
T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 

İdare ve yazı İşleri için 
Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

17 EYLÜL 1955 

CUMARTESİ 
Sayı: 9106 

K A R A R N A M E 

Karar Sayısı : 5643 

6086 sayılı kanunun 36 nci maddesine göre Devlet Vekâletince ha
zırlanıp Devlet Şûrasmca tetkik edilmiş olan ilişik «Turizm işbirliği Ni
zamnamesi» nin mer'iyete konulması, icra Vekilleri Heyetince 5/8/1955 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Başvekil 

A. MENDERES 

Devlet V e k i l i 
Başvekil Yardımcısı 

F. KÖPRÜLÜ 

Devlet Vekili 

Dr. M. SAROL 

Devlet Vekili Devlet Vekili 
F. R. ZORLU 

Adliye VekiK Millî Mü. Vekili Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti V. Maliye Vekili 
O-Ş.ÇİÇEKDAĞ E.MENDERES Dr. N-GEDİK F. R. ZORLU H.POLATKAN 

Maamif Vekili Nafıa Vekili İkt- ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç . Mua. Vekili 
C. YARDIMCI K. ZEYTİNOĞLU S- YIRCALI .Dr- B. UZ 

Güm. ve İnh. Vekili Ziraat Vekili Münakalât Vekül Çalışma Vekili işletmeler Vekili 
E. KALAFAT N.OKMEN M-ÇAVUŞOĞLU H. ERKMEN S.AĞAOĞLU 

Turizm İşbirliği Nizamnamesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Umumi esaslar 

Nizamnamenin mevzuu : 

Madde 1 — Turizm ve turizm endüstrisinin İnkişafını sağlamak için 
Devlet daireleri, özel idareler, belediyeler, iktisadi Devlet teşekkülleri ve 
hususi kanunlar ile kurulmuş ve kurulacak her türlü teşekkül ve mües
seseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait banka ve şirketler, 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile işbu Nizamnamede tesbit 
edilen şekil ve esaslar dâhilinde işbirliği yaparlar. 

işbirliğine mütaallik temas ve görüşmeler, Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü ile diğer işbirliği uzuvlarının tam salâhiyetini haiz 
temsilcileri arasmda yapılır. 

Kısaltmalar ; 

Madde 2 •— Bu Nizamnamede Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğüne (BAYTUR), Devlet daireleri, özel idareler, belediyeler, iktisadi 
Devlet teşekkülleri ve hususi kanunlarla kurulmuş ve kurulacak her tür
lü teşekkül ve müesseselere, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait 
banka ve şirketlere (işbirliği Uzuvları) denilmiştir. 

Tarifler : 

Madde 3 — - B u Nizamnamenin tatbikatında : 
a) Turizm, yerleşmek niyeti olmaksızın hava tebdili yapmak, say

fiyeye gitmek, spor, tahsil, ziyaret, tetkik ve araştırma yapmak, tedavi 
edilmek, eğlenip dinlenmek gibi maksatlarla, kültür veya sanat hareket
leri sebepleriyle toplu veya tek olarak yapılan seyahatları ; 

b) Turist, yukardaki fıkrada yazılı maksatlarla toplu veya münfe-
trit bir halde seyahat eden yerli ve yabancı kimseleri; 

c) Turistik yer, ulaşılması kolay, ikamet bakımından turizm mü
esseseleri vasıflarını haiz lüzumlu tesisleri bulunan, arkeolojik, jeolojik, 
kültürel, tarihî, tabii, sıhhi, bedii, sportif ve eğlendirici hususiyet ve ca
zibelerden biri veya bir kaçı ile yerli ve yabancı ziyaretçileri çekebilecek 
yerleri; 

d) Turizme elverişli yer, (c) fıkrasında yazılı vasıfları haiz ve fa
kat ulaştırma ve ikamet şartları gelişmemiş olan yerleri; 

e) Turistik tezahür, muvakkat bir zaman için turist celbedilebilen 
fuar, sergi, panayır, festival, folklor hareketleri, kongreler, konferanslar, 
müzikal ve sportif gösteriler gibi memleket içinden veya dışından turist 
çeken hareketleri; 

f) Turizm endüstrisi, turizm büro ve seyahat acenteleri ile ulaştır
ma tesis ve vasıtaları, reklâm ve propaganda sanayii de dâhil olmak üze
re turistik vasıfları haiz oteller, pansiyonlar, gazino ve lokantalar, plaj
lar, kamplar, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar, istira
hat ve tedavi müesseseleri ve bu sayılanlara mümasil tesisleri; 

ifade eder. 

İşbirliğinin mahiyeti: 

Madde 4 — işbirliği Uzuvlarının, turizm ve turizm endüstrisi ile il
gili hususlarda yapacakları işbirliği, bunların kanun ve nizamnamelere 
uygun düşen vazife ve faaliyetlerinden istifade edilerek, turizmin inkişa
fına ve turizm endüstrisinin kurulup kalkındırılmasına müteveccih müş
terek faaliyetlerdir. 

E 
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İşbirliği mevzuları: 

Madde 5 — İşbirliğinin mevzuları : 

a) Reklâm ve propaganda işleri; 
b) Yollar yapılmasına, yolların ıslah ve bakımına, nakil vasıtala

rının çoğaltılmasına ve mükemmelleştirilmesine ve diğer ulaştırma tesis
lerine ait işleri; 

c) Yeniden turistik evsafta konaklama tesisleri kurulması, mev
cutlarının ıslahı; 

d) Müzelerin, tarihî, arkeolojik ve artistik eserlerin, anıtların ve 
tarihî bölgelerin, tabiat güzelliklerinin ve tabiat harikalarının muhafaza
ları, bakımları ve kıymetlendirilmeleri; 

e) Avcılık, dağcılık, dağ sporları, kampçılık, deniz ve su sporları 
ve diğer sportif tesislerin kurulmaları ve geliştirilmeleri; 

t) Turistik tezahürlerin ve turizme elverişli yerlerin turizm ba
kımından kıymetlendirilmeleri; 

g) Termal, klimatik ve idromineral tesislerin kurulmaları ve mev
cutlarının ıslahı; 

h) Tur izm endüstrisinin muhtaç olduğu personeli yetiştirmek için 
meslek öğretimi, halkın ve yeni neslin müspet bir turizm anlayışına ka 
vuşması için, turizm bilgi ve terbiyesine ait çalışmalarla turizm zabıta
sı için elemanlar yetiştirilmesi; 

i) Turistleri karşılama ve onlara lüzumlu bilgileri verme işleri : 

j ) Turistik ehemmiyeti haiz olan şehir, kasaba, köy ve bunların 
güzergâhlarının, işin icabına uygun bir şekilde, tanzimi; 

k) Sosyal turizmin, gençlik, talebe ve okul turizminin geliştiril
mesi; 

1) Millî ve mahallî folklorun, ev ve el sanatlarının, hâtıra eşyası 
imalinin ihyası ve inkişafı; 

m) Rehber ve tercümanların yetiştirilmesi, bunların kontrolü ve 
ücretlerinin tâyini; 

gibi iç ve dış turizmle ilgili çalışmalardır. 

İşbirliği uzuvları : 

Madde 6 — İç ve dış turizmin ve turizm' endüstrisinin gelişmesini 
sağlamak üzere, bu Nizamnamede tesbit edilen esaslar dâhilinde gere
ken çalışmaları yapmak B A Y T U R ile İşbirliği Uzuvlarının vazifeleridir. 
İkinci maddede zikredilen İşbirliği Uzuvlarının başlıcaları şunlardır : 

1 — Vekâletler; 
2 — Vilâyet hususi idareleri; 
3 — Belediyeler; 
4 — Emniyet U m u m Müdürlüğü; 
5 — Vakıflar U m u m Müdürlüğü; 
6 — Orman U m u m Müdürlüğü; 
7 — T . C. Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü; 
8 — Maden Tetkik ve A r ama Enstitüsü U m u m Müdürlüğü; 
9 — Harita Umum Müdürlüğü; 

10 — Karayolları U m u m Müdürlüğü; 
11 — Beden Terbiyesi U m u m Müdürlüğü; 
12 — Iş ve İşçi Bulma Kurumu; 
13 — İşçi Sirgortaları Kurumu; 
14 — Makine ve K imya Endüstrisi Kurumu; 
15 — T. C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi; 
16 — > T . C. Devlet Demiryolları İşletmesi; 
17 — Türk Havayolları Anonim Ortaklığı; 
18 — T. C. Merkez Bankası; 
19 — Sümerbank; 
20 — T. C. Ziraat Bankası; 
21 — Emlâk Kredi Bankası; 
22 — Etibank; 
23 — i l ler Bankası; 
24 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı; 
25 — Vakıflar Bankası; 
26 6086 sayılı kanunun 36 ncı maddesi şümulüne giren daire, 

müessese ve teşekküllerden yukarda sayılmayanlar veya aynı hükme 
tabi yeniden kurulacak teşekkül ve müesseseler. 

Valilerin vazifeleri: 

Madde 7 — Valiler, turizm ve turizm endüstrisi çalışmaları bakı
mından B A Y T U R dan verilen esaslara ve vilâyetlerinin hususiyetlerine 
göre yapılması icabeden işler hakkında bir program hazırlatarak B A Y -

T U R ' a gönderirler, i lk program, B A Y T U R tarafından esasların verildiği 
tarihten itibaren en geç altı ay içinde yapılır. 

Valiler, işbirliği Uzuvlarının vilâyetlerdeki alâkalı teşkilâtına dü
şen vazifelerin yapılmasını da bu uzuvlardan talep ederler. 

Belediyelerin vazifeleri : 

Madde 8 — Iç veya dış turizm hareketlerine müsait durumda bulu
nan ve ilerde turistik inkişaf arzedecek olan mahallerin belediyeleri, bu 
Nizamnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde, beldeleri 
ile ilgili turizm ve turizm endüstrisi sahasında yapılabilecek işleri belir
ten ilk programı hazırlayarak mucip sebepleriyle birlikte B A Y T U R ' a 
gönderirler. 

Belediyeler, belde hudutları içindeki turistik değerlerin kıymetlen-
dirilmesine, - varsa - turizm cemiyetleri ve turizm belgesi almış olanlar
la işbirliği yaparak turistik hareketlere vesile olan mahalli tezahürlerin 
geliştirilmesine çalışırlar. 

Bundan başka turizme ve turizm endüstrisine ait çalışmalarda 
B A Y T U R ' d a n verilen esaslar dâhilinde ve valilerin de tavsiyelerini göz-
önünde tutarak beldenin hususiyetlerine göre gereken tedbirleri alırlar. 

İK İNC İ B Ö L Ü M 

Turizm ve turizm endüstrisinde hazırlık çalışmaları 

İşbirliği Uzuvlarının yaptıracakları tesisler ve imar plânları : 

Madde 9 — işbirliği Uzuvlarının yaptıracakları turizm endüstrisi 
ile ilgili tesisler, turistik vasıfları haiz olacaklardır. 

Yurdun imar işlerinin şehircilik yönünden tanziminde ve imar plân
larının tetkikında turizm esasları gözönünde tutulur ve bu hususta B A Y -
T U R ' u n mütalâası alınır. 

Devlet demiryollarının ve Denizcilik Bankasının kuracakları turis
tik tesisler : 

Madde 10 — T . C. Devlet Demiryolları işletme Genel Müdürlüğü 
6186 sayılı kanunun ikinci, Denizcilik Bankası 5842 sayılı kanunun 12 
nci maddeleri gereğince, kuracakları turistik tesislerin, memleketin umu
mi turizm inkişaf programını gerçekleştirmesini temin için B A Y T U R 
ile temasa geçerek işbirliği yaparlar. 

Tarih ve sanat eserleri ile âbidelerin ve tarihî harabelerin korun
ması : 

Madde 11 — Memleketin umumi turizm inkişaf programına göre 
B A Y T U R ' u n tercihan tavsiye ettiği mahallerde, işbirliği uzuvları sahip 
oldukları tarih ve sanat eserleri ile tarihî harabelerin tamir, bakım, te
mizlik, tanzim işlerini bir an evvel bitirerek turistlerin istifadesine ar-
zederler. 

Gerektikçe •işbirliği uzuvları bu hususta birbirlerine yardımda bu
lunurlar. 

Camilerin ve emsali dinî âbidelerin iç ve dış turistler tarafından 
gezilip görülmesi ve bunlar hakkında gerekli bilgilerin verilmesi için 
Diyanet işleri Reisliği ile Vakıflar U m u m Müdürlüğü gereken tedbirleri 
alırlar. 

Turistik müesseselerin inşa malzemesi ihtiyaçlarının temini : 

Madde 12 — Tur izm müessesesi belgesi almış olan turistik tesis
lerin inşa, tamir, tadil, tevsi ve teçhiz malzemesini imal ve piyasaya ar-
zeden işbirliği uzuvları, bu müesseselerin talebini imkân nispetinde terci
han karşılar. 

İşbirliği uzuvlarının teknik imkânlarından ve elemanlarından fay
dalanma : 

Madde 13 — B A Y T U R , turizm ve turizm endüstrisi mevzuunda lü
zum ve ihtiyaç hâsıl oldukça, işbirliği uzuvlarının yüksek mühendis, 
yüksek mimar, mühendis, mimar, teknisiyen ve sair teknik persone
linden faydalanabilir. 

Hususi müesseselerde yaptırılamıyan resim, plân, model, harita ve 
cetvelleri, işbirliği uzuvları mütehassıslarına yaptırabilir, imal, tab, 
malzeme v. s. masrafları ödenmek suretiyle işbirliği uzuvlarının emrin
deki fabrika, atölye, matbaa gibi tesislerden turizm ve turizm endüst
risi ile ilgili işlerde istifade edebilir. 
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Yabancı sermaye : 

Madde 14 — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri daire
sinde tur izm sahasına yabancı sermaye yatırmak maksadiyle yapılan 
müracaatlar hakkında Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi karar ver
meden evvel B A Y T U R ' u n mütalâasını alır. 

Turizm endüstrisinin kurulmasına matuf teşebbüsler : 

Madde 15 —- Emlâk Kred i Bankası, Sümerbank, Etibank, T. C. Z i 
raat Bankası, T. C. Devlet Demiryolları işletmesi, T. C. Posta Telgraf 
ve Telefon işletmesi, Denizci l ik Bankası Anonim Ortaklığı, Türkiye V a 
kıflar Bankası, işçi Sigortaları Kurumu, T. C. Emek l i Sandığı Genel 
Müdürlüğü münferiden veya müştereken tur izm endüstrisi sahasına ser
maye yatırımında bulundukları takdirde bu yatırımların portesi ve k u 
rulacak teşekküllerin nev'i B A Y T U R ile beraberce kararlaştırılır. 

B u gibi yatırımlarla kurulacak tur izm endüstrisi teşekkülleri hisse 
senetlerinin en az yüzde ell isinin yer l i veya yabancı hususi teşebbüse 
bırakılması esası gözönünde tutulur, ilân edilecek muayyen müddetler 
sonunda hususi teşebbüsün talebi bu nispeti doldurmazsa açık kalan kı
sım müteşebbis işbirliği uzuvlarınca kapatılır. 

Ulaştırma tarifeleri : 

Madde 16 — Ulaştırma işbirliği uzuvları, bilet satışlanndaki ko
misyon nispetlerinde, bilet' iptalinde ve tenzilâtlı bilet satışlarında iç ve 
dış tur izmin inkişafım sağlayıcı tedbirleri alırlar. Ücret tarifelerinde ve 
hareket cetvellerindeki değişikliği, tatbikten önce B A Y T U R ' a bildirirler. 

P T T ulaştırma servisi : 

Madde 17 — T. C. P T T işletmesi, 5584 sayılı kanunun bir inc i 
maddesinin (F) fıkrası ve 6145 sayılı kanunun bir inci maddesinin '(B) 
fıkrası gereğince ihdas edeceği yolcu nakliyatı servisinde turizm imkân 
ve icaplarını da gözönünde bulundurur. 

Para değiştirilmesi : 

Madde 18 — Mal iye Vekâletiyle önceden mutabık kalınmak şartiy-
le, Devlet Havayolları Anonim Ortaklığı, T. C. Devlet Demiryolları 
işletmesi U m u m Müdürlüğü ve Denizci l ik Bankası Türk Anonim Ortak
lığı memlekete gelecek yabancı yolcu ve turist ler in Türk parası ih t i 
yaçlarım karşılamak üzere, Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkın
daki kanuna müstenit kararnameler ve tebliğler dairesinde döviz satın 
almak hizmetini i fa maksadiyle, B A Y T U R ' u n tâyin edeceği hava mey
danları, istasyon ve l imanlarda gerekli tertibatı alırlar. B u idarelerin 
talebi üzerine T. C. Merkez Bankasınca bu hususta kendileriyle işbirliği 
yapılır ve T. C. Merkez Bankasınca da lüzum görülen yerlerde bu vazife 
re'sen i fa edilir. 

Bundan maada, T. C. Merkez Bankası memlekete toplu halde sey
yah kafi lelerinin vürudu veya milletlerarası büyük kongreler münasebe
tiyle, B A Y T U R ' u n iş'arı üzerine, şubelerinin bulunduğu mahallerde sey
yar kambiyo gişeleri tertip eder ve lüzumlu yerlere sevkeder. 

Dış ticaretin tanzimi, beynelmilel sergiler : 

Madde 19 — ik t i sa t ve Ticaret Vekâleti, turizmle i l g i l i t i car i mev-
zularla millî ve beynelmilel sergi ve fuarların teşvik ve himayesine mü-
taal l ik olmak üzere ittihaz edeceği karar v6 tedbirlerde B A Y T U R ' u n da 
mütalâasını alır. 

Turisfifc tezahürlerin bildirilmesi : 

Madde 20 —• Açılmaları önceden resmi müsaade alınmasına bağlı 
panayır, fuar, festival gibi turist ik hareketlere vesile olan tezahürler, 
bunlara iz in veren resmî merciler tarafından, iz in verdikleri tarihte B A Y 
T U R ' a bi ldir i l ir . 

Turizmde elçilik ve konsolosluklara düşen vazifeler : 

Madde 21 — Hariciye Vekâleti ile B A Y T U R ' u n müştereken tesbit 
edecekleri mahallerde bulunan Türk Elçilik ve Konsoloslukları; mahallî 
seyahat acentalariyle de temas ederek, memleketimizin tur izm değerle
r in in tanıtılmasına ve reklâmına mütaallik işleri yaparlar ve Türkiye'ye 
müteveccih tur izm hareketlerinden B A Y T U R ' a bi lgi verirler. 

Yabancı turizm hareketlerinin takibi : 

Madde 22 — Türk Elçilik ve Konsoloslukları bulundukları memle
ketin tur izm faaliyetlerinden ve tur izm endüstrisine ait hareketlerle bu 
hususdaki mevzuattan B A Y T U R ' a bi lgi verirler. 

Hâtıra eşyası : 

Madde 23 — Maar i f Vekâleti, sanat okul ve enstitülerinde turis
t ik hâtıra eşyası ima.1 ettirmek ve bunları yapacak sanatkârları yetiştir
mek suretiyle turist ik hâtıra eşyası imal inin ikt isadi bir kıymet kazan
masına çalışır. 

Diğer işbirliği Uzuvları da kendilerine bağlı veya idare ve mura
kabeleri altında bulunan yerlerde turist ik hâtıra eşyası imal in i teşvik 
ederler. 

Turizm müessesesi plânlarının Nafıa Vekâletince tetkiki : 

Madde 24 — Nafıa Vekâleti, B A Y T U R ' d a n gönderilen tur izm bel
gesi almak isteğiyle i lg i l i plân ve projelerin sadece turist ik vasıfta olup 
olmadıklarını tetkik eder ve bunlarda yapılması ik t i za eden tadil leri b i l 
dirir. 

Turizm müesseselerinin işçi ihtiyacı : 

Madde 25 — Iş ve işçi Bu lma Kurumu, tur izm endüstrisinin muh
taç olduğu iş ve işçiyi temin hususunda B A Y T U R ile işbirliği yapar. 

Hamalların kıyafetleri ve tarifeleri : 

Madde 26 — Deniz ve hava limanları ile gümrüklerde ve istasyon
larda çalışan hamalların, belediyeler ve i l g i l i idarelerce kıyafetlerine âza
mi i t ina gösterilir. 

Hama l tarifeleri tesbit ve lüzumlu dillere çevrilerek münasip su
retlerle ilân edilir. 

B u yerlerde çalışacak hamalları, alâkalı işbirliği Uzuvları tescil 
eder ve kendilerine birer numara verir. Tesci l edilmemiş olan ve kıya
fetleri düzgün olmayan hamalların çalışmalarına müsaade edilmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tıbbi Turizm 

Tıbbi turizm gelişmesi : 

Madde 27 — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti, haiz olduğu has
salar bakımından tedavi hususunda fennen mübrem ve elzem olduğu tes
bit edilen, muvasala imkânları bol ve her mevsim için devamlı ve mevki 
it ibariyle cazip kaplıca, ılıca vesair şifalı su kaynaklarının bulunduğu 
yerlerde, alâkalı işbirliği uzuvları ile de yardımlaşarak termal ve k l i -
matik kür tesisleri kurar ve işletir. B u tesislerden müsait olanlarda bu 
müesseselerle alâkalı yardımcı personeli yetiştirmek üzere nazari ve 
amelî kurslar veri l ir ve ilmî araştırmalar yapmıya elverişli lâboratuvar-
lar kurulur. 

Klimatik tetkikler : 

Madde 28 — Devlet Meteoroloji işleri U m u m Müdürlüğü biyok-
l imat ik enstitülerle işbirliği yapar ve bu sahada Sıhhat ve içtimai M u a 
venet Vekâletine yardımda bulunur. 

B iyok l imat ik müşahede istasyonlarının kurulmasında, tedavi İstas
yonlarının inşa şartlarına müessir olacak mikrokl imat ik faktörlerin an-
laşılabilmesinde, mevcut balneoklimatik ve k l imat ik istasyonların biyok
l imat ik durumlarını etüt de işbirliği Uzuvlarına yardım eder. 

Termal ve klimatik konuda çalışmalar : 

Madde 29 — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti, Maden Tetkik 
ve A r a m a Enstitüsü, T. C. Devlet Meteoroloji U m u m Müdürlüğü, işçi 
Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü ve B A Y T U R aşağıdaki hususlarda 
işbirliği yaparlar : 

1 — Termal tesisler : 

a) Şifalı su kaynaklarının ve rezervlerinin envanterine mütaallik 
jeolojik araştırmalar yapılır. B u araştırmalara göre, âzami ziyaretçi 
miktarı tahmin edilir. 

b) istasyonların bulunduğu mahall in i k l im i üzerinde biyokl ima-
tolojik incelemeler yapılır. 

c) Mevk i in ehemmiyetine göre mevcut kaynaklardan âzami is t i 
fade yolları araştırılır. 

d) Membaların âzami ve asgari randımanlarının tesbitlne çalışılır. 

e) Ha lk banyolarının ıslâh ve inkişafını sağlayıcı tedbirler alınır. 
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S — KUmatik tesisler : 

a) Rezerv istasyonlarının envanteri, meteorolojik müşahede istas
yonları şebekesinin kurulması tebdilhava, istirahat, tatil, turizm, bal-
neoklimatik ve sportif guruplara ayrılması hususları temin olunur. 

b) istasyonların ikl im şartlarına göre inkişaf ettirilmesi için bi-
yoklimatologlar tarafından inşaat plânlarının kontrolleri temin edilir. 

c) Bu istasyonlar teknik teçhizatla kıymetlendirilir. 

d) istirahat istasyonlarında tıbbi servisler kurulmasına çalışılır. 

c) içtimai sigortalılar için sanatoryumlar ve ikl im istasyonları te
sis edilir. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Sosyal turizm, gençlik ve talebe turizmi 

Sosyal turizm : 

Madde 30 — işbirliği Uzuvları, sosyal turizmin icaplarını yerine 
getirmek ve iç turizmin inkişafında müessir olmak üzere kendi memur, 
müstahdem ve işçileri için imkân nispetinde kamplar, istirahat mahalleri 
temin ve tesis ederler. 

Beden Terbiyesi U m u m Müdürlüğü, işbirliği Uzuvlarının kamp ve 
istirahat mahalleri temin edilinceye kadar, tesbit edilecek esaslar dâhi
linde, kendi tesislerini tercihan tahsis eder. 

Gençlik turizminin gelişmesi : 

Madde 31 — Maari f Vekâleti, iç ve dış gençlik ve talebe turizminin 
inkişafını sağlayıcı tedbirler alır ve gençlik otelleri kurar. 

Gençlik otelleri kuruluncaya kadar, talebe ve gençlik teşekkülleri
nin köy, kasaba ve şehirlerdeki eğitim müesseselerinden istifade etme
lerine müsaade olunur. 

Ziraat Vekâletinin murakabesine tabi çiftlik, istasyon ve okullardan 
da gençlik ve talebe turizminde aynı şekilde faydalanılır. 

Sportif tesisler gençlik otelleri :. 

Madde 32 — Turistik mahiyetteki sportif tesislerin evsaf ve şart
larının tesbitinde ve bu tesislerin murakabelerinde B A Y T U R , Maari f Ve 
kâleti ve Beden Terbiyesi U m u m Müdürlüğünün mütehassıs elemanla
rından istifade edebilir. 

Beden Terbiyesi U m u m Müdürlüğünün inşa ettireceği sportif te
sislerin turistik ihtiyaçları karşılayacak şekilde olması şarttır. 

Avcılık tesisleri ve hareketleri : 

Madde 33 — Avcılığın, iç ve dış turizm, spor ve sanayi bakımından 
ehemmiyetinin artırılması ve kuvvetlenmesi için ilgili işbirliği Uzuvları, 
avcılık hareketlerini desteklemekle beraber, avcı kulüplerine her suretle 
müzaherette bulunurlar ve avcılığa ait tesislerin kurulmasına çalışırlar. 

BEŞ İNCİ B Ö L Ü M 

Turizm meslek öğretimi ve turizm terbiyesi 

Turizm öğretimi : 

Madde 34 — Maarif Vekâleti, turizm endüstrisinde iş alacak ida
reci, muhasebeci, garson, komi, aşçı, tercüman ve rehber gibi hizmetli
leri yetiştirmek üzere meslek okulları ve eğitim müesseseleri açar. i lk, 
orta ve öğretmen okulları ile liselerde ve meslekî teknik okullarda turizm 
bilgisi verilir ve tatbikatı yapılır. 

İşbirliği Uzuvları tarafından tertiplenen meslekî kurslarda turizm 
bilgisi : 

Madde 35 — işbirliği Uzuvlarının, kendi meslekî ihtiyaçları için 
açtıkları ve açacakları turizm endüstrisi ile ilgili kurs ve okullarda tu 
rizm bilgisine yer verilir ve müfredat programı B A Y T U R ile müştere
ken hazırlanır. 

işbirliği Uzuvlarınca; turizm işlerinde vazife alacak memurların, 
yabancı memleketlere staja gönderilmek veya tetkik gezilerine çıkarıl
mak suretiyle bilgi ve görgülerinin artırılmasına çalışılır. 

Turizm konferansları : 

Madde 36 — Üniversiteler ile yüksek okullarda Harb Akademisi 
ile Harp Okulunda ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne bağlı gençlik 
kulüplerinde turizm konferansları tertiplenir ve turistik kıymetlerin mu
hafazasının ehemmiyeti telkin edilir. 

Turizm polisi : 

Madde 37 — Polis Enstitüsü ile polis okullarında turizm bilgisine 
yer verilir. B u enstitü ve okulların ilk, orta ve yüksek kısımlarında oku
tulacak turizm derslerinin müfredat programlan B A Y T U R ile müştere
ken hazırlanır. 

Tur izm hizmetlerinde vazife görmek üzere, ayrıca turizm polisi ih 
tisas kurs lan açılır.. Tur izm bilgisini okutacak öğretmenlerin ehliyet
lerinin tesbit ve vazifeye tâyinlerinde B A Y T U R ' u n mütalâası alınır. 

Belediye zabıta memurlarının yetiştirilmesi : 

Madde 38 — Turistik ehemmiyeti haiz şehir ve kasaba belediye
leri, turizm işlerinde çalıştırılmak üzere belediye zabıta memurları ara 
sından seçecekleri memurların turizm mevzuunda yetiştirilmesi için ge
rekli tedbirleri alırlar. B A Y T U R bu hususta icabeden rehberlik vazife
sini yapar.. 

Maar i f Vekâleti, tatil aylarında açılaea*k bu gibi kursların, dersha
ne ve ibate ihtiyaçları için okul ve yurt binalarından faydalanmalarına 
müsaade eder. 

Sağlık personelinin yetiştirilmesi : 

Madde 39 — işbirliği Uzuvlarına mensup veya hususi turizm mües
seselerinde iş almış masör, tedavi jimnastikçileri, hastabakıcı, hemşire 
ve diyet mütehassısı gibi yardımcı tedavi personelinin diğer işbirliği uzuv
larının tedavi müesseselerinde staj görmelerine müsaade olunur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti, termal ve klimatik istasyon
larda vazife alacak olan mütehassıs hekimlerin ve yardımcı tedavi per
sonelinin yetiştirilmesi hususunda da gerekli tedbirleri alır. 

A L T I N C I B Ö L Ü M 

Enformasyon işleri, reklâm ve propaganda 

Enformasyon büroları ve reklâm : 

Madde 40 — Ulaştırma işbirliği Uzuvları, yurt içinde ve dışında 
B A Y T U R ' u n tâyin edeceği mühim istasyon, iskele ve hava alanlarında 
özel bürolar açmak veya açılmış bürolardan istifade etmek suretiyle Tür
kiye'nin reklâm ve propagandasına ve sair enformasyon hizmetine yar
dım ederler. 

Bu işbirliği Uzuvları ile B A Y T U R tarafından bastırılıp dağıtılacak 
reklâm ve propaganda matbualarının birbirini tamamlayan mevzulardan 
seçilmesine ehemmiyet verilir. 

T. C. Devlet Demiryolları işletmesi, Devlet Havayolları ve Denizci
lik Bankası Anonim Ortaklıkları ile diğer işbirliği Uzuvları yapacaklan 
turizm ile ilgili propaganda ve reklâm işlerini yıl başlarında B A Y T U R 
ile mutabık kalmak suretiyle programa bağlarlar. 

Pul, posta kartları ve telefon işleri : 

Madde 41 — T . C. P T T işletmesi, B A Y T U R ' c a tâyin ve tesbit edi
lecek turizm müesseselerinin ve turistik mahallerin telefon ihtiyacını im
kân nispetinde ve tercihan karşılar. 

Bazı pul motiflerini, turistik değerlerden seçer. Posta kartları ve 
zarflar üzerine iç ve dış turizmi teşvik edici hazırlanmış matbu vecizeler 
ilsak eder. 

Gişelerden ve müracaat bürolarından istifade : 

Madde 42 — işbirliği Uzuvları, umuma açık gişe ve müracaat bü
rolarında memleket propagandasının yapılmasına matuf enformasyon 
hizmetinde, B A Y T U R ' a yardımda bulunurlar. 

Belediye turizm büroları : 

Madde 43 — B A Y T U R ' u n lüzum göstereceği yerlerde veya belediye
lerin ihtiyaç duydukları yerlerde belediyeler, resepsiyon ve enformasyon 
işleri ile meşgul olmak üzere turizm büroları açarlar. 



17 EYLÜL 1955 Sabİfe: 12737 

Konaklama tesislerine ait bilgiler : 

Madde 44 — Belediyeler, turizm belgesi almış olsun veya olmasın, 
belediye sınırları içersinde bulunan otel, lokanta, gazino, oberj ve motel
lerle kaplıca, içme ve plâjlardaki konaklama tesislerinde mevcut oda, 
banyo ve yatak adedlerini ve buralarda uygulanan fiyat tarifelerini ve 
bu husustaki değişiklikleri hemen BAYTUR'a bildirirler. 

Belediyeler, turizm müessesesi sayılmayan tesislerin seviyelerinin 
yükseltilmesi için B A Y T U R ile müştereken tesbit edilecek esasların tat-
bikına çalışırlar. 

Belediye hudutları dışında kalan tesisler hakkında bu malûmat, vi
lâyetler tarafından aynı suretle BAYTUR'a bildirilir. 

Döviz ve gümrük bilgileri : 

Madde 45 — Ulaştırma İşbirliği Uzuvları, gümrük ve döviz mevzu
atı hakkındaki ehemmiyetli bilgileri ve belli başlı turistik malûmatı muh
tevi broşür ve matbuaları lüzumlu dillerde bastırarak yabancı memleket
lerden gelen yolculara, mümkün olduğu takdirde vasıtalar Türk kara su
larına, Türk havalarına ve Türk sınırına girmeden evvel dağıtırlar. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

İşbirliği çalışmalarının takibi : 
Madde 46 — Bu Nizamname hükümleri dairesinde alınan kararla

rın işbirliği Uzuvlarmca tatbik ve intacı, B A Y T U R ve vilâyetlerce takip 
edilir. 

Yürürlük : 
Madde 47 — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 36 

nci maddesi gereğince hazırlanmış ve Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş olan 
bu Nizamname Resmî Gazete ile neşredildiği tarihten itibaren mer'iyete 
girer. 

İcra : 
Madde 48 — Bu Nizamname hükümlerini icra Vekilleri Heyeti yürü

tür. 
Dfiıtnr Gasete 

No. Bıslıil Tertip Cilt Sahife Sarı 

İlgili Kanun : 
6086 Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 22/5/1953 S 34 1339 8114 

T E B L İ Ğ 
mm Mua 

iktisat ve Ticaret Vekâletinden : 

Avrupa iktisadi işbirliğine dâhil memleketlerden : 
1 — ithalât maksadiyle mer'i Dış Ticaret Rejimine Dair Karara 

ek IV sayılı ithal listesinde yer alan gümrük tarifesinin 498/1640-1643 
pozisyonuna giren yalnız mağaza camlarına ait taleplerden is'af edil
miş olup da transfer sırası bekleyenlere 50.000 dolarlık limit içinde trans
fer, 

2 — Mezkûr camlara ait T. C. Merkez Bankasına vâki taleplere, 
Haziran 1955 ayı sonu itibariyle 200.937,07 T.L. hk tahsis, 

ve ayrıca : 
E. P. U. dışı memleketlerden ithal edilmek üzere 497/1637-1638 ve 

498/1640-1642 gümrük tarife pozisyonlu maddeler için uzun vadeli kredi
li talepler hariç Haziran 1955 ayı sonu itibariyle T. C. Merkez Bankası
na vâki taleplere 1.061.117,05 T. L. Iık, 

tahsis yapılmış ve keyfiyet mezkûr Bankaya bildirilmiştir. 

M . M . V . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Askeri birlikler ihtiyacı için 100 ton havuç alınacaktır. Tahmini tu
tarı 40.000 lira olup geçici teminatı 3000 liradır, ihalesi 21/9/1955 günü 
saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf ve şartlar hergün Ko
misyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 100 ton 
havuç toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 50 şer tonluk partiler 
halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Teklif mektupları ihale saatin
den bir saat evveline kadar vermeleri ilân olunur. 

2828 / 4-4 

Askerî birlikler ihtiyacı için 540 ton patates matbu şartnamenin 
22 nci maddesine göre mütaahhit nam ve hesabına alınacaktır. Tahmini 
tutan 226.800 lira olup geçici teminatı 12.590 liradır, ihalesi 21/9/1955 
günü saat 11,30 da açık eksiltme suretiyle (2490 sayılı kanunun 51 inci 
maddesine göre) yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte Komisyona müracaatları ve toptan bir istekliye ihale edilebil
diği gibi 270 şer tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilerede ihale edi
lebilir. Evsaf ve şartlar hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liği ilân kısmında görülebilir. 

2829/4-4 

Askeri birlikler ihtiyacı için 10 ton Hindi eti satmalınacaktır. Tah
mini tutarı 45000 lira olup geçici teminatı 3375 liradır, ihalesi 27/9/1955 
günü saat 11,30 da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf ve şartlar 
her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görü
lebilir. 10 ton Hindi eti bir istekliye ihale edilebileceği gibi 5 şer tonluk 
partiler halinde ayrı, ayrı isteklilere ihale edilebilir, istekliler belirtilen 
gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını makbuz kar

şılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek mek
tuplarda gecikme kabul edilmez ilân olunur. 

2884 / 4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için 60 ton Karnabahar alınacaktır. Tah
mini tutarı 36000 lira olup geçici teminatı 2700 liradır, ihalesi 
28/9/1955 günü saat 11,30 da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 60 ton 
karnabahar toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi 30 zar tonluk 
partiler halinde ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. Evsaf ve şartlar 
her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında gö
rülebilir, istekliler belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

2885/4-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için 115000 aded Portakal alınacaktır. Tah
mini tutarı 16100 lira olup geçici teminatı 1208 liradır, ihalesi 28/9/1955 
günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf ve şartlar her 
gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görüle
bilir, istekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

2886 / i-3 

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı kuru 
yemişler satın alınacaktır, ihalesi 28/9/1955 günü saat 11 de kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartlar hergün Komisyonda ve istanbul 
Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. Altı kalem kuru yemişler 
toptan bir isteki» ve ihale edilebileceği gibi her kalem veya br kaç kalem 
partiler halinde t. vrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Isteklih f belirtilen 

(Resmî Gazöte)| 
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gün ve saatten bir saat evveline kadar tekli f mektuplarını makbuz kar 
şılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

G. teminatı 
l i ra 

Miktarı T. fiyatı T. tu tan 
C i n s i ton kuruş l i ra 

K u r u amasgen eriği 10 160 16.000 
» yaprak kayısı 5 475 23.750 

Kavrulmuş fındık içi 3 425 12.750 
Çam fıstığı 2 600 12.000 
Kuş üzümü 4 145 5.800 
Ceviz içi 4 370 14.800 j 

Yekûn 85.100 

5.505 

2887 /-t-3 

Askerî bir l ikler ihtiyacı için 80 ton elma alınacaktır. Tahmini tu 
tarı 72 000 l i ra olup geçici teminatı 4.850 liradır, ihalesi 3/10/1955 günü 
saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 80 ton elma toptan bir istek
liye ihale edilebileceği gibi 40 ar tonluk partiler halinde ayrı ayrı istek
lilere de ihale edilebilir. Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve is tan
bul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, istekl i ler belirtilen gün 
ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Baş
kanlığına vermeleri ilân olunur. 

2916 / 4-2 

Askerî bir l ikler ihtiyacı için mütaahhit nam ve hesabına 45 ton p i 
rinç satın alınacaktır. Tahmini tutarı 63.000 l i ra olup geçici teminatı 
4.400 liradır. 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi gereğince mütaahhit 
nam ve hesabına satın alınacak olan 45 ton pir incin ihalesi 7/10/1955 
günü saat 10 da Komisyonda pazarlık suretiyle yapılacaktır. Evsaf ve 
şartlar hergün Komisyonda öğleden evvel ve istanbul 'da mesai saatinde 
görülebilir, istekl i ler belirtilen gün vs saatinde teminatlariyle bir l ikte 
Komisyona müracaatları ilân olunur. 

2972 / 4-1 

M . M . V . 2 No. lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulüyle 3 aded kontrol aleti satın alınacaktır. Muham
men bedeli 38.000 l i ra olup muvakkat teminatı 2850 liradır, ihalesi 22 
Eylül 1955 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır, is tekl i 
lerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komis
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada vâki 
gecikmeler muteber değildir. B u hususa ait şartname ve evsaf Komis
yonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülür. 

2858 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile 6 kalem evrak bastırılacaktır. Muhammen 
bedeli 75.000 l i ra olup muvakkat teminatı 5000 liradır, ihalesi 23 Eylül 
1955 Cuma günü saat 11,30 da Ankara 'da M . M. V . 2 No. lu Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır, istekl i ler in M . M . Vekâletine en az 50.000 
liralık bir basım işi yaptıklarına dair bir belgeyi ihale günü evrakı müs-
biteleri ile bir l ikte Komisyona ibraz etmeleri lâzımdır.. B u işe talip olan
ların ihale saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanun esasla
rına göre hazırlayacakları tekli f mektuplarını makbuz karşılığında Ko
misyona vermiş olmaları lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmeler na
zarı itibare alınmaz. B u hususa ait evsaf ve şartname istanbul Lv . 
Amirliği ilân kısmında ve Komisyonda görülür. 

2883 / 4-3 

Kapalı z a r f usulü ile 10 kalem mutabiye malzemesi satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 31295 l i ra olup muvakkat teminatı 2348 liradır, 
ihales i 26 Eylül 1955 Pazartesi günü saat 11,00 de Komisyonda yapı
lacaktır, istekl i ler in ihale saatinden bir saat evveline kadar hazırlaya
cakları tekli f mektuplarını makbuz karşılığında Komisyona vermeleri 
lâzımdır. Bu hususa ait evsaf ve şartname her gün istanbul Lv . Amirliği 
ilân kısmında ve Komisyonda görülür. 

2892 / t-S 

Kapalı zarf usulü ile 2500 aded büyük ve 2500 aded küçük olmak 
üzere 5000 aded çul satın alınacaktır. Muhammen bedeli 107.500 l i ra olup 

muvakkat teminatı 6.625 liradır, ihalesi 29 Eylül 1955 Cuma günü saat 
11 de Komisyonda yapılacaktır, istekl i ler in tekli f mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabi
linde vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler muteber değildir, işbu 
miktar bir istekliye ihale edilebileceği gibi 1/2 nispetinden aşağı olmayan 
partiler halinde ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. B u hususa ait şart
name ve evsaf Komisyonda ve is tanbul Levazım Amirliği ilân kısmında 
görülür. 
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M . M . V . 4 No. lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanliğindan 

Kapalı zarf usuliyle 200 ton asfalt alınacaktır. Tahminî bedeli 
74.000 l ira olup geçici teminatı 4.950 liradır, ihalesi 26/9/1955 Pazartesi 
günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komis
yonda ve istanbul Lv . A . ilân kısmında görülebilir. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları 
teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde K o 
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki gecik
meler hiç bir suretle kabul edilmez. 

2912 / 4-3 

Basın - Yayın ve Tur i zm U m u m Müdürlüğünden : 

1 — U m u m Müdürlüğümüzce yayınlanmakta olan Ayın Tar ih i Der
gisinin (233-253) No. lu 21 nüshasının baskı ve cilt işi kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Takriben 315 forma tutacak olan bu işin beher forması 150 
l i ra hesabiyle muhammen bedeli 47.250 l i ra ve muvakkat teminatı da 
3.543 l i ra 75 kuruştur. 

3 — ihale 5 E k i m 1955 Çarşamba günü saat 11 de Anafartalar H i -
sarparkı Caddesi (Paket Postanesi yanı) U m u m Müdürlük Satınalma 
Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — Derginin kaplık kartonlariyle metinlik kâğıdı U m u m Müdürlük 
tarafından verilecek ve diğer malzemesi mütaahhide ait olacaktır. 

5 —• B u işe ait şartname ve numuneler 250 kuruş mukabilinde A n 
kara'da U m u m Müdürlük ida r i işler Müdürlüğünden, istanbul 'da is tan
bul Radyosu i da r i işler Şefliğinden temin edilebilir. 

6 — Tal iplerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
belgelerini ve bastıkları eser numunelerini d»s iht iva eden kapalı zarf la
rını Satınalma Komisyonuna vermeleri ilân olunur. 
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Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Petrol Kanununun 14 üncü maddesi mucibince hazırlanan Nizamna
me, Resmî Gazete'nin 13 Eylül 1955 tar ih 9102 sayılı nüshasında neşre-
dildiği alâkalılara duyurulur. 
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Atatürk Sanatoryumu Baştabibliğinden 

Cinsi Miktarı 

Muhammen 
bedeli 

L i r a K. 

Muvakkat 
teminatı 
L i r a K. 

" İ h a l e 
Günü Saati 

ihale 
şekli 

Ec za 130 kalem 16.714 99 1.253 31 5/10/1955 11,15 Kapalı 
Santrifüj 1 aded 3.750 00 207 00 5/10/1955 11,00 Açık 

1 — A n k a r a Atatürk Sanatoryumunun ihtiyacı olan yukarda cins 
ve miktarı yazılı ilâç ve malzeme ihaleye konulmuştur. 

2 —• Kapalı zarf usulü ile yapılacak olan ilâçlar için 2490 sayılı k a 
nunun tarifatı dairesinde hazırlanacak zarfların ihale saatinden bir saat 
evvel Komisyona verilmesi. 

3 — Açık eksiltme ile yapılacak olan santrifüj ihalesine iştirak ede
ceklerin ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuz veya mek-
tuplariyle Sanatoryumda müteşekkil Komisyona belir l i gün ve saatte 
müracaatları. 

4 — Şartnameler Sanatoryum idaresinde va is tanbul Sıhhat ve iç
t imai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 
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17 EYLÜL 19SS (Resmî Ğageite) âaJıîfe: 12^39 

Nafıa Vekâletinden : 

Yapı işleri İlânı 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : Etimesgut uzun dalga istasyonunda 
yaptırılacak sundurma ve çeşitli onarım işidir. 

Keşif bedeli : (55.335,46) liradır. 
2 — Eksi l tme : 26/9/1955 Pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekâ

leti Yapı ve imar işleri Reisliği Eksi l tme Komisyonu odasında kapalı 
zarf usullyle yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar işleri Reisliğiride 
görülebilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için istekl i ler in usulüne göre (4.016,77) 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve eksiltme şartnamesi gereğince 
1955 yılı ticaret odası vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — istekl i ler gerçek tekkişi veya tüzelkişi olacaktır, (özel ve tes
ci l edilmemiş ortaklar kabul edilmez). 

6 — istekl i ler in bu işin teknik öneminde bir işi i y i bir surette ba
şardığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle bir l ikte 
ihale gününden en az (Tatil günleri hariç) 3 gün önce Nafıa Vekâletine 
müracaat ederek bu işin eksiltmesine girebilmek için ehliyet vesikası a l 
maları şarttır. 

7 — istekl i ler kendilerinden istenilen vesikaları tekl i f mektupla-
riyle birl ikte zarf lara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumun 
para ile olmamak üzere mühür veya imza ile iyice kapatmaları ve ek
siltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Karayolları U m u m Müdürlüğünden : 

iskele Yapımı 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : iskenderun'da yaptırılacak asfalt 
tankeri iskelesi olup keşif bedeli (135.000) Yüz otuz beş bin liradır. 

2 — Eksi l tme : 30/9/1955 tarihine rastlayan Cuma günü saat (16) 
da onaltıda Ankara 'da Kavaklıdere'de Karayolları U m u m Müdürlüğü b i 
nasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak olan Karayolları 
Eks i l tme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eks i l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (6.75) altı l i ra yetmiş-
beş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Nafıa Vekâleti binasında K a 
rayolları U m u m Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1955 yılma ait Ticaret Odası belgesiyle usuli dai

resinde (8.000) Sekiz bin liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b) istekl i ler in (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az dört 

gün önce bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat et
meleri ve dilekçelerine Karayolları U m u m Müdürüğü eksiltmelerine g i 
riş şartları hakkında bu defa değişen ve 28 Temmuz 1955 tar ih ve 9066 
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Talimatnamenin 4. maddesinin a, b, 
c fıkralarında yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi a l 
maları, 

Not : B u yönetmelik Ankara 'da Karayolları U m u m Müdürlüğünden 
ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — is tekl i ler in eksiltme şartlaşmasının 34. maddesinde verilen 
İzahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk 
pul yapıştırarak bunları imzalayıp .zarflarına koymaları) hazırlayacak
ları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15 e kadar (Onbeşe) mak
buz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
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iskele yapımı 

1 — Eksi l tmeye konulan iş : Tavşancıl'da yaptırılacak asfalt tan
ker i iskelesi olup keşif bedeli (70.000) yetmiş bin liradır. 

2 — Eksi l tme : 29/9/1955 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
onaltıda Ankara 'da Kavaklıdere'de Karayolları U m u m Müdürlüğü bina
sında Yapım Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak olan Karayolları 
Eksi l tme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (3,50) üç l i ra ell i kuruş 
bedele ait makbuz karşılığında Nafıa Vekâleti binasında Karayolları 
U m u m Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1955 yılma ait ticaret odası belgesi ile usuli daire

sinde (4.750) dört bin yedi yüz elli liralık muvakkat teminat vermeleri. 

b) istekl i ler in (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az dört 
gün evvel bir dilekçe ile Karayolları U m u m Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları U m u m Müdürlüğü eksiltmelerine giriş 
şartları hakkında bu defa değişen ve 28 Temmuz 1955 tar ih ve 9066 sa
yılı Resmî Gazete'de yayınlanan talimatnamenin 4 üncü maddesinin a, 
b, c fıkralarında yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi a l 
maları, 

(Not: B u Talimatname Ankara 'da Karayolları U m u m Müdürlü
ğünden ve taşrada karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — istekl i ler in eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen 
izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk 
pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacak
ları tekli f mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz kar 
şılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Asma köprüler yapımı 
1 — Eksi l tmeye konulan iş : Erz incan Vilâyetinde, Bağıştaş ve 

Başvartenik civarında (Bağıştaş, Halmüge, Aşağıkindir) asma köprüle
r i yapımı olup keşif bedelleri tutarı ceman (958.288,45) dokuz yüz el l i 
sekiz bin i k i yüz seksen sekiz l i ra kırk beş kuruştur. 

2 — Eks i l tme : 3/10/1955 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
16 da (Onaltıda) Ankara 'da Kavaklıdere'de Karayolları U m u m Müdürlü
ğü binasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak olan K a r a 
yolları Eks i l tme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (47,95) kırk yedi l i r a 
doksan beş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Nafıa Vekâleti bina

sında Karayolları U m u m Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinden alı
nabil ir. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1955 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde i42.081,54) kırk i k i bin seksen bir l i ra elli dört kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri, 

b) istekl i ler in (Tatil günleri hariç) olmak üzere eksiltme günün
den en az (Müracaat ve eksiltme günü hariç) üç gün evvel bir dilekçe 
ile Karayolları U m u m Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine 
Karayolları U m u m Müdürlüğü eksiltmelerine giriş şartları hakkında bu 
defa değişen ve 28 Temmuz 1955 tar ih ve 9066 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan Talimatnamenin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında ya
zılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

i(Not : B u talimatname Ankara 'da Karayolları U m u m Müdürlüğün
den ve taşrada Karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir.) 

5 — istekl i ler in eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (Eksi ltme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlaya
cakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz kar
şılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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Bakım malzemesi alımı ve taşınması 
1 — Eksi l tmeye konulan iş : A n k a r a - Bolu - istanbul yolunun 

169 -f 000 — 195 + 000 kilometreleri arası bakım malzemesi alımı ve ta
şınması işi olup keşif bedeli (260.000) i k i yüz altmış bin liradır. 

2 — Eks i l tme : 20/9/1955 tarihine rastlayan Salı günü saat 16 da 
^onaltıda) Ankara 'da Kavaklıdere'de Karayolları U m u m Müdürlüğü b i 
nasında Yapım Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak olan Karayolları 
Eks i l tme Komisyonunca pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

3 — Pazarlık evrakı : istekl i ler bu işe ait evrakı Nafıa Vekâleti b i 
nasında Karayolları U m u m Müdürlüğünün Teknik Hesaplar Şubesinde 
görebilirler. 

4 —• Pazarlığa girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1955 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde (28.300) y i rmi sekiz bin üçyüz liralık kat i teminat vermeleri, 
b) istekl i ler in bu iş için Karayolları U m u m Müdürlüğünden yeter

l ik belgesi almaları, 
5 — istekl i ler in istenilen belgeleriyle bir l ikte pazarlık günü saat 16 

da (onaltıda) pazarlıkta hazır bulunmaları lâzımdır. 
Keyfiyet ilân olunur. 
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<*Hıih: 1 2 7 4 Ö (Resmî Gazete) 17 E Y L Ü L 1955 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Muhammen Geçici 
bedeli teminatı İhale şekli 

C i n s i Miktarı L i r a L i r a 

1 — Yeşillik (Havuç, pancar, 
ıspanak, lahana yaprağı 
ve yeşil yonca olmak 
üzere) 110 Ton 26.400 1.980 Kapalı zarf 

Yukarda müfredatı yazılı yeşillik ve dana 2490 sayılı kanunun 32 
nci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 29/9/1955 Per
şembe günü saat 15 de Enstitüde toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sağlamak üze
re Enstitü Bürosuna, müracaatları 

Kapalı zarfların en geç 29/9/1955 Perşembe günü saat 14 e kadar 
Komisyona verilmiş olması şarttır. 
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Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden : 

Elbise ve palto yaptırılacak 
1 — Müessesemiz mensubini için kumaşları İdareden verilmek şar-

tiyle 254 takım lâcivert elbise, 211 aded lâcivert palto, 130 takım gr i el
bise, 70 aded gr i palto ile 19 takım hostes elbisesi yaptırılacaktır. 

2 — 254 takım lâcivert elbise, 211 aded lâcivert palto, 130 takım 
gr i elbise, 70 aded gr i palto, ile 19 takım hostes elbisesinin muhammen 
bedeli 46.300 l ira, muvakkat teminatı 3.472 l i ra 50 kuruştur. 

3 — B u işe ait şartnameler Ankara 'da Devlet Havayolları U m u m 
Müdürlüğünde Levazım Şubesinden İstanbul'da Galata Bilet Satış Büro
sundan 2 l i ra 32 kuruş mukabilnde istiyenlere veril ir. 

4 — Hare numuneleri Ankara 'da Devlet Havayolları U m u m Müdür
lüğü Levazım Şubesinden, İstanbul'da Galata Bilet Satış Bürosunda gö
rebilirler. 

5 — İhale 20/9/1955 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de Devlet 
Havayolları Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

6 — İstekliler ihale saatinden 1 saat evvel kanunun tarifatı daire
sinde hazırlayacakları teklif mektuplarını Komisyona vereceklerdir. 

7 — Teminat, Müessesemiz veznesine veya Merkez Bankasındaki 
1543 sayılı hesabımıza yatırılacaktır. 

8 — Postada vâki gecikmeler nazara almmaz. 
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1 — Yeşilköy Hava meydanında yaptırılacak atelye ilâve inşası 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Keşif bedeli 74.107,80 l i ra olup geçici teminatı 4.955,40 liradır. 
3 — B u işe ait keşif ve şartname evrakı Ankara 'da D H Y Umum 

Müdürlüğü Levazım Şubesinden, İstanbul'da Galata'da Bilet Satış Büro
sundan 3 l i ra 71 kuruş mukabilinde satın alınır. 

4 — İsteklilerin bir defada 50.000 liralık bir bina inşaatını mu
vaffakiyetle i kma l ile geçici kabulünü yaptırmış olduklarına dair vesi
kalarını eksiltme tarihinden 3 gün evvel (Tatil günleri hariç) bir dilek
çeye bağlayarak Yeşilköy'de bulunan Fen Heyeti Reisliğine müracaat 
ile bu işe giriş için alacakları ehliyet vesikalarını, ticaret odası kâğıdı, 
teminat mektubu ve eksiltme şartnamesinde yazılı diğer kâğıtlarını ka 
pah zarfları içersine koymaları lâzımdır. 

5 — İhale 22/9/1955 Perşembe günü saat 11 de Yeşilköy Atelyeler 
Müdürlüğünde teşekkül edecek Alım Satım Komisyonunda yapılacağın
dan taliplerin kapalı zarflarını ihale saatinden 1 saat evveline kadar 
Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri lâzımdır. 

6 — Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 
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1 — Çanakkale meydanında kurulacak olan Nissen barakası işi 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Keşif bedeli 33163.50 l i ra olup geçici teminatı 2487.30 liradır. 
3 — B u işe ait keşif ve şartname evrakı Ankara 'da D. H . Y . U m u m 

Müdürlük Levazım Müdürlüğünden, İstanbul'da Galata Bi let Satış Bü
rosundan ve meydan Başmüdürlüğünden 1.66 l i ra bedel mukabilinde 
satın alınır. 

4 — İsteklilerin idari şartnamede yazılı olduğu üzere 20.000 l i ra 
lık bir bina inşa ve tamir işini muvaffakiyetle ikmal ve geçici kabulünü 
yaptırdıklarına ait belgelerini ihale tarihinden üç gün evvel (tatil gün
leri hariç) Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğüne müracaatla alacakları eh
liyet vesikalarını, Ticaret Odası kâğıt ve şartnamede yazılı diğer vesaik 
ile birl ikte kapalı zarfları içerisine koymaları lâzımdır. 

5 — İhale 28 Eylül 1955 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da Ye
şilköy D. H . Y . Meydan Başmüdürlüğünde müteşekkil Komisyonda ya
pılacaktır. Tal iplerin kapah zarflarını aym gün saat 15 e kadar Komis
yon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

6 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
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P T T U m u m Müdürlüğünden : 

1 —• Ulukışla ve Aksaray P T T ve Santral binası inşaatı vahidi f iyat 
esası üzerinden tekl i f a lma suretiyle ihale edilecektir. 

2 — B u inşaata ait ihale evrakı (20 şer) l i ra mukabilinde Konya 
Bölge Başmüdürlüğünden ve Ulukışla P T T Müdürlüğünden ve Anka ra 
U m u m Müdürlük veznesinden temin edilebilir. 

3 — B u işe ait teklifler istekli lerin satın aldıkları dosya içindeki 
keşif özetleri ve b ir im fiyat listelerindeki (İnşaat, sıhhi elektrik tesisat
ları keşif özetleri ve b ir im fiyat listeleri) mütaahhidin tekli f edeceği va
hit f iyatlar ile doldurulmak ve bu vahit f iyatlar üzerinden inşaatın kaça 
mal edileceğini bir mektuba sarahatan yazmak suretiyle hazırlanacak ve 
bir im fiyat listeleri, keşif özetleri ile birl ikte bir kapalı zarfa konacaktır. 
B u kapalı zarf ihaleye girmeye ait gerekli vesaikle (Teminat mektubu 
İdare tarafından verilen bonservis ticaret odası vesikası) beraber tekrar 
bir kapalı zarfa konup mühürlenecek ve ihale Komisyonuna sunulacaktır. 

4 — Zarf lar makbuz mukabilinde en geç 3/10/1955 tarihine rastla
yan Pazartesi günü saat (17) ye kadar Anka ra U m u m Müdürlük Satınal
ma Komisyonu Başkanlığına teslim edilmelidir. 

5 — Kapah tekli f zarfları 4/10/1955 günü saat (,16) da Anka ra 
U m u m Müdürlük Satınalma Komisyonu tarafından açılacaktır. 

6 — Postada vukubulacak gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
7 —• İşin bedeline mahsuben teminat mektubu karşılığı <% 20 nis

petinde avans veri l ir . 
8 —• B u inşaata talip olacak mütaahhitlerin bu önemde ve evsafta 

bir inşaatı resmî dairelere karşı mütaahhit olarak yüklendiğini ve i y i bir 
surette başardığım, geçici ve kesin kabulünü yaptırdığını bi ldir ir resmî 
dairelerden alınmış iş belgelerini Y . Müh., Y . Mimar, M imar veya Müh. 
olan istekli lerin bu işin teknik öneminde bir işi idare veya denetledikleri
ne dair alınmış iş belgelerini ve Y . Müh., Müh., Mimar olmayan istekl i
lerin işin baş.ndan nihayetine kadar bu t i t r i haiz bir k imseyi bulundura
caklarına dair re'sen tanzim edilmiş bir noter taahhütnamesiyle bir l ikte 
ihale gününden en az üç gün evvel P T T U m u m Müdürlüğü Yapı İşleri 
Dairesi Reisliğine müracaat ederek bu işe girmeye mahsus fennî ehliyet 
vesikası alacak ve tekli f evrakı meyanına koyacaktır. P T T U m . Md. lüğü 
Yapı İş. D. Reisliği fennî ehliyet vesikası verip vermemek hususunda ta
mamen muhtar bulunduğu gibi inşaatı isteklilerden dilediği mütaahhide 
vermek veya ihaleyi hükümsüz saymakta serbesttir. Mütaahhitler bu k a 
rara hiçbir suretle it iraz edemiyecekleri g ibi tazminat da isteyemezler. 

9 — Tekl i f zarfları açıldıktan sonra yapılacak tenzilât nazarı i t i 
bara alınmaz. 

10 — Mütaahhit tekl i f ettiği vahidi f iyat lara nazaran bulacağı ke
şif yekûnu üzerinden kanuni nispetlere göre taahakkuk edecek teminat 
mektubunu ihale evrakma ekliyecektir. 
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Kayser i 1 inci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 954/488 
Ka ra r No : 955/199 
Nazımbey Mahallesinden İsmail kızı Sadıka veki l i Avukat İzzet ök

çesiz tarafından Isaaga Mahallesi Çıkmaz Sokakta Hafıza Demir ve 
Mükremin Mahallesinden Zeleyha ve Isaaga Mahallesinden Bek i r (Çık
maz Sokak 166 No. da) aleyhlerine açılan izalei şüyu dâvası neticeten 
karara bağlanmış ve dâvâlılardan adı yazılı Isaaga Mahallesi Çıkmaz 
Spkak 166 numarada Bek i r ' in adresi meçhul kaldığından tebligatın bir ay 
müddetle ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan ilân tarihinden 
itibaren bir ay zarfında temyiz edilmediği takdirde hükmün katileşeceği 
tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 
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