto garajı yapımı inşaatı 
işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2. İşin kc-şif bedeli 273^332,28 liradır. Geçici teminatı 14.683.30 l i 
ra olup, işbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük Muhasebe veznesine yatırılıp karşılığında 

makbuz alınacaktır. 
3. Eksiltme 13/8/1971 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 

15.30 da Ankara'da DHMt Genel Müdürlüğü Alım, Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

4. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dai
resi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde, 
Samsun ve Trabzon Meydan Müdürlüklerinde görülebilir. 

5. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en geç 9/8/1971 günü 
masai saati sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe Ue Ge
nel Müdürlüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi al
maları şarttır. Müracaatta genel evrak kayıt tarihi muteber olup, pos
tada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar nazarı dikkate alın
maz. 

a) «C» grubundan müteahhitlik karnesi, 
b) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisi (örnek : 1) 
c) Kredi imkânlarını bildirir malî durum bildirisi (örnek : 2 ve 

2a), 
d) Teknik personel bildirisi (ö rnek : 3), 
e) Elindeki işleri bildirir taahhüt bildirisi (örnek : 4) 
6. isteklilerin 1971 yılı Ticaret Odaları belgesi, idaremizden ala

cakları yaterlik belgesi, teminat mektubu veya makbuzunu havi kanunî 
şekilde tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat 
evvel Alım - Satım Komisyonuna makbuz karşılığı vermiş olmaları 
şarttır. 

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

(Özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 
7493 / 4-1 

• • 
Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

I 6546 ada 16 ilâ 27 parsellere tabiî zeminden kot verilecektir. 
! ilgililere ilânen duyurulur. 7543/1-1 

(Resmî Gazete) 
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Bayındırlık Bakanlığından.: 

Keşif bedeli 11.899,40 lira, geçici teminatı 892,45 lira olan; 1954 
model Jeep St. VVagona ait 104 kalem yedek parça 12/8/1971 Perşembe 
günü saat 16.00 da ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Bayındırlık Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacak
tır. 

Bu işe ait şartnameler aynı yerden ve istanbul'da Bayındırlık Mü
dürlüğünden temin edilir. 

isteklilerin, teminat makbuz veya mektupları, Ticaret ve Sanayi 
Odası belgeleri ya da Esnaf belgeleri ile birlikte yukarıda belirtilen gün, 
saat ve yerde toplanacak Komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur. 

7545 / 4-1 
m—— 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Diyarbakır DS l X . Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bu
lunan Batman - Silvan sağ sahil sulama regülâtörü ikmal inşaatı işi 
İhaleye çıkarılmıştır. 

2 — inşaatın muhammen keşif bedeli (7.000.000,—) lira olup ge
çici teminatı (223.750,—) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun 
olarak şantiyede çalışır vaziyette; 

1 adet ekskavatör (155 yd3 lük), 1 adet D8 dozer, 1 adet kompre
sör, 2 adet vibratör,, 1 adet loder, 16 âdet motopomp (6 adet 20/', 10 adet 
16" İlk), 3 adet betoniyer, 1 adet traktör ve keçiayağı, 1 adet jeneratör 
grubu ve kâfi miktarda kamyon bulunduracaktır. 

4 — ihale 9/8/1971 Pazartesi günü saat (151 de Yücetepe Mahal
lesi 1. Cadde Gülhane-ANKARA DSl Proje ve İnşaat Dairesi Başkan
lığı katında toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu tarafın
dan kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (100,—) lira mukabilinde 4 üncü mad
dede yazılı adresten 22/7/1971 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — İstekli şahıs veya şirketlerin DSÎ Proje ve inşaat Dairesi 
Başkanlığına 3/8/1971 Sah günü saat (17.00) ye kadar bir dilekçe ile 
müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşa
ğıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından almmış müteahhitlik karnesi, (A) 
gruıtaundan en az (7.00O.000,—) liralık, 

b) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, 
o) Makina ve teçhizat beyannamesi, 
d) Teknik personel beyannamesi, 
e) 3 üncü madde istenilen iş makinalarmı iş programına uygun 

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

7 — istekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 5/8/1971 Perşembe 
sabahından itibaren D S l Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına müracaat 
ederek öğrenebilirler. 

8 — 3/8/1971 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — ihaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarf
larım 9/8/1971 Pazartesi günü saat (14.45) e kadar 4 üncü maddede 
belirtilen adreste DSl Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapıliacak müracaatlar ve postada vaki gecikme
ler kabul edilmez. 7235/2-2 

— — • — — 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolalrı Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda keşif bedelleri, ihale yeri, cinsi, ihale gün ve saat
leri, geçici teminatları yazılı inşaatlar ayn ayrı 2490 sayılı Kanun hü
kümlerinle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Kütahya Yapı işleri 4. Bölge Müdürlüğü (Belediye 
Meydanı Çizmecioğlu Apt. Kat. 2 de) Bölge Eksiltme Komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 — Eksiltme, şartname ve diğer ihale evrakı mezkûr Müdürlükte 
mesai saatlerinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 
a) Aşağıda gösterilen geçici teminatlarını, 
b) 1971 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmuş olan) 
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Plan ve teçhizat beyannamesi, 
Teknik personel beyannamesi, 
Taahhüt beyannamesi, 
Banka referans mektubu, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif be

deli kadar işin eksiltmesini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz etmek 
suretiyle Yapı işleri 4. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belge
lerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — Afyon Halk Eğitim Merkezi kalorifer tesisatı işi için keşif 
bedeli kadar bu kabil iş yaptığma dair belge ibraz edilmesi de kâfidir. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/8/1971 Salı günü makbuz 
karşılığında saat 14.00 ve 15.00 de ihale komisyonu başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesinin alınması için son müracaat tarihi 7/8/1971 
Cumartesi günü mesai saati Sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet Uân olunur. 
K . bedeli G. teminat ihale tarih ve 

işin yeri ve cinsti Lira Kr. Lira Kr . No. su 

Eskişehir-Hamidiye Koç Deposu 
CAğıl-depo-garaj Inş.) 479 466,72 22.929— 10/8/1971-15.00 
Afyon-Halk Eğitim binası kalo
rifer tesisatı 154.112,44 7.456,— 10/8/1971-16.00 

7093 /4-3 
» 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Onyedinci Böl
ge Müdürlüğünden : Ortaköy - İSTANBUL 

1 — istanbul Çevreyolu Halıcıoğlu - Mecidiyeköy kesimine rastla
man Musevi ve ermeni mezarlıklarının nakli işi 2490 sayılı Kanunun 31 
'nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — tgin keşif bedeli 5.120.000,— TL. olup, geçici teminatı 167.350,— 
TL. dır. 

3 — Eksiltme 3/8/1971 Sah günü saat 15.00 de Muallim Naci 
Cad. No. 101 Ortaköy'deki Bölge Müdürlüğünde teşekkül edecek İhale 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale dosyası 100,— TL. bedelle Bölge Malzeme 
Amirliğinden temin edilebilir. 

5 — ihaleye girebilmek için isteklilerin 30/7/1971 Cuma mesai 
aaati sonuna kadar şartnamenin 3 üncü maddesinde yazılı evrakların 
tam ve eksiksiz olarak bir dilekçeye bağlıyarak, Bölge Müdürlüğüne 
müracaatla yeterlik belgesi istemeleri şarttır. 

Telgrafla yapılan müracaatlar geçersizdir. 
6 — İsteklilerin, ihale günü ihale saatinden bir vıat evveline kadar 

eksiltme şartnamesinin 3 üncü maddesi gereğince hazırlayacakları ka
palı zarflarını 3 üncü maddede yazılı adresteki Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabili vermeleri ilân olunur. 

7 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 7092 / 4-4 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su ÎŞleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda, cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat temi
natı gösterilmiş olan 4 kalem kışlık giyim eşyası dikim içi, 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile, 20/8/1971 gün 
saat 15.00 de ihale suretiyle yaptırılacaktır. 

M. Bedeli M. teminatı 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr . 

Ceket pantalon 72 Tk. 9.000,— 675,— 
Tayyör etek 5 Tk. 625,— 46,87 
Uzun palto 86 Ad. 10.750,— 606,25 
Kısa palto 36 Ad. 4.500,— 337,50 

2 — ihale, DSl . Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında toplana
cak Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şartname 5,— TL. bedel karşılığında Ankara'da DSÎ 
Makina ve ikmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi Maltepe 
R-7 A N K A R A ) istanbul'da 14. Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Süngü 
Sokak 3-5-7 Tophane istanbul) temin edilecektir. 

4 — istekliler, teklif mektuplarını idarî Şartnamenin 11 inci mad
desinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat 
evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şart
tır. 

5 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez. 7562 / İ r i 

(Resmî Gazete) 
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Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Kuru soğan) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 
İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Kuru soğan, Tahmini fiyatı : 1,00 lira, Miktarı : 209.000 Klg., 
M . bedeli : 209.000,— TL., Geçici teminatı : 11.700,— TL., ihale günü : 
9 Ağustos 1971 Pazartesi saat 11.00 de. 7383/4-3 

— • 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahnıinî bedeli 1.022.148,— TL., geçici teminatı 44.414.44 TL. olan 
71-2053-1 dosya numaralı 19 kalem çelik döküm dozer, skreyper ve yük
leyici bıçaklarının imal ettirilerek satm alınması kapalı zarf usulü üe 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 11 Ağustos 1971 Çarşamba günü saat 16.00 da Anka
ra'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapüacaktır. 
Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle 50,— T L bedelle verilir. 

istekliler 1971 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf 
Belgesini, teknik şartnamede belirtilen belgeleri, teminat mektup veya 
makbuzu Ue alınan şartnamenin her sahifesini imzalıyarak dış zarf içi
ne koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltmeyi açma 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

7517 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği Yapı işleri 5 inci 
Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü onarımı işi 2490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli 74.503,70 liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 12/8/1971 Perşembe günü saat 12.00 de yapılacak
tır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5 inci Bölge 
Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebUir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklUerln : 
A) 6.201,00 liralık geçici teminatım, 
B) 1971 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (EksUtme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a - Plan ve teçhizat beyannamesini, 
b - Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren mail durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansım, 
c - Teknik personel beyannamesini, 
d - Taahhüt beyannamesini, 

İbraz suretiyle Yapı işleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları Ue birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır. 

6 — isteklilerin teklif mektuplarını 12/8/1971 Perşembe günü saat 
11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 9/8/1971 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 7370 / 4-2 

Millet Meclisi Başkanlığından: 44 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesinde 
açık bulunan 1 asil üyelik için Millet Meclisince seçim yapılacaktır 

isteklilerin sözü geçen kanunun 3 üncü maddesinde zikredilen se
çilme yeterliğim haiz olduklarını gösterir resmî belgeleri üe birlikte Millet 
Meclisi Başkanlığına 2/8/1971 Pazartesi günü akşamına kadar baş vur
maları duyurulur. 7366 / 3-3 

28 TEMMUZ 1971 

Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, ihale tarihi, saati ve katî teminat mik
tarı gösterilmiş olan. betonarme - ayaklı su depolarına ait proje tipleri
nin baskı işi yaptırılacaktır. 

Cinsi ve miktar ı : 2000 adet betonarme ayaklı proje tipleri baskısı, 
Katî teminat tutan : 7.500,— TL., ihalenin tarihi : 30/7/1971, Saati : 16 

2 — ihale Y S E Genel Müdürlüğü, idari ve MaU işler Dairesi Baş
kanlığında (Anafartalar İşhanı, Köy işleri Bakanlığı binasının 10 uncu 
katında) toplanacak Satm Alma Komisyonunca yapüacaktır. Şartname
ler aynı yerden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 — istekliler idarî şartaamenin 9 uncu maddesinde yazılı vesaikle 
birlikte ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığına müra
caatları lâzımdır. Teklif mektubu kabul edilmez. 7520 / 2-2 

Bartın Belediye Başkanlığından: 

19/8/1971 Perşembe günü saat 14.00 de 113.590 lira bedelli bir adet 
inter marka 17 kişilik midibüs kapalı zarf eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Teminatı 6.930 liradır, şartnamesi Belediyeden istenebilir. 
Ticaret odası belgesi ile teklif mektupları o gün saat 12.00 ye kadar 
verilmiş olacaktır. 7662 / 4-1 

istanbul 4. AsUye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1966/677 
Müdahil : Mehmet Alberalar 
Maznun : 1 — Melike Bozaslan, Seyfettin kızı Belkız Memduha'dam 

olma 1948 D. lu Eyüp Nüfusuna kayıtlı Velialemdar Han 334 de çalışır 
Şişli Tayyereci Sokak No. 30 da 

Maznun : 2 — Yurdanur Dayıoğlu, Recep kızı, Hikmet'ten olma 1938 
D. lu Beşiktaş Nüfusuna kayıtlı dul bir çocuklu, Beyoğlu Kuloğlu Mah. 
Kartal Sokak No. 3 de oturur 

Suç : Vazifeli Komiser Muavinine mukavemet mütecaviz sarhoşluk 
sarhoşluk, tehdit, ızrar, adiyen hakaret 

Suç tarihi : 21/9/1966 
Yukandaki suçtan dolayı açık hüviyetleri yazılı Yurdanur Dayı

oğlu ile Melike Bozaslan haklarında istanbul 4. Asliye Ceza Mahkeme
sinde aynı suçtan dolayı yapılan duruşmalan sonunda. Melike Bozaslan 
hakkında T. C. K. 258/1-3, 272, 482/3, 485, 647/4, 516/îlk, 5435/2, 522, 
onsekiz gün ve yüzyetmişbeş Ura ağır para cezası 647/4 ile hapis 10 lira 
ile 355 lira ağır para cezasına çevrilmesine ve sanık Yurdanur Dayıoğlu 
hakkında C. K. nun 258/1, 3, 272 iki ay hapis ve iskatına T. C. K. nun 
572/1, ik i ay hapis on lira hesabiyle 300 lira ağır para cezasına çevril
mesine 16 lira masrafın sanıklardan müteselsilen alınmasına mütedair 
gıyabî karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28, 29 maddeleri gereğince Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve 
aynı Kanunun 31 inci maddesi uyannca ilânın yapıldığı tarihten onbeş 
gün sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. 

Uânen tebliğ olunur. 7439-2 

Serik Sulh Hukuk HâMirdiğinden : 

1969/17 
Davacılar Serik Yenimahalleden Mustafa Bankoğlu vs. tarafından 

davalılar Serik Yeni Mah. ölü Hüseyin karısı Ayşe vs. aleyhine açmış 
olduklan taksim davasının yapılan yargılaması sırasında : 

Mahkemece adresleri tespit edilemiyen ve nerede olduklan belli ol-
mıyan davalılar Serik Yeni Mahalleden ölü Hüseyin kansı Ayşe, ölü Hü
seyin kızı Nefise ve ölü Hüseyin kızı Fatma'nın gıyap karan yerine 
kaim olmak üzere ve 18/10/1971 duruşma günlü celsesinde hazır bulun
maları ilânen tebliğ olunur. 7437 • 

Sivas Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/307 
Kamu adına davalı Bekir Akbaba, Zeki Ozerkmen ve arkadaşları 

aleyhine açılan derneğin feshi davasmda. Davalılardan Bekir Akbaba, 
Zeki Özerkmen'in adresleri belli olmadığından ilânen tebliğ, gelmedikle
rinden g.yap kararı çıkarılmasına karar verildiğinden her iki davalının 
duruşmanın bırakıldığı 16/9/1971 günü saat 9 da gelmediği veya bir ve
kil göndermedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında yapılacağı gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7443 

(Resmî Gazete) 
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Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Muh malzeme) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C i n s i Miktarı 
M. bedeli 
Lira Kr. 

Q. teminatı 
Lira Kr. 

İ H A L E 
Günü Saati 

örme palaska 120.000 Ad. 1.500.000,— 58.750 — 10 Ağustos 1971 
Salı günü saat 
11.00 de 

Bez kütüklük (İkili) 32.883 Çf. 220.316,10 12.266,— 10 Ağustos 1971 
Salı günü saat 
16.00 da 

7391 /4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (örme palaska) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapüacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarım 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : örme palaska, Miktar ı : 26.300 adet, M . bedeli : 328.750,— 
lira. G. teminatı : 16.900,— lira, Üıale günü : 11 Ağustos 1971 Çarşamba 
günü saat 11,00 de. 7390 / 4-3 

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Anıttepe J. Garnizonu Merkezî Isıtma Brülör ve devridaim tulum
bası (7) kalem (19) adet malzemesi ile yerine montaj işi 2490 sayılı K a 
nunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Ke
şif bedeli (80.350) lira olup G. teminatı (5.270) liradır. İhalesi 12 Ağus
tos 1971 Perşembe günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacaktır. Şartna
me, keşif, v.s. evrakları Ankara - istanbul J. Satm Alma Komisyo Bşk. 
liklarmda görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde tanzim edecekleri teklif 
mektupları ile bu işlerle iştigal ettiklerine dair belgelerini ihale saatin
den bir saat evvel Komisyon Bşk. lığına vermeleri. Postadaki gecikmeler 
kabul olunmaz. 7542 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Takribi 250.O0O,— TL. (Ikiyüzellibin) Türk lirası gümrüksüz 
ithal keşif bedeli (1 adet) Lacator Beacon cihazı satın alınması işi 5367 
sayılı Kanun hükümlerine göre ihaleye çıkarılmıştır. 

2. Bu ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar ihaleye girebilme 
şartlarını Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliği, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Sitesi B Blok Kat 3-4 Yücetepe-ANKARA 
adresinde 26/8/1971 gününden itibaren resmî tatil günleri hariç mesai 
saatlerinde görülebilir, ve ihaleye İştirak için lüzumlu malûmatı bildi
ren formları alabilirler. 

3 — Dairemizden ihale dosyası almıyanlar ihaleye iştirak ede
mezler. 

4. Bu ihale 2490 sayüı Kanuna tabi olmayıp, idare ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

Keyfiyet İlan olunur. 7886 / 4-4 

Baymdırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahminî bedeli 730.700,— TL., geçici teminatı 32.978,— TL. olan 
71-2541-1 dosya numaralı 22 kalem yağ, yakıt ve hava filitrelerinin imal 
ettirilerek satm alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 9 Ağustos 1971 Pazartesi günü saat 16.00 da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı 
yerden dilekçe ile 25,— TL. bedelle verilir. 

istekliler 1971 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf 
Belgesini, geçici teminat mektup veya makbuzlarını, teknik şartnamede 
yazılı diğer belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesimi imzalıyarak 

Sahîfe : 15 

dış zarf iiçne koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını ek
siltmeyi açma saatinden bir sat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edil
mez. Duyurulur. 7490 / 4-3 

T. B. M. Meclisi Satm Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Miktarı 
Cinsi adet 

Kartoteks dolabı 2 
Kart muhafaza kutusu 2 
Harita dolabı ' 2 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı dolaplar açık eksiltme usulü ile sa
tın alınacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Dairemiz Kitaplık 
Müdürlüğünde görülebilir. 

Muhammen bedeli 11.740 lira ve geçici teminatı 880,50 liradır, 
[balesi 3/8/1971 Salı günü saat 15.00 de T. B. M. Meclisi Levazım Mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 1971 yılı ticaret odası vesi
kası ile birlikte ihale günü, saatinde müracaatları ilân olunur. 

7576 / 1-1 • 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

KARABÜK 

10.000 er adet kazma ve kürek sapı satın alınacaktır. 
İşletmelerimiz tarafından 10.000 adet kürek ve 10.000 adet kaz

ma sapı satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname; 
a) Karabük'te Genel Müdürlüğümüz, Malzeme İkmal Müdürlü

ğünden, 
b) istanbul'da Karaköy, Okçu Musa Caddesi Şair Eşref Sokak 

Beyaz Han No. 7 deki Mümessilliğimizden, 
c) Ankara'da Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat 

Büromuzdan, 
d) Karadeniz Ereğli'si Alaplı Belediye Başkanlığından bedelsiz 

olarak alınabilir. 
isteklilerin şartnameye uygun olarak hazırlayacakları kapalı tek

lif mektuplarını geçici teminatları ile beraber en geç 17/8/1971 
Salı günü saat 14.30 a kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Muha
berat ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur.-

7579 / 2-1 

Orman Bakanlığından: 

istanbul İli mülki sınıflan içinde olup şimdiye kadar tahdidi 
yapılmayan Devlet Ormanlarının tahdidinin yapılacağı 6831 sayılı Or
man Kanununun 8 inci maddesine müsteniden ilân olunur. 

7577/2-1 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedeU, geçici teminatı, ihale 
tarihi ve saati gösterilmiş olan malzeme 6200 sayılı Kanunun 34 esasları
nın 8 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Cinsi ve miktarı : Takım ve el aletleri 1 takım, Muhammen bedeli: 
27.500,— lira, geçici teminatı : 2.062 lira 50 kuruş, ihalenin tarihi: 
6/8/1971, saati : 16.00 ' 

2 — İhale Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Mü
dürlüğünün İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığında (Ulus - Anafarta-
lar tşhanı kat 10 Ankara) toplanacak Satm Alma Komisyonunda yapı
lacaktır. Şartnameler aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak alı
nabilir. 

3 — isteklilerin teklif mektuplarmı idarî şartnamenin 9 uncu mad
desinde istenilen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat 
evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

4 — Postadaki vaki gecikmelerle, telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 7491/2-2 

(Resmî Gazete) 
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Afyon İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/635 
Davacı Edremit Tuzcu Murat Mahallesinden Mehmet kızı Leman 

Üstel vekiü Avukat İhsan Tokman tarafından, davalılar Nuretin özen, 
Kâmil Koç, Arif Canpoyraz, Musa Soydaş, Başak Sigorta ve Ankara 1. 
Bakkal Durağı No. 110 da oturur A l i öğütücü aleyhine açılan tazminat 
davasının yapılmakta olan duruşması sırasında : 

Davalılardan Al i öğütücü'nün tebligata sarih adresi tespit edileme
diğinden Resmî Gazete'nin 6/6/1971 tarih ve 13857 numaralı nüshasmda 
kendisi adına davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya gelmediğin
den gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Bu defa duruşmanın tatılı bulunduğu 20/9/1971 günü saat 9.00 da 
Afyon İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bulunmadığı 
veya bir vekil de göndermediği takdirde duruşmaya gıyabında devam olu
nacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7480 

ŞerefUkoçhisar İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/29 

Hazine tarafmdan Çıkınağıl Köyünden Arif oğlu A l i Güler'in aley
hine açmış olduğu ecrimisil ve men'i müdahale davasının yapılan duruş
masında, 22/9/1971 tarihli celsede hazır bulunması veya kendisini bir ve
kile temsil ettirmesi aksi halde gıyap karan verileceğinden davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 7481 

1971/53 
Hazine tarafmdan Boğaz Köyünden Rıza Sarsılmaz aleyhine açılan 

tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşmasında, 15/9/1971 tarihli 
celsede hazır bulunması veya kendisini bir vekile temsil ettirmesi aksi 
halde gıyap karan verileceğinden davetiye yerine kaim olmak üzere ilân 
olunur. 7482 

1970/119 

Mehmet Onat v.s. vekilleri Avukat Mehmet Kapucu tarafından, ts-
hak Sabin, Fevzullah Aslan, Hazine ve Şereflikoçhisar Belediyesi aley
hine açılan mesha tashihi davasmm yapılan duruşmasında, 20/9/1971 ta
rihli celsede hazır bulunması veya kendisini bir vekile temsil ettirmesi 
aksi halde gıyabında karar verileceğinden gıyap karan yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 7483 

Tavas Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Tavas Orman İdaresi adma vekili Avukat Güven Beydere 
tarafmdan, davalı Kızılca Kasabasından Hasan İrten mirasçılan Havane 
İrten, Ismaü Irten, Mehmet İrten ve Mustafa İrten aleyhlerine ikame 

olunan tazmiat davasmm Tavas Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan du
ruşmasında : 

Davalılardan Hasan oğlu Mustafa İrten adma çıkanlan tebligat ve 
adresinin tespiti için yazılan müzekkere cevabmda adresinin meçhul ol
duğu anlaşılmış olmakla davalı Mustafa İrten'e ilânen işbu dava dilek
çesinin tebliği ile duruşma günü olan 16/9/1971 günü saat 9.00 da Tavas 
Sulh Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması için dava dilekçesi yerine kaim 
olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7484 

Yenimahalle Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/94 
Davacı Maüye Hazinesi tarafmdan, Ayşe Sevinci aleyhine açmış ol

duğu ecrimisil ve müdahalenin men'i davasmm yapılan duruşmasında : 
Davalı Yenimahalle Karalar Köyünde ikamet etmekte iken buradan 

adres bırakmadan ayrümış olmakla ilânen tebligat yapılmasına karar ve
rilmiş olmakla duruşma günü olan 28/9/1971 Salı günü saat 10.00 da 
mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi 
aksi halde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap karan yerine 
kaim olmak üzere Uân olunur. 7509 

Elbistan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1968/473 
K. No : 1971/429 
Davacı Elbistan Köprübaşı Mahallesinden Şükrü özel tarafmdan, 

davalüar aynı yerden Cevdet özel, Fehmi özel, Sariye Keçeci, Hasibe 
öze an ve Hamdi özel aleyhlerine açmış olduğu temlik davasmm yapılan 
ve bitirilen duruşması sonunda : 

Mahkemeden sadır olan 27/4/1971 tarih, 1968/473 esas ve 1971/429 
sayılı karariyle, dava konusu taşınmazın davacı Şükrü Özel adına tem-
liken tesciline dair verilen kararın davalı Hamdi özel'in adresinin meçhul 
olması sebebiyle işbu kararın 7201 saydı Tebüğat Kanunu gereğince 
Resmî Gazete'de neşri tarihinden itibaren 15 gün zarfında muhataba teb
liğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 7479 

Gaziantep Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Çamlıca Mahallesinden Aydm, Durmuş ve Celal Bayar vekillerinin 
aynı mahalleden Tevfik Terkoğlu, Alaybey Mahallesinden Fatma Tan 
ve AU Kemal kızı Leyla Tan aleyhlerine açtığı; murisleri Leyla Çevik'e 
ait Eyupoğlu Mahallesi 830 ada 1 parsel üzerinde yapılan hileli temlik 
ve satışa müstenit tapu kaydının iptali davasının duruşmasına 15/10/1971 
günü gelmeleri buldurulamıyan davalı Fatma ve Leyla Tan'a duyurulur. 

7553 

RESMİ GAZETE'NİN PERAKENDE SATIŞ YERİ 
ABONE VE İLAN TARİFESİ 

1 — Resmî Gazete'nin yıllık abone bedeli 150 lira olup, bedelin işletmemize geliş tarihini takip eden aybaşından itibaren 
kaydı yapılır. 

2 — Resmî Gazete'nin günlük perakende satış fiyatı 50 kuruş, günü geçmiş nüshalarından mevcutlarının satış bedeli 100 
kuruştur. 

Taşraya gönderme için yapılacak ambalaj masrafı ile posta ücreti alıcıya aittir. 
3 — Resmî Gazete çalışma saatleri içinde, Ulus'ta işletmemizde ve Başbakanlık binasının altındaki Resmî Gazete Dağıtım 

Deposunda perakende olarak satılmaktadır. 
4 — Resmî Gazete, Millî Eğitim Bakanlığının Adana, Afyon, Ankara (Ulus), Ankara (Maltepe), Çanakkale, Diyarbakır 

Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, izmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerindeki Yayınevle-
rinde de perakende satılmaktadır. 

5 — Her ne sebeple olursa olsun 10 gün içinde alınmayan ve talep olunmayan Resmî Gazeteler ücrete tabidir. 
6 — Resmî Gazete ilân ücreti, ortalama 8 kelime bir satır ve her satırı (Satırlar tek kelime dahi olsa) 10 liradır. 
7 — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve C. Senatosu Tutanak Dergilerinin abone bedeli ayrı ayn 150 şer lira 

olup, Resmî Gazete aboneleri bir teşriî devre için abone kaydolunur. 
8 — işletmemize olan borca karşılık gönderilen paraların mahsup işleminin yapılabilmesi için ait olduğu faturamızın gün 

:e numarasmında mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. 
9 — Bedellerin posta masrafı verilmeksizin Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletme Müdürlüğünün Posta Çekleri 

Merkezindeki 10003255 sayılı hesabına posta havalesiyle gönderilerek durumun bir yazı ile açıklanması gerekmektedir 
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döneı Sermaye Ifletmed 
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İÇİNDEKİLER 

Kanunlar Sayfa 

1446 29/7/1970 Tarihli ve 1319 Sayılı Emlâk Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 1 

1447 Ticarî İşletme Relini Kanunu 1 

Kararnameler 

7/2811 Memur Konutları Yönetmeliğinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararname 3 

7/2802 Yeraltı Sahasının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlânı Hakkında Kararname 6 

7/2769 Yeraltı Sahasının Yeraltısuyu İzleme Sahası Olarak Kabul ve ilanı Hakkında Kararname 7 

İçişleri Bakanlığının Sınır Tespit Kararları 8 

Bakanlıklarca Yapılan Atamalar 8 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ait Kararlar 9 

Genelgeler 

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığından Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 11 

İlanlar 11 


