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K A N U N L A R 

Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilât, 
sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hükümler 

ihdasına dair Kanun 

Kanun No : 79 Kabul tarihi: 10/9/1960 

Madde 1 — 3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadille
rine aykır ı hareketlerinden dolayı hak l a r ı nda tahkikat ve takibat yapı
lanlarla, m a h k û m edilmiş bu lunanla r ın sugları ve cezalar ı cezai netice
leriyle birl ikte affedilmiştir . 

Millî Korunma Kanununun 64 üncü maddesinde zikredilen vazife ve 
salahiyetlilerle memur, müs t ahdem ve bunlar gibi cezalandır ı lacaklar ı 
yazılı olanlar aftan istifade edemezler. 

Bunlar hakk ında T ü r k Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda muayyen 
olan cezalar aynen hükmolunur . 

Madde 2 — Bu kanuna ekl i (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
3656 sayılı kanuna bağlı ı(l) sayılı cetvelin Adalet Bakanl ığ ı bölümüne 
ve (2) sayılı cetvelde yazılı hizmetli kadrolar ı 1960 malî yılı Muvazene! 
Umumiye Kanununa bağl ı (D) işaret l i cetvelin Adalet Bakanl ığ ı k ıs 
mına eklenmişt i r . 

B u kadrolarda bulunanlar ın 1960 malî yılı sonuna kadar m a a ş ve 
ücret leri , Millî Korunma Kanununun 6731 sayılı kanunla değişen 43 ün
cü maddesinin II nci bendi gereğince tahsil edilerek Türk iye Cumhuri
yeti Ziraat Bankas ında hususi bir hesapta toplanan ve Ticaret Bakan
lığı emrine intikal e tmiş bulunan paradan bu Bakan l ıkça Adalet B a 
kanl ığı emrine tefrik edilecek meblâğdan ödenir. 

Madde 3 — K/1024 sayılı karar la k u r u l m u ş olan Millî Korunma 
Dairesi ve K/1146 sayılı karar la kurulup 1 Haz i ran 1980 tarihli Resmî 
Gazete'de yay ın lanan 5/5 sayılı karar la Ticaret Bakanl ığ ına bağ lanmış 
bulunan Tahsis ve Tevzi Dairesi lağvedilmişt ir . 

B u daireler memur ve müs tahdemler inden : 
, a) E k l i (3) sayılı cetvelde gösteri len kadrolar 3656 sayılı kanuna 

bağlı cetvelin Ticaret Bakanl ığ ı k ı smında değişikl ik yapı lmas ı hakk ın 
daki 5102 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele eklenmişt i r . 

3656 sayılı kanuna tabi dairelerden kald ı r ı lan dairelere intisap et
miş olanlar, mük te sep hak la r ı veya bir derece aşağıs ı ile Ticaret B a 
kanl ığ ı kadrolarmdaki münhal le r le bu defa verilen kadrolara en geç 
1960 malî yılı sonuna kadar t ây in edilirler. 

b) Mukavele ile m ü s t a h d e m bulunanlar mukavelelerinin sonuna 
kadar Ticaret Bakanl ığ ı emrinde istihdam olunurlar. 

c) Tü rk iye Cumhuriyeti Ziraat Bankas ı Millî Korunma Muhase
be Bürosunda ça l ı şmak ta bulunan memurlar Türk iye Cumhuriyeti Z i 
raat B a n k a s ı kadrolarmdaki münha l le re m ü k t e s e p haklariyle t ây in olu
nurlar. 

d) Millî Korunma Kanununun tatbikten kaldırı ldığı tarihte adı 
geçen dairelerde bulunan diğer b ü t ü n vazifelilerin, bu kanunun neşr ini 
takip eden aydan b a ş l a m a k üzere üçüncü ayın sonuna kadar Ticaret 
Bakanl ığ ı emrinde i s t ihdamlar ına devam olunur. 

Yukar ıda göster i len memur ve müs tahdemler in i s t ihkak la r ı ile 
müddet ler i sonuna kadar ihtiyar edilecek sair masraflar, 2 nci madde
nin ik inc i f ıkras ında yazılı Ticaret Bakanl ığ ı emrindeki hesaptan öde
nir. 

B u maddenin (b) ve (d) bentlerinde yazılı olanlar ın istihdam müd
detlerinin sonunda vazifeleri ile ilişikleri kesil ir ve kendilerine bundan 
sonra geçecek zaman için her hangi bir tediye yapı lmaz . 

Madde 4 — Mülga Millî Korunma Dairesi ile Tahsis ve Tevzi Da i 
resinin b i lûmum malzeme, demirbaş , matbu evrak ve k ı r tas iyes i H a 
zineye devredilir. 

Her i k i teşki lâ t için k i r a l anmış bulunan gayrimenkuller, k i r a mu
kavelelerinin sonuna kadar bu Bakanl ığ ın emrinde kal ı r . 

Madde 5 — Hükümet , doğrudan doğ ruya müstehl ike perakende 
olarak veya tevzi müesseseler i t a r a f ından sa t ı lan petrol ve petrol müş
tak la r ın ın ve - ham petrol har iç - her ne suretle sat ı l ı rsa sat ı lsın sair 
a k a r y a k ı t l a r ı n dahilî f iyat lar ını tanzim etmek maksadiyle ithai ve sa
t ı ş f iyat lar ı a ras ında husule gelecek fa rk la r ı Türk iye Cumhuriyeti Z i 
raat Bankas ında tesis edeceği fiyat is t ikrar fonu hesabında toplamaya 
ve mezkûr a k a r y a k ı t ve tenekenin alım, sa t ım ve tevzii ile f iyat lar ın ı 
tesbite ve Petrol Kanununa tabi olanlar ha r i ç T ü r k tankerlerinin nav
lun ve sur i s ta rya la r ın ı tây ine yetkilidir . 

B u fona ya t ı r ı l acak paralar, Â m m e Alacaklar ın ın Tahsil Usulü 
h ak k ı n d ak i Kanun hükümle r ine göre tahsil olunur. 

B u hesapta toplanacak paralar münhas ı r an petrol f iyat lar ında is
t ik ra r ı s a ğ l a m a k için kullanılır ve hesaba ya t ı r ı l acak paralarla buradan 
yapı lacak ödemelerin şekil ve esaslar ı bir kararname ile tesbit edilir. 
Ancak bu fonun idare ve murakabesi ile görevli özel teşki lâ t ın m a a ş 
ve ücret ler iyle diğer idare masraf la r ı , 1960 malî yılı sonuna kadar bu 
fondan ödenebilir. 

Ma l iye ve Ticaret B a k a n l a r ı a k a r y a k ı t müessese ve ş i rke t ler in in 
her tü r lü defter, kay ı t ve hesap la r ı üzer inde lüzumlu teft iş ve mura
kabeyi yapt ı r ı r . 

Mülga K/744 sayılı karar la tesis olunan, K/1242 sayılı karar la ida
me ettirilen fiyat is t ikrar fonunda biriken paradan 10 milyon lirası, 
bu maddenin bir inci f ıkrası ile tesis olunacak fon hesabı ile bir leşt i r i 
l i r . 

Madde 6 — H ü k ü m e t k a r a r ı İle iş yerlerinde gündüz ve gece ça
l ı şmalar ında tatbik edilmek üzere, günlük iş saatleri, işlerin mahiye
tine ve ih t iyaç derecesine göre üçe r saate kadar a r t ı rüab i l i r ve zaruret 
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halinde Hafta Tatili Kanunu ile Ulusal Bayram ve Cenel Tatiller hak
kındaki Kanun hükümleri kısmen veya tamamen tatbik edilmiyebilir. 
Bu gibi hallerde ücretler İş Kanununun 37 nci maddesine göre ödenir. 

Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve erkek çocukların sanayi 
işlerinde ve 16 yaşından yukarı erkek çocukların maden işlerinde ça
lışmaları hakkındaki 151, 1593 ve 3008 numaralı kanunlarda mevcut 
tahdidî hükümler Hükümetçe görülecek lüzum ve zarurete binaen tat
bik edilmiyebilir. 

Millî Korunma Kanununun 19 uncu maddesine istinaden evvelce 
alınan kararlardan bu kanunun neşri tarihinde mer'i olanlarının tatbi-
kına devam olunur. 

Madde 7 — 3828, 4040, 4226 ve 4876 sayılı kanunların tatbik edil
mekte olan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Madde 8 — Satış fiyatının Bakanlar Kurulunca tesbitine hu
susi kanununda yetki verilmiş olan şeker fiyatında bir değişiklik olduğu 
takdirde, bunu beyana tabi tutmaya ve fiyat farklarını tahsil veya te
diye ettirmeye Hükümet yetkilidir. 

Madde 9 — ithal edilmiş ve edilecek otomobil ve benzeri nakil 
vasıtalarından ı(Station Wagon dâhil) gerek ithalleri, gerek satışları 
sırasında prim almaya ve bu primin miktar ve şartlarını tesbit etmeye 
Hükümet yetkilidir. 

Madde 10 — K/5, K/792, K/964, K/1089, K/1164, K/1180 sayılı ka
rarların tatbikına devam olunur. 

5/20 sayılı kararın 11 inci maddesine göre borsalarda yapılacak her 
nevi hububat satışlarına münhasır olmak üzere K/1051 sayılı karar hü
kümleri uygulanır. 

K/1164 sayılı kararla tesis olunan fona yatırılacak paralar Âmme 
Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre tah
sil olunur. 

Geçici madde 1 — K/1269 sayılı Koordinasyon karan gereğince 
1959 mahsulü ekici tütünleri piyasalarında Devlet nam ve hesabına des
tekleme mubayaası ile vazifelendirilmiş bulunan Tekel Genel Müdürlüğü 
mezkûr piyasaların sonuna kadar bu vazifesine devam eder. 

Bu yetkiye dayanılarak mubayaa edilen tütünler, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının muvafakati iıe piyasa icaplarına göre Tekel Genel Müdürlü
ğünce satılır. 

Geçici madde 2 — Millî Korunma Kanununa istinaden kurulmuş 
olan Petrol Ofisi ile Et ve Balık Kurumu için hususi birer teşkilât ka
nunu yürürlüğe konuluncaya kadar bunlar; kuruluşlarına, işleyişlerine ve 
vazifelerine ait kararlar ve bu kararların alâkalı bulunduğu Millî Ko
runma Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler. 

Bu teşekküllerin suç işleyen memur ve müstahdemleri Devlet me
murları gibi cezalandırılır. 

Geçici madde 3 — 
a) Millî Korunma Kanununa göre alınmış bulunan Koordinasyon 

Heyeti kararlan ve bunlarla ilgili muamelelerin; 
b) K/744 sayılı kararla tesis olunup, K/1242 sayılı kaıarla idame 

ettirilen ve 10 milyon lirası bu kanunun 5 inci maddesine istinaden tesis 
olunacak fon ile birleştirilen akaryakıt fiyat istikrar fonu hesap bakiye
sinin; 

c) Millî Korunma Kanununun 43 üncü maddesindeki sermayeden 
muhtelif daire, teşekkül ve müesseselere yapılan tahsisler ve verilmiş bu
lunan paralarla açılan kredilerin ve mezkûr kanunun 26 ncı maddesine 
istinaden yapılan müdahale ve destekleme mubayaası ile ilgili işlerin ve 
hesapların ve bu mubayaalar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sından temin edilen reeskont kredileri bakiyelerinin; 

d) Aynı kanunun 27 nci maddesine göre muhtelif kararlarla tesis 
edilmiş bulunan fonların; 

e) Millî Korunma Kanunu şümulüne giren ve yukarıda tadat edi
lenler haricinde kalan her türlü hak ve vecibelerle borç ve alacakların; 

Tasfiyesi 3460 sayılı kanunun şümulüne giren müesseselerin bilanço, 
kâr ve zarar hesaplarının tasdiki tarihinden başlamak üzere Maliye ve 
Ticaret Bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Mü
dürlüğünce beş kişiden az olmamak üzere seçilecek bir heyet tarafından 
üç ay içinde yapılır. 

Millî Korunma sermayesi ile fon ve kredilerinden faydalanmış olan 
müessese ve teşekküllerin tasfiye dolayısiyle karşılaşacakları güçlükler, 
Bakanlar Kurulunca almacak kararlarla giderilir. 

Petrol Ofisi ve Et ve ̂ alık Kurumu hariç olmak üzere, alâkalı mü
esseselerin bu kanunla ilgili hesaplarının tasfiyesi ve neticesinin Tasfiye 
Heyetine tevdi muameleleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel 

Müdürlüğü tarafından yapılır. Tasfiyenin icap ettirdiği bilcümle 
masraflar, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdindeki ikinci mad
denin ikinci fıkrasında yazılı hesaptan ödenir. 

Bu geçici maddenin b, c, d, e bentlerinde belirtilen tasfiyelerin ne
ticeleri Hazineye devredilir. Vukuu tesbit olunacak zararlar, Maliye Ba
kanlığı bütçesine konulacak tahsisatla mahsup edilir. 

Geçici madde 4 — Millî Korunma Kanununun muaddel 43 üncü 
maddesinin II nci bendine istinaden tahsil edilip Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında açılan ve Ticaret Bakanlığı emrinde bulunan hesap
tan yapılacak sarfiyat tamamlandıktan sonra kalacak bakiye Hazineye 
devredilir. 

Madde 11 — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 12 — Bu kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu me

murdur. 
14/9/1960 

(1) SAYILI CETVEL 

D. 

D. 

Adalet BaJcanlığt 

Memuriyetin nev'l Aded Maaş 

Muhasip 
Şef 
Memur 

MERKEZ 

VİLÂYETLER 
'Başkan, Hâkim, Üye, Sulh Hâkimi, Cumhuriyet 
Başsavcılığı Başyardımcısı, Cumhuriyet Baş
savcılığı Yardımcıları, Cumhuriyet Savcısı ve 
Yardımcıları, icra Hâkim ve Hâkim Yardımcı
ları, Sorgu Hâkimleri, Yargıtay Üye Yardım
cıları 

KÂTİPLER 
8 f Başkâtip, Başkâtip Yardımcıları, Zabıt Kâtibi, 
9 j Zabıt Kâtip Yardımcıları ve Kâtip 

10 I 
11 

4 
5 
6 
4 

(2) SAYILI CETVEL 
Adalet Bakanhğ* 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
Müvezzi 

11 Hademe 

D. 

MERKEZ 

VİLÂYETLER 

(3) SAYILI CETVEL 
Ticaret Bakanlığı 

Memuriyetin nev'l 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
Hukuk Müşavirliği 

Iç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Dış Ticaret Dairesi Reisliği 

Umumi Evrak Müdürlüğü 

6 Raportör 
6 Raportör 

7 Raportör 
9 > 

9 Büro Şefi 
Vilâyetler teşkilâtı 

4 Mıntaka Ticaret Müdürü 
7 Raportör 
9 Büro Şefi 

950 
700 
600 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

700 
600 
500 
450 

Aded Ücret 

600 
400 

300 

,Aded Maaş 

950 
950 

800 
600 

60O 

1 250 
800 
600 
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meye mecburdurlar. Aksi halde tahliye, herhangi bir hüküm istihsaline 
hacet kalmaksızın belediye zabıtasmca yerine getirilir. 

Hal'deki yerleri geri alınmiyanlarm, bu yerleri, kapalı kalacağı 
müddetçe ne şekilde kullanacağı yönetmelikte gösterilir. 

Madde 6 — Belediyece, hal'de kendilerine muayyen yer tahsis edi
lenler; işgal ettikleri yerler için, 1580 sayılı kanunun 70 inci maddesinin 
8 inci bendine göre belediyeye ücret öderler. Bundan başka hal'de satılan 
malların satış bedelinin % 3 ünü tecavüz etmemek kayıt ve şartiyle be
lediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre resim alınır. Malların 
hal'e giriş ve çıkışı, belediye müstahdemleri tarafından temin edildiği 
takdirde, belediyeler ayrıca, gördükleri hizmete mukabil tarifesine göre 
taşıma ücreti almaya salahiyetlidir. 

Madde 7 — Hal'de icrayı faaliyet edecek komüsyoncularm, satış be
deli üzerinden alacakları komüsyon miktarı kabın komüsyoncu tarafın
dan temini hali dâhil % 8 i tecavüz etmemek şartiyle belediye encüme
nince tâyin olunur. ' 

Madde 8 — Bu kanunun uygulanmasında, belediye görevlileri tara
fından işlenen suçlar hakkındaki cezalar iki kat olarak verilir. 

Geçici Madde 1 — Evvelce yapılmış olan kira akitleri bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte hükümsüzdür. 

Geçici Madde 2 — Bu kanunda yazılı yönetmelik ve tarifeler bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmak üzere belediyelerce ha
zırlanır. 

Madde 9 — Bu kanun yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe 
girer. 

Madde 10 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
14/9/1960 

1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı 
hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkındaki 1 saydı Geçici Kanunun 6 nci maddesinin 

5 inci fıkrasında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci 
bendine tevfikan belediyelerce kurulan toptancı hal'lerinin 

sureti idaresi hakkında Kanun 

Kanun No : 80 Kabul tarihi :.12/9/1960 

Madde 1 — I580 sayılı kanunun 15 inci maddesinin 58 inci bendine 
göre tesis edilen toptancı hal'leri, âmme emlâkinden sayılıp kiraya veri
lemezler. Belediye hudutları içindeki toptan satışlar bu hal'lerde yapılır. 
Hal olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş yerler de bu kanun hüküm
lerine tabidir. 

Madde 2 — Hal'de toptan satışlar, kooperatif veya kooperatif bir
likleri, müstahsiller ve komüsyoncular tarafmdan yapılabilir ve ancak 
bunlar, birbirlerinden mal alıp satamazlar. 

Madde 3 — Hal'deki yerlerin ikinci maddedeki önceliklere tabi ola
rak kimlere ve ne suretle tahsis olunacağı, kendilerine tahsis yapılan
larla müstahdemlerinin ve diğer şahısların hangi hususlara riayet ede
ceği ve ne gibi vasıfları haiz olacakları, satış muamelelerinin ne şekilde 
cereyan edeceği, müstahsil ile hal'den mal alanların hak ve menfaatle
rinin ne suretle korunacağı ve hal'in dahilî emniyet ve inzibatı için ne 
gibi tedbirler alınacağı hususları belediye meclislerince kabul edilecek 
yönetmelikler ile tesbit edilir. 

Madde 4 — Bu kanun ile, bu kanuna istinaden yürürlüğe konula
cak yönetmelik esaslarına aykırı hareket edenler hakkında belediye en
cümenlerince : 

a) (100) liradan (5 000) liraya kadar para cezası alınmasına; 
b) 3 seneye kadar hal dâhilinde faaliyetten men'e; karar verilir. 
Hal dâhilinde bir aydan f"zla faaliyetten menedilenlerin hal'deki 

yerleri geri alınarak başkalarına tahsis edilebilir. Satış mevzuu malların 
ne suretle tasfiye edileceği yönetmeliklerde gösterilir. 

Para cezalan, 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hak
kındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

ilgililerin yazılı savunmaları alınarak verilecek (1 000) liraya ka
dar para cezaları ile bir aya kadar hal dâhilinde faaliyetten men'e ait 
kararlar kesin olup, aleyhine adlî ve idari mercilere müracaat oluna
maz. 

Bu hadler üstünde verilecek cezalar için 1608 sayılı kanun hüküm-̂  
lerine göre itiraz olunabilir. Ancak, bu itiraz, icrayı durduramaz ve 
icranın geri bırakılması yoluna gidilemez. 

(250) liraya kadar para cezaları ile on beş güne kadar faaliyetten 
men'i cezasını vermeye belediye başkanları ve teşkilâtı bulunan yerlerde, 
belediye başkan muavinleri ve belediye şube müdürleri yetkilidir. 

Bu suretle verilecek cezalar kesin olup aleyhine adli ve idari kaza 
mercilerine müracaat olunamaz. 

Madde 5 — Haklarında, hal'deki yerlerinin geri alınmasına karar 
verilenler bu yeri verilen mühlet içinde tahliye ile belediyeye teslim et-

Kanun No : 81 Kabul tarihi: 12/9/1960 

Madde 1 — 1 sayılı Geçici Kanunun 6 nci maddesinin 5 inci fık
rası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı ile yeteri kadar yardımcısı Tür
kiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesince Yüksek Soruşturma Kuru
lunun Başkan ve üyeleri arasından seçilir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Millî Birlik Komitesi yürütür. 

14/9/1960 

KARARNAMELER 
Karar Sayısı : 5/322 

19/2/1940 tarihli ve 2/12877 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 
tatbikına başlanılan 3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadil
lerinin, tatbikten kaldırılması; Ticaret Bakanlığının 7/9/1960 tarihli ve 
36.100-20/2589 sayılı yazısı üzerine, mezkûr kanunun 3 üncü maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 16/9/1960 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Devlet Başkanı 
ve Başbakan 

Org. C GÜRSEL 
Devlet Bakanı 

H. MUMCUOĞLU 
Devlet Balkanı 

N. ZEYTİNOĞLU 
Adalet Bakamı 

A. ARTUS 

Millî Sa. Bakanı içişleri Balkanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
F. ÖZDlLEK TümgM. /- KIZILOĞLU S. SARPER E. ALİCAN 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Ba'kanı Ticaret Bakanı 
Prol. B. TUNCEL Proj.M.CÖKDOĞAN M. BAYDUR 

Sa. ve- So. Y. Bakam 
Proj. Dr. R. ÜN ER 

Güm.ve Tekel Bakanı Tarım Balkanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
F. AŞKİN Prof O. TOSUN Tümg. S- ULAY R. BEŞERLER 

Sanayi Balkanı Basm-Yaym ve Turizm B- V. İmar ve İskân Bakan* 
$. KOCATOPÇU S- SARPER Prof. F. YAVUZ 

Karar Sayısı : 5/323 

ithal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri nakil vasıtala-
larmdan alınacak' primlerin ihdas olunacak bir fona yatırılması hak
kındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması; Ticaret Bakanlığının 36.100-
21/2590 sayılı yazısı üzerine, Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî 
Korunma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hü
kümler ihdasına dair kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Ku
rulunca 16/9/1960 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Devlet Bakam Devlet Bakanı 
H. MUMCUOĞLU N. ZEYTİNOĞLU 

Devlet Başkanı 
ve Başbakan 

Org- €• GÜRSEL 

Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
F. ÖZDlLEK TümgM. I- KIZILOĞLU S. SARPER 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Balkanı Ticaret Bakanı 
Prol. B- TUNCEL Prof-M.GÖKDOĞAN M. BAYDUR 

Adalet Bakanı 
A. ARTUS 

Maliye Bakanı 
E. ALİCAN 

Güm-ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
F. AŞKİN Prof. O. TOSUN 

Sanayi Balkanı Basm-Yaym ve Turizm B. V. 
§. KOCATOPÇU S. SARPER 

Sa. ve. So. Y. Bakanı 
Prof. Dr. R. ÜNER 

Ulaştınma Bakanı Çalışma Bakanı 
Tümg. S. ULAY R. BEŞERLER 

İmar ve iskân Bakara 
Prof. F. YAVUZ 
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İthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri nakil 
vasıtalarından alınacak primlerin ihdas olunacak bir fona 

yatırılması hakkında Karar 

Madde 1 — 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı kanunun 9 uncu madde
sine istinaden, T. C. Ziraat Bankasında bir fon ihdas edilmiştir. 

Madde 1 — a) Herhangi bir şekilde döviz tahsisi suretiyle veya 
1/9/1953 tarih ve 4/1360 sayılı kararname ile mer'iyete konulan mülga 
«Dış Ticaret Rejimi hakkında Karar» a müstenit 585, 612, 613, 623 ve 
640 sayılı sirkülerlerle ilgili olarak mer'i mevzuata nazaran muteberliği 
tanınan ithal haklariyle yurda ithal edilecek otomobil ve benzeri nakil 
vasıtalarının (Station Wagon dâhil) ithalinde; 

b) 23/6/1958, 22/6/1959 tarihli ve 4/104S5, 4/11768 sayılı kararna
meler ile mer'iyete konulan kararlarla «Türk Parası Kıymetini Koruma 
hakkında 14 sayılı Karar» m 50 ve 57 nci maddeleri hükümlerine tevfikan 
yurda ithal edilecek otomobil ve benzeri nakil vasıtalarının (Station 
Wagon dâhil) ithali sırasında; 

c) 5383 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesi hükümlerine 
göre veya beynelmilel anlaşmalara mütaallik kanunlar gereğince mem
lekete muafen girmiş veya girecek olan otomobil ve benzeri vasıtaların 
,(Station Wagon dâhil) muaflık hakkı olmayan şahıslara satılmak sure
tiyle Türkiye'ye katî ithallerinde; 

d) Mezkûr 14 sayılı Kararın 50 nci maddesi hükümleri dairesinde 
işbu kararın neşri tarihine kadar bedelsiz olarak ithalleri yapılmış bu
lunan otomobil ve benzeri vasıtaların ahara satışı, devri, icarı, rehni, hibe 
ve temliki veya sair suretlerle aharın istifadesine bırakılması halinde; 

e) 9/4/1960, 15/8/1960 tarihli ve 4/12903, 5/236 sayılı kararname
lerle yürürlüğe giren «Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sa
yılı Karara ek Karar» lara tevfikan bedelsiz olarak ithalleri yapılacak 
otomobil ve benzeri nakil vasıtalarının (Station Wagon dâhil) ithal mu
ameleleri sırasında; 

Bahis konusu otomobil ve benzeri nakil vasıtalarından, bu karara 
ekli cetvelde yazılı miktarlarda ve mütaakıp maddelerde yazılı esaslar 
dahilinde ve 1 inci maddede yazılı fona yatırılmak üzere prim alınır. 

Madde 3 — Devlet Malzeme Ofisinin 6400 sayılı kanunun 3 üncü 
maddesine tevfikan getireceği otomobil ve benzeri nakil vasıtaları ile 
umumi, mülhak bütçeli daire ve müesseselerle İktisadi Devlet Teşekkül
leri, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait müesseselerin kendi ih
tiyaçları için ithal edecekleri otomobil ve benzeri nakil vasıtaları prime 
tabi değildir. 

Ancak, bu şekilde ithal edilen vasıtalardan Devlet Malzeme Ofisi 
veya ilgili daire veya müessese ve teşekküller tarafından birinci fıkrada 
tadat edilen daire, teşekkül ve müesseseler haricinde kalan hakikî ve 
hükmi şahıslara satılan veya devredilenler hakkında 2 nci maddenin (a) 
fıkrası hükmü uygulanır. 

Madde 4 — 2 nci maddede sözü edilen primlerin, mezkûr maddenin : 
a) (a) fıkrasında yazılı hallerde, ithalâtın acentalar veya mümes

sillikler tarafından icrası halinde bir millî banka teminat mektubu ile 
temin edilmek kaydiyle, bu vasıtaların satış sırasında (Ancak satış ya
pılmadığı ahvalde ithal tarihinden en geç 90 gün zarfında); diğer eşhas 
ve müesseselerce, ithalde ise gümrük vergi ve resimlerinin tahsili sıra
sında; 

b) (b ve c) fıkralarında yazılı hallerde, bahis konusu vasıtaların 
gümrük vergi ve resimlerinin" tahsili sırasında; 

c) (d) fıkrasında yazılı halde, bunların trafik tescil mercilerince 
yeni sahipleri namına tescillerinden önce; 

d) (e) fıkrasında yazılı otomobil ve benzeri naki! vasıtalarından 
9/4/1960 tarihli ve 4/12903 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren 
(15/8/1960 tarihli ve 5/236 sayılı kararname ile) muaddel «Türk Parası 
Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar» m 1 inci mad
desinin (a) fıkrasına dâhil olanların, gümrük vergi ve resimlerinin tah
sili sırasında; 

ve (b ve c) fıkralarına dâhil olan nakil vasıtalarının ilgililere tes
limi veya namlarına tescili sırasında; 

1 inci madde ile ihdas edilen fona ödenmesi lâzımdır. 
Gümrük idareleri, trafik tescil mercileri veya teslim mercileri prim 

tediye edilmedikçe, bahis konusu vasıtaların, İthal, tescil veya teslim 
muamelelerini yapamazlar. 

9/4/1960 tarihli ve 4/12903 sayılı kararname ile yürürlüğe giren 
muaddel «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 14 sayılı Karara 

Ek Karar» m 1 inci maddesinin (b ve c) fıkralarında yazılı vasıtalar
dan kazai mercilerde takibat mevzuu olanlar için 2 nci madde mucibin
ce ödenmesi gereken primler tediye edilmeden takibat durdurulamaz. 

Gümrük idarelerince ithal sırasında alman primler emaneten tah
sil olunarak âzami bir hafta zarfında 1 inci madde ile ihdas olunan fona 
intikal ettirilir. 

Muvakkat Madde 1 — «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
14 sayılı Karar» m muaddel 50 inci maddesi gereğince bu kararın neşri 
tarihinden evvel Devlet Malzeme Ofisi tarafından satın alınmış olan 
vasıtalar hakkında bu karar hükümleri tatbik olunmaz. 

Muvakkat Madde 2 — 1959 yılı izmir Enternasyonal Fuarı İçin tef
rik olunan kontenjandan faydalanılmak suretiyle yurda getirilen oto
mobil ve benzeri nakil vasıtalarının ithali ve bunlardan ithal edilmiş 
bulunanların satışı sırasında 2 nci maddenin (a) fıkrası gereğince prim 
alınır. 

Madde 5 — Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — Bu kararı yürütmeğe Maliye, içişleri, Ticaret, Güm

rük ve Tekel Bakanları memurdur. 
OTOMOBİL VE BENZERÎ NAKİL VASITALARINDAN 

ALINACAK PRİMLERE AİT CETVEL 

A) Kararın 2 nci maddesinin (a, b, c, d) fıkralarına dâhil otomobil 
ve benzeri nakil vasıtaları İçin (Station Wagon dâhil); 

Model 
1960 
1959 
1958 
1957. 
1956 

Ağırlıkları 900 Kg. a kadar olan otomobil ve benzeri nakil vasıtaları için TL. 
10.000,— 
10.000,— 
6 666,— 
5.000,— 
3.333,— 

Ağırlıkları 901-1300 Kg. arasında bulunan otomobil ve benzeri nakil vasıtaları için TL. 
15.000,— 
15.000,— 
10.000,— 
7.500,— 
5.000,— 

Ağırlıkları 1301 ve daha fazla olan otomobil ve benzeri nakil vasıtaları için TL. 
20.000,— 
20.000,— 
13.332,— 
10.000,— 
6.666,— 

B) Kararın 2 nci maddesinin (e) fıkrasına dâhil otomobil ve ben
zeri nakil vasıtaları için; 

I — 1956 ve daha yem otomobil ve benzeri nakil vasıtalarından (A) 
fıkrasında yazılı miktarlarda, 

II — 1955 ve daha eski model otomobil ve benzeri nakil vasıtaların
dan /(A) fıkrasında 1956 modeli için alınacağı gösterilen primlerden ı% 10 
noksan miktarlarda, 

III — Ağırlıkları 1551 Kg. dan fazla olan otomobil ve benzeri nakil 
vasıtalarından; (A) fıkrasında ve bu fıkranın II nci bendinde tesbit edilen 
primlerden % 50 fazla miktarlarda, 

prim alınır. 
NOT : 
1 — Prime esas teşkil eden net ağırlıklar trafik mercilerince tesbit 

edilmiş olan net ağırlıklardır. 
2 — Bu miktarlar, 30 Eylül 1960 tarihine kadar fiilen yurda İthal 

edilecek otomobiller için tatbik edilir. Mütaakıp yılların Ekim aylarının 
1 inci günlerinden itibaren, yukarıdaki miktarlar, yeni çıkacak modeller 
mebde ittihaz edilmek suretiyle son beş yılın modellerine aynı sıra da
iresinde uygulanır. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı 
Karar Sayısı : 5/324 

9/4/1960, 15/8/1960 tarihli ve 4/12903, 5/236 sayılı Kararnamelere 
ektir. 

28/7/1955 tarihli ve 4/5842' sayılı kararname ile mer'iyete konulan 
«Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 14 sayılı karar» a Ek ilişik 
karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 593542-1/35237 sayılı 
yazısı üzerine, 1567 sayılı kanunun 6258 sayılı kanunla değiştirilen 1 İnci 
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maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 16/9/1960 tarihinde kaı araş
tırılmıştır. 

Devlet Başkanı 
ve Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

Org. C. GÜRSEL H. MUMCUOĞLU N. ZEYTİNOĞLU A . ARTUS 
Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

ÖZDİLEK Tümg-M. I. K1ZILOĞLU S. SARPER E. ALlCAN 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı . Sat ve So- Y. Balkanı 
Prof. B- TUNCEL Pruf.M.CÖKDUCAN M. BAYUUR Prof. Dr- R. ÜN ER 

Güm-ve Tekei Bakanı Tarım Bakam Uraştırnıa Bakanı Çalışma Bakanı 
F. AŞKİN Proj. O. TOSUN Tümg. S. ULAY R. BEŞERLER 

Sanayi Balkanı 
§. KOCATOPÇU 

Basm-Yayın ve Turizm B. V. 
S. SARPER 

İmar ve İskân Balkanı 
Prof. F. YAVUZ 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Karara 
ek Karar 

Madde 1 — 15/8/1960 tarihli ve 5/236 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesiyle yürürlüğe konulan «Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 
14 sayılı Karara ek Karar» ın 1 İnci maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«cj 5383 sayılı Gümrük Kanununun 20 nci maddesine müsteniden 
Türk vatandaşları tarafından triptik, gümrük geçiş karnesi veya 
taahhütnamelerle Türkiye'ye getirilmiş bulunan otomobil ve benzeri na
kil vasıtalarından (Station Wagon dâhil) 1/8/1960 tarihine kadar yurt 
dışına çıkarılmamış olanların, 

Ağırlıklarına bakılmaksızın ve bunlardan 16/9/1960 tarihli ve 
5/323 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin şümulüne girenlerin bu 
Kararın 2 nci maddesinde yazılı prim ödenmek şartiyle» 

Madde 2 — 9/4/1960 tarih ve 4/12903 sayılı Kararname ile yürürlüğe 
konulan «Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Karara ek 
Karar» ın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Mülga K/1191 ve K/1233 sayılı kararlar dâhilinde evvelce Devlet 
Malzeme Ofisine ve Maden Hurdacılığı Türk Anonim Şirketine intikal 
etmiş bulunan otomobil ve benzeri nakil vasıtaları hakkında bu Karar 
ile 16/9/1960 tarihli ve 5/323 sayılı Kararname hükümleri uygulanmaz» 

Madde 3 — 2 nci maddede yazılı kararın muaddel 3 üncü madde
sinin (a) fıkrasının 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Mezkûr Ofisçe ithalleri yapılacak bu kabil vasıtaların bedelleri 
mülga K/1233 sayılı Karar hükümleri dâhilinde tesis edilmiş usullere 
göre ödenir ve bu vasıtalar hakkında 16/9/1960 tarihli ve 5/323 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi tatbik edilmez» 

Madde 4 — Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu kararı yürütmeğe Adalet, Maliye, Ticaret, Güm

rük ve Tekel Bakanları memurdur. 

M I L L I B I R L I K K O M I T E S I D I R E K T I F I 

1. ANA FÎKÎR : 
Millî Birlik hareketinin gayesi, Türkiye'yi ve Türk Milletini bir 

bütün olarak ele almak, Atatürk inkilâplarına müstenit tarafsız ve fa
ziletli bir idare kurmak, günümüzün kısa vadeli meselelerini halletmek, 
uzun vadeli meselelerin esaslarını tesbit ederek imkân ve zaman nispe
tinde tatbikatına girişmek ve idareyi hazırlıkları ile beraber en geç 1961 
yılı son baharında yeni iktidara devretmektir. 

2. ANA FİKRÎN TATBİKATINA AİT TEMEL, ESASLAR : 
a. Devletin bünyesi : 
Devletin, demokratik hukuk nizamı ve rasyonel usul ve esaslara 

göre bünyemize en uygun şekilde yeniden teşkilâtlandırılması için mev
zuat hazırlanacak ve müesseseler kurulacaktır. 

b. Devlet ve diğer âmme idare ve müessesleri : 
(1) Mevcut müesseselerin bünye ve idareleri adalet, ahlâk ve ran

dıman esaslarına göre en kısa zamanda düzenlenecektir. 
(2) Bu müesseselerin aynı esaslar dâhilinde işlemesi için radikal 

tedbirler alınacak ve müessir kontroller sağlanacaktır. 
3. MÎLLÎ SAVUNMA İŞLERİ : 
a. Millî Savunma politikası millî politikaya uygun stratejik kon-

septi tahakkuk ettirecek şekilde tesbit ve yürütülecektir. 
b. Silâhlı Kuvvetlerin, modern harbin icaplarına göre yeniden or

ganize edilmesine süratle başlanacaktır. 
c. Silâhlı Kuvvetler bünyesinin, tarihimize yakışacak ve Devletin 

istikbâlini tam emniyet altına alabilecek şekilde daima zinde ve kuvvetli 
kalabilmesini sağlıyacak mevzuat ve tedbirler en kısa zamanda ele alı
narak tatbikına geçilecektir. 

d. Silâhlı Kuvvetler personelinin sosyal imkânları geliştirilecek ve 
ihtiyaçları tatminkâr bir şekilde giderilecektir. 

4. MÎLLÎ EGÎTÎM İŞLERİ: 
Millî eğitim hedefi; memleket ihtiyaçlarım çağdaş gelişmelere uy

gun olarak karşılamak ve öğrenciyi hayata hazırlamaktır. 
a. Halk eğitimi ve İlköğretim seferberliği birinci plânda ele alı

narak bunun tahakkuku için ordu, gençlik ve aydın vatandaşların her 
türlü yardım ve desteğinden faydalanılacak ve bu sahada Devletin âzami 
desteği sağlanacaktır. 

b. Meslekî ve teknik okullar millî kalkınmamızın ihtiyacına cevap 
verecek şekilde tevsi ve ıslah olunacaktır. 

c. Üniversite ve yüksek okullar öğrencilerinin öğrenimlerine sıkın
tısızca devamını sağlıyacak lüzumlu sosyal ve ekonomik tedbirler süratle 
alınacaktır. 

d. öğretmenlerin toplumdaki mevkilerine uygun bir statüye sahip 
kılınmaları tahakkuk ettirilecektir. 

j 

5. TARIM I Ş L E R I : 

a. Ferdî mülkiyet esaslarına riayet edilmek suretiyle topraksız va
tandaşların toprak sahibi kılınması ve mevcut arazinin en verimli bir 
şekilde işletilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve bu gibi sahalardaki 
yatırımlara önem verilerek şahsi teşebbüsler teşvik edilecektir. 

b. Mevcut ormanların korunması ve geliştirilmesi için en radikal 
tedbirler süratle alınıp tahakkuk ettirilecek ve orman bölgelerinde yaşı-
yan vatandaşlara daha iyi sosyal imkânlar ve geçim vasıtaları teminine 
çalışılacaktır. 

c. Çıplak meskûn mahallerin ağaçlandırüması ciddi bir şekilde ele 
alınacaktır. 

d. Faydalı ve zaruri istihlâk ve ihraç vasfını haiz hayvan neslinin: 
tesbit, ıslah ve teşviki, zayiatın önlenmesi, canlı veya fennî olarak ha
zırlanmış bir şekilde şevki işleri öncelikle düzene sokulacaktır. Bu me-
yanda balıkçılığın ucuz İstihlâk ve zengin ihraç mevzuu haline getiril
mesi mutlaka sağlanacaktır. 

6. İ S K Â N Î Ş L E R Î V E M E S K E N P R O B L E M ! : 

a. Memleketimizde zirai ve sosyal esaslara elverişli bir iskân poli
tikasının tahakkuku için gerekli etüdler yapılacaktır. 

b. En mühim ihtiyaçlardan biri olan mesken dâvası, ticari bir 
mevzu olmaktan çıkarılacak mütevazi ve sağlam bir mülk haline geti
rilecektir. Büyük vatandaş kitlesinin ihtiyacını karşılıyacak kolektif ve 
rasyonel inşaata ve zaruri ferdi teşebbüslere diğerlerine nazaran öncelik 
tanınacaktır. 

7. SOSYAL VE S A Ğ L ı K ÎŞLERÎ : 
a. Tababet, sağlık ve sağlığın idamesi hak ve hürriyeti bakımın

dan, sosyal ve ekonomik bünyemiz dikkate alınarak, bütün memleket 
sathının koruyucu hekimliğe olan ihtiyacına ve sosyal adalet prensip
lerine uygun müdahaleye imkân verecek şekilde organize edilecektir. 
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b. İşçiye iş sahaları açmak ve devam ettirmek ve işçinin emeğini 

sosyal adalete uygun şekilde değerlendirmek. Ve istikbalini teminat al
tına almak için gerekli mevzuat temin ve ıslah ve müesseseler kurula
caktır. 

c. Din adamlarının toplumda hakikî yeri ve değeri tahakkuk 
ettirilecek, dinî müesseseler ve vatandaşın din terbiyesi en iyi bir şekilde 
ve vicdan hürriyeti prensiplerine uygun olarak geliştirilecek ve dinin 
siyasete alet edilmesi katî surette önlenecektir. 

d. Devlet memurlarının hizmetin icabettirdiği esaslara göre görev
lendirilmesi, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının günümüzün icaplarına uy
gun olarak kifayetli bir şekilde karşılanması, halkla münasebetleri ve 
Devlet hizmetini kavramış randımanlı bir memur zihniyet ve toplumu
nun yaratılması problemi öncelikle ele alınacaktır. 

8. MALÎ İŞLER : 
a. Başta Devlet sektörü olmak üzere bütün âmme idare ve mües

seselerinde ve cemiyetimizin sosyal bünyesinde lüks ve israfa son vere
cek tedbirler düşünülüp süratle tatbik edilecektir. 

b. İstikrarlı bir para ve millî kalkınmayı destekliyecek muvaze
neli bir kredi politikası tatbik edilecektir. 

c. Vergiler, âdil, umumi Türk Milletinin ve yurdunun istikrarlı bir 
şekilde kalkınmasını temin edecek yeterli bir sisteme eriştirilecektir. Yeni 
vergi politikası vatandaşın ödeme kabiliyeti de dikkate alınarak en uy
gun zamanda tatbik edilecektir. 

d. Kalkınma bütçe imkânları ile en iyi şekilde bağdaştırılarak zor
lamalar yapılmıyacaktır. 

e. Yabancı sermaye ve dış yardım imkânlarından en büyük ölçüde 
faydalanmak için lüzumlu tedbirler alınacaktır. 

9. TİCARET VE SANAYİ İŞLERİ : 
Bu sahalardaki her çeşit teşebbüslerin, ekonomimizin, müdahale ile 

yol göstericilik teşvik ve yardım vasıflarını cemetmiş muvazeneli bir 
devletçilik anlamı içerisinde kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve imkân
lar sağlanması için mevcut mevzuat yeterli bir duruma getirilecek yatı
rım ve krediler bu esas fikir dahilinde plânlanarak tatbik edilecektir. 

10. BAYINDIRLIK İŞLERİ : 
a. Bayındırlık işlerinde ekonomik olma, politik tesirlerden uzak 

bulunma ve sosyal zaruretlere uygunluk gibi prensipler gözönünde bu
lundurularak su ve toprağın değerlendirilmesi, muhafazası ve geliştiril
mesi için gerekli etüt ve plânlar süratle sonuçlandırılacak ve öncelik de
recesine göre tatbik edilecektir. Her çeşit yapıda, her tesirden uzak ola
rak yalnız zarurilik esas tutulacaktır. 

b. önemli ihracat mevzuu olan istihsal maddelerini havi bölgelere, 
bu maddelerin istihsal hacminin artırılması, kalitenin ıslah ve geliştiril
mesi, kaliteli ve zayiatsız ihracatın temini için, lüzumlu faaliyet önce
likle teksif ve gerekli teknik yardım ve finansman yapılacak ve bu gibi 
mahallî teşebbüsler teşvik edilecektir. Aynı derecede lüzumlu olarak, 
bayındırlık faaliyeti, sosyal ve kültürel İmkânları gelişmeye muhtaç 
sahalara da tevcih edilecektir. 

11. KÖY KALKINMASI : 
a. Sıhhi ve medeni meskenler inşası için teknik yardım yapıla

caktır. 
b. Köyün sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik bakımından kalkın

masına yardım edecek, ihtiyaçlarını değerlendirecek ve bunun temininde 
rol oymyacak personel, malzeme ve ihtiyaç maddelerini ihtiva eden mü
esseseler «Köy Kalkınma merkezleri gibi» kurularak faaliyete geçirile
cektir. 

c. Köylünün toprağa, köyün mera, içme suyu ve zaruri yola ka
vuşması için gereken esaslar tesbit ve kısa zamanda tatbika başlana
caktır. 

d. Köylünün emeği ve boş saatleri değerlendirilecektir. 
12. ULAŞTIRMA ÎŞLERÎ : 
a. Ulaştırma şebeke ve vasıtalarının tesis, temin, tanzim ve İda

resi, tâyin ve tesbit edilecek olan millî bir ulaştırma politikasının esas
ları dahilinde yürütülecektir. 

b. Ulaştırma ağının tesis ve işletilmesinde, sosyal ve ekonomik 
ihtiyaçlarla Millî Savunma düşünceleri en iyi bir şekilde bağdaştırıla
caktır. 

c. Devletin, çeşitli iktisadi teşekküllerin ve şahısların kontrolunda 
bulunan her çeşit ulaştırmada emniyetli rahat ve ekonomik ulaştırma 
mutlaka tahakkuk ve sıkı bir şekilde kontrol edilecektir. 

13. İÇ SİYASET : 
Iç siyaset mevzuat ve müesseseleri tarafsız ve partiler üstü bir gö

rüşle vatandaşa emniyet ve huzur sağlıyacak şekilde ıslah ve devam et
tirilecektir. 

14. DIŞ SİYASET : 
Dış siyasetimiz, millî menfaatler, milletlerarası barış, emniyet, hu

zur ve hürriyet gerçeği ve inancı içerisinde tanzim ve esaslandırılacak 
ve mevcut anlaşmalara samimî olarak riayet edilecektir. Komşuları
mızla dostluk ve iyi niyet münasebetleri samimiyetle idame ettirilecek ve 
milletlerin hürriyet uğrundaki mücadeleleri desteklenecektir. 

15. MlLLİ BÎRLIK ANLAMI : 
Türk Milletinin millî bütünlüğünün; ırk, dil, din ve mezhep farkı 

gözetmeyip, ancak millî istiklâl, hürriyet ve inanç unsurlarından doğ
duğu görüşüne sadık kalınarak, bu bütünlüğü ayırıcı ve zedeleyici her 
türlü faaliyetlerle şiddetle mücadele edilecektir. 

16. HÜKÜMET PROGRAMI : 
Hükümet programı, bu direktif esaslarına sadık kalınarak ve Millî 

Birlik Komitesinin memleket meseleleri hakkındaki temel görüşleri de 
dikkate alınarak, mevzuat, müesseseler, plânlar ve plânların zaman, yer 
ve imkân faktörlerine göre tatbik şekillerini havi konularla tanzim ve 
çerçevelenecektlr. 

MILLI BIRLIK KOMITESININ M E M L F K E T MESELELERI H A K K ı N D A T E M E L 
GÖRÜŞLERI 

1. DEVLETİN MÜSTAKBEL BÜNYESİ VE MEVCUT MÜESSE
SELER : 

Devletin demokratik hukuk nizamı ve rasyonel usul ve esaslara 
göre yeniden teşkilâtlandırılması ve bununla muvazeneli olarak faziletli 
bir idarenin tesisi için; 

a. Bünyemize uygun bir Anayasa hazırlanmalıdır. 
b. Millî iradeyi en iyi şekilde tecelli ettirecek bir Seçim Kanunu 

meydana getirilmelidir. 
c. Antidemokratik kanunlar kaldırılmalıdır. 
e. Âmme hizmetlerinde, vazife, salâhiyet ve mesuliyetleri açık ve 

kesin olarak gösterecek şekilde teşkilât yeniden kurulmalıdır. 
f. Vazifelerin ifa edilmemesi veya tesis edilecek normlara uygun 

olarak yapılmaması halinde mesulleri derhal ortaya çıkarılmalı ve sü
ratle cezalandırılmalıdır. 

2. MÎLLÎ SAVUNMA İŞLERİ: 
Silâhlı Kuvvetlerimizin modern harbin ihtiyaçlarına cevap verecek 

şekilde yeniden organize edilmesi ve Milli Savunmanın millî politikamızı 
müessir şekilde destekliyebilmesi için; 

a. Siyasi bir direktif hazırlanmalıdır. 
b. Bu siyasi direktife istinaden Silâhlı Kuvvetlerin kullanılma ve 

teşkilini de ihtiva etmek üzere stratejik kosep hazırlanmalı ve buna uy
gun olarak; 

(1) Asgari kuvvet ihtiyacı tesbitl, 
(2) Yukarıdaki esâslara göre Silâhlı Kuvvetlerin yeniden organize 

edilmesi temin olunmalıdır. 
c. Silâhlı Kuvvetlerin sosyal problemlerinin halli meyamnda ola

rak; barem, mesken ve lojman ihtiyacı sigorta yapı ve istihlâk koopera
tifleri, nakil vasıtası ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 
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d. Sicil müessesesi ıslah olunmalıdır. 
e. Subay ve astsubay kaynaklarının ileri ihtiyaçlara göre tanzim 

ve tesbiti ve miktar ve keyfiyet bakımından rasyonel bir duruma sokul
ması temin olunmalıdır. 

f. Silâhlı Kuvvetler bünyesinde millî geleneklere ve anlayışlı biı 
itaata dayanan şuurlu bir disiplinin tesisi İçin İç Hizmet Kanun ve Ta
limatnamesi ve Askerî Ceza Kanunu ve Muhakeme Usulü Kanunu günü
müzün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

g. Müessir ve verimli bir eğitimin temini ve bunun kontrol ve 
koordinasyonu için gerekir işlerle beraber özel bir kontrol mekanizması 
kurulmalıdır. 

3. MÎLLÎ E Ğ I T I M I Ş L E R I : 

Millî Eğitimin hedefi memleket ihtiyaçlarını çağdaş gelişmelere uy
gun olarak karşılamak ve öğrenciyi hayata hazırlamaktır. Bu maksatla; 

a. Temel mânasını halk eğitimi ve ilk öğretim seferberliğinde bu
lan müessir çalışmalar süratle başlamalıdır. 

b. Millî Eğitim mekanizmasının her kademesi yetiştirilmiş perso
nelle takviye edilmelidir. 

c. Üniversite ve yüksek okul mezunlarının millî eğitim seferberli
ğinde görevlendirilmesi temin olunmalıdır. 

d. Ordunun yıllık ihtiyaç fazlası olup kaynakta bekllyen yedek su
bay adayları askerlik hizmetinden sayılmak üzere millî eğitim seferber
liğinde kullanılmalıdır. 

e. Diğer bütün aydınları mahdut bir süre içerisinde, millî eğitim 
dâvasının ulvi hizmetine ortak edici esaslar tesbit ve tatbikatına giri-
şilmelidir. 

f. Üniversitelerimizin çağdaş müesseseler seviyesinde cihazîandı-
rılması için her türlü tedbire başvurulmalıdır. 

g. Üniversite şehirlerinde gelecek yılların ihtiyacı da dikkate alı
narak yeterli öğrenci siteleri tesis ve inşa edilmeli ve Öğrencilerin zaruri 
İhtiyaçları karşılanmalıdır. 

h. Sanat okul ve enstitüleriyle teknik okulların millî kalkınma
daki ihtiyaca cevap verecek şekilde artırılması ve buraların İş yerleri ha
line getirilmesi imkânları araştırılmalıdır. 

i. İlkokul ihtiyacının mevcut bütün imkânlar kullanılarak temi
nine gayret sarf olunmalıdır. 

j. Devletin, özel idarelerin ve belediyelerin, fakir ve kimsesiz ço
cukların yetiştirilmesi ve okutulmasında görevli kılınmaları için esaslar 
tesbit olunmalıdır. 

k. özel ve yabancı okulların, emsalleri gibi kontrollü müesseseler 
haline getirilmesi İçin esaslar geliştirilmelidir. 

1. Millî eğitim seferberliğinde ordu ile millî eğitim müesseselerinin 
yakın ve müessir iş birliği temin olunmalı ve bunun için gerekli teşkilât 
kurulmalıdır. 

m. ilkokul mecburiyeti üzerinde hassasiyetle durulmalı ve bu hu
susun tahakkuku için Devletin yardımı âzami derecede sağlanmalıdır. 

n. Memleket gençliğinin fikren, ahlaken ve bedenen gelişmesmdp 
mühim rol oynuyacak olan her çeşit spor teşkilât ve müesseselerini ki
fayetli bir seviyeye ulaşacak şekilde ıslahı ve takviyesi ve bu meyanda 
millî sporlarımızın dikkatle gözönünde bulundurulması hususlarına önem 
verilmelidir. 

4. T A R I M İ Ş L E R I : 

a. Toprak ve zirai reformun ferdî mülkiyet esasına göre planlan
ması neticelendirilmeli ve tatbikine başlanmalıdır. Bu maksatla özel 
plânla komisyonunun faaliyeti hızlandırılmalıdır. 

b. Toprağın veriminin artırılması imkânları araştırmalı ve bu im
kânların tahakkuku için kontrollü ve müessir yatırımlar yapılmalı ve 
teşebbüsler teşvik olunmalıdır. 

c. Ziraati desteküyecek ve değerlendirecek sanayiin ön plânda tu
tulması dikkate alınmalıdır. 

d. Zirai pazarlar yeniden gözden geçirilmeli ve organize edilmeli
dir. Zirai mahsullerin hakikî değerlerinin elde edilmesi maksadiyle des
tek mubayaalarına önem verilmelidir. 

e. Ormancılık 
Ormanların muhafaza ve geliştirilmesi İçin; 
(1) Orman teşkilâtı yeniden organize edilmelidir. Ormanları sınır

landırılmalı ve rasyonel olarak işletilmelidir. 

(2) Ormanların vüsati artırılmalı ve erozyon problemlerinin halli 
'cin gerekli incelemeler yapılmalıdır. 

(3) Ormanların muhafazası hususunda alınacak tedbirler meya-
nında olarak; 

(a) Hayvan otlatılması kontrol altına alınmalıdır. 
(b) Orman köy, kom ve mahalleleri ilk plânda ele alınarak bura

larda yaşıyan vatandaşlara daha iyi yaşama imkânları ve geçim vası
taları temin olunup böylelikle orman tahribatının süratle önüne geçil
melidir. 

(c) Orman suçlarına ait cezalar artırılmalı ve öncelikle neticelen-
dirilnıelidir. 

f. Orman dışındaki bölgelerde devlet, belediyeler ve köylerle fert
lerin yakın iş birliği ve desteğine dayanarak ağaçlandırma işi tahakkuk 
etmelidir. 

g. Hayvancılığımızın memleketin imkân ve şartlarına göre yeni 
esaslara bağlanması maksadiyle; 

(1) Yetiştirilmesi teşvik edilecek hayvan nesillerinin yeniden tes
biti ve bunların fenni usullerle süratle ıslah ve çoğaltılması için Devletin 
yardımı ve teşviki sağlanmalıdır. 

(2) Geniş istihsal bölgelerinde hastalık, yorgunluk ve hava şartları 
sebebiyle hayvan zaiyatmın önlenmesi için barınaklar tesisi, koruluklar 
ihdası ve istihlâk bölgelerine ulaştırmanın süratle, emniyetle ve zaiyatsız 
olarak yapılması sağlanmalıdır. 

(3) Çeşitli büyük ve küçük baş hayvanlarla kümes hayvanlarının 
istihsal bölgelerinde teslim alınıp sıhhi şartlarla işlenmesi ve şevki hu
susu gözönünde bulundurulmalıdır. 

5. İ S K Â N I Ş L E R I V E M E S K E N - P R O B L E M I : 

a. Memleketimizde zirai ve sosyal esaslara elverişli bir iskân poli
tikasının tahakkuku için gerekil etütler yapılmalıdır. 

b. En mühim ihtiyaçlardan biri olan mesken dâvası ticari bir 
mevzu olmaktan çıkarılmalı, mütevazı ve sağlam bir mülk haline getirll- * 
melidir. 

c. Vatandaşların tasarruf ve gayretlerini birleştirerek sıhhi ve 
yeteri kadar konforlu meskenlere ucuza sahip olmaları için kolektif 
inşaat teşvik olunmalıdır. 

d. Mahdut imkânları ile bizzat mesken sahibi olamıyaeak durumda 
olan vatandaşların bu imkâna kavuşması için mevcut tedbirler artırılma
lıdır. 

e. Gerek âmme müesseselerinde ve gerekse serbest çalışan vatan
daşların, sağlanacak imkânlardan eşit şekilde faydalanmaları gözönünde 
bulundurulmalıdır. 

f. Büyük vatandaş kitlesinin ihtiyacını karşılıyacak olan kolektif 
inşaatla zaruri ferdî teşebbüslere diğerlerine nazaran öncelik tanınmalı, 
dır. 

6. S O S Y A L V E S A Ğ L ı K I Ş L E R t : 

a. Tababet, sağlık ve sağlığın idamesi hak ve hürriyeti bakımın
dan ele alınmalıdır. 

b. Sosyal ve ekonomik bünyemiz dikkate alınarak bütün memleket 
sathının koruyucu hekimliğe olan ihtiyacı tesbit ve giderilmeye çalışıl
malıdır. 

c. Hastalık hallerinde süratle müdahaleye imkân verecek doktor, 
sıhhi teşkilât ve lâboratuvar işleri planlanmalıdır. 

d. ihtisas hastanelerinin geliştirilmesi ve takviyesi göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

7. IŞÇt MESELELERİ : 

işçiye yeni iş sahaları bulmak, işçinin emeğini değerlendirmek ve 
istikbalini teminat altına almak için : 

a. Büyük iş gücüne dayanan yatırım projeleri, sanayileşme ve 
şehirleşme hareketleri işçi meseleleriyle koordineli olarak ele alınmak 
suretiyle yeni iş sahalarının açılması sağlanmalıdır. 

b. Gizli işsizlik meseleleri üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. 

c. işçinin sosyal hakları yeniden gözden geçirilmeli ve daha geniş 
imkânlar sağlanması araştırılmalıdır. Grev hakkı problemi dikkalte etüt 
edilmelidir. 

d. işçi eğitimini sağlıyacak tedbirler alınmak suretiyle kalifiye İşçi 
temini cihetine gidilmelidir. 
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8. DİN MESELESİ : 
Dinin vatandaşın vicdan hürriyetine uygun olarak ele alınması için : 
a. Dinî meselelerin ve müesseselerin aydın ve müstakil din adam

larının idaresinde vicdan hürriyetine uygun olarak tedviri sağlanmalıdır. 
b. Yeterli din adamlarının yetiştirilmesi için mevcut eğitim mües

seseleri geliştirilmelidir. 
c. Din adamlarının sosyal bünyemizdeki hakikî yeri ve değeri ta

hakkuk ettirilmelidir. 
d. Dinin siyasete alet edilmesi katî olarak önlenmelidir. 
9. MALI VE İKTİSADI İŞLER : 
a. Kifayetli, verimli ve istikrarlı bir vergi sisteminin temini için; 
(1) Vergiler âdil, umumi ve memleket iktisadiyatının icaplarını 

karşılıyacak mahiyette olmalı ve vergi yükü vatandaşın ödeme gücüne 
ukgun olarak paylaşılmalıdır. 

(2) Zirai Gelirler Vergisinin ihdası planlanmalıdır. 
(3) Gelir Vergisi nispetleri yeniden etüt edilmelidir. 
(4) Bina ve arazi vergileri günün icaplarına göre ayarlanmalıdır. 
(5) Vergi muafiyetlerinin yeniden tetkiki ve âdilâne esaslara bağ

lanması etüt edilmelidir. 
(6) Memleketin bünyesi ve modern icaplar birlikte mütalâa edi

lerek lüks istihlâk Vergisi ihdası etüt edilmelidir. 
(7) Gelir Vergisi ile Veraset ve intikal Vergisi arasında organik 

bağlar kurulmalıdır. 
b. Ekonomimizin muvazeneli bir devletçilik anlamı içerisinde ge

liştirilmesi sanayiin kalkındırılması ve müstakâr bir malî sistemin tesisi 
için; 

(1) Geniş âmme hizmetleriyle doğrudan doğruya alâkalı iktisadi 
ve sınai tesis ve müesseselerin Devlet kontrolünde işletilmesi, 

(2) Mevcut iktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden teşkilâtlan
ması ve borçlarının Hazine üzerine alınarak verimli bir halde çalıştırılması 
sağlanmalıdır. 

(3) Devlet memleket kaynaklarını seferber ederek iktisadi hayatta 
geniş ve aktif rol oynamalıdır. 

(4) Geyrimeşru kazançlara yol açacak iktisadi şartlar hiçbir 
şekilde yaratılmamalıdır. Her türlü ekonomik imkânlardan bütün va
tandaşların âdil şartlar altında istifadeleri sağlanmalı ve her çeşit inhi
sar ve istismar kazançlarına mâni olunmalıdır. 

(5) Devlete ait bütün yatırımların genel bir ekonomik plân ve 
program dâhilinde yürütülmesi, bu yatırımların memleket kalkınması 
içm en verimli sahalara ahenkli bir şekilde yöneltilmesi ve millî ekonomide 
istikrarın kazanılması için lüzumlu plânlama teşkilâtı kurulmalıdır. 

(6) Hususi tasarruf ve teşebbüsün hür ve serbest faaliyetine mü-
dahele edilmeden, memleketin genel ekonomik gelişmesiyle ve âmme yatı
rımlarının tahakkuk ettirmeye çalıştığı hedeflerle ahenkli olarak bu te
şebbüsün de kalkınmaya iştiraki temin ve teşvik olunmalıdır. 

(7) Kalite ve verimlilik hususu dikkatle gözönünde bulundurula
rak milli sanayiin titizlikle himayesine devam olunmalıdır. 

(8) Yabancı sermaye ve dış yardım imkânlarından en büyük öl
çüde faydalanmak için lüzumlu tedbirler alınmalıdır. 

c. Malî istikrarın devam için : 
(1) Bütçede cari masraflar asgari tutulmalı, bütçe yatırım masraf

ları; ekonomik gayeyi gerçekleştirecek şekilde muvazeneli bulunmalı ve 
milli ekonomiyi sarsmayacak kaynaklardan sağlanmalıdır. 

(2) istikrarlı bir para ve muvazeneli bir kredi politikası genel 
ekonomik politikanın içerisinde tâyin ve tesbit olunmalı ve bunun temini 
için gerekli müesseseler kurularak şartlar yaratılmalıdır. 

(3) Kısa vadeli krediler ticari hayatın icaplarına göre daraltılıp 
genişletilmesi mümkün kılınarak enflâsyon ve deflasyon önlenmelidir. 
Uzun vadeli kredilerle sermaye piyasasının tesis ve tanzimi için gerekli 
bütün tadbirler alınmalıdır. 

(4) 1960 malî yılı içerisinde yapılacak işler, malî takat dâhisinde 
yeniden gözden geçirilmeli ve önceliklerin tesbitine devam olunmalıdır. 

10. BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA İŞLERİ : 
Memleketin sosyal ve ekonomik ihtiyaçları göz önünde bulunduru

larak tabiî kaynakların ve servetlerin her türlü politik tesirlerden uzak 
olarak geliştirilmesi, işletilmesi, korunması, sosyal ve ekonomik istikrar 
ve emniyetin temini için; 

a. Su, toprak ve iş gücü gibi kaynaklar muhafaza edilmeli ve en 
faydalı şsküde inkişafı mümkün kılınmalıdır. 

b. istihsal ve istihlâk merkezleri arasında ve dış memleketlere in
san ve mal naklinin emniyetli, süratli ve ekonomik bir şekilde cereyanı 
için en uygun ulaştırma şebekesi vücuda getirilmelidir. 

c. Ulaştırma şebeke ve vasıtalarının tesis, temin, tanzim ve ida
resi tâyin ve tesbit edilecek olan millî bir ulaştırma politikasına isnadet-
melidir. 

d. Ulaştırma ağının tesis ve işletilmesinde sosyal ve ekonomik ih
tiyaçlarla Milli Savunma düşünceleri en iyi bir şekilde bağdaştırılma-
lıdır. 

e. Ulaştırmanın her çeşidi üzerinde vatandaşın emniyet ve huzuru
nun tenlini maksadiyle sıkı bir kontrol kurulmalıdır. 

f. Faaliyetlerin bilhassa gelişmemiş bö'gelerin kalkınmasını sağla
mak suretiyle memleket sathında genel olarak refah beraberliğini temin 
edici ve böylece topyekûn kalkınmayı mümkün kılıcı olmalarına bilhassa 
dikkat edilmelidir. Bu meyanda zaruri istihlâk maddelerinin teminine ve 
cazip ihracata imkân verecek bölgelerin istihsal hacmini artırmaya ve 
kalitesini yükseltmeye matuf faaliyetler bu bölgelere tevcih ve teşebbüs
ler teşvik olunmalıdır. 

g. Kısa vadeli müessir plânlarla uzun vadeli muvazeneli plânlar 
tam bir gerçek içerisinde koordine edilmeli ve tatbik öncelikleriyle be
raber meydana çıkarılmalıdır, icrada sürat ve isabetle ihtiyacın karşı
lanması esas tutulmalıdır. 

11. KÖY KALKINMASI : 
a. Köylünün sıhhi mesken inşası teşvik edilmeli ve bu hususta tek

nik yardım yapılmalıdır. 
b. Köyün sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan kalkınma

sına yardım edecek, ihtiyaçlarını değerlendirecek ve bu ihtiyaçlarının temi
ninde rol oynıyacak personel, malzeme ve ihtiyaç maddelerini ihtiva eden 
müesseseler «köy kalkınma merkezleri gibi» kurulmalı ve faaliyete geçi
rilmelidir. 

c. Bütün imkânlar araştırılarak okul, bina ve öğretmen ihtiyacının 
hal yoluna süratle gidilmelidir. 

d. Köylünün toprağa, köyün mer'a, içme suyu ve zaruri yola ka
vuşması için gereken esaslar tesbit ve kısa zamanda tatbika başlanma
lıdır. 

12. BASIN - YAYIN VE TURİZM : 
a. Yabancı sermayenin iştirakini temin etmek suretiyle memleket 

çapında bir turizm plânlaması yapılmalı ve tahakkuk ettirilmelidir. 
b. Hür bir basın yaratılması için gerekli mevzuat hazırlanmalıdır. 
13. GÜMRÜK VE TEKEL ÎŞLERÎ : 
Gümrükler ve Tekelin yeniden teşkilâtlanmada yeri tâyin ve tesbit 

edilmeli, mevzuat ve faaliyetleri tarım işleri, malî ve ekonomik görüş
lere uygun olarak düzenlenmelidir. 

14. IÇ SİYASET : 
Iç siyaset mevzuat ve müesseseleri tarafsız ve partiler üstü bir gö

rüşle vatandaşa emniyet ve huzur sağlıyacak şekilde ıslah ve devam 
ettirilmelidir. Ağır hizmet gören iç emniyet personelinin ihtiyaçlarının 
karşılanması hususu dikkatle etüd edilmeli ve buna ait esaslar kısa za
manda halledilmelidir. 

15. DIŞ SİYASET : 
a. Dış siyasetimiz, millî menfaatlere, milletlerarası barış, emniyet, 

huzur ve hürriyet gerçeği ve inancı İçinde tanzim ve esaslandırılmalıdır. 
b. Mevcut anlaşmalara samimî olarak riayet olunmalıdır. 
c. Komşularımızla dostluk ve iyi niyet münasebetleri samimiyetle 

devam ettirilmelidir. 
d. Milletlerin hürriyet uğrundaki mücadeleleri desteklenmelidir. 
16. MİLLİ BÎRLÎK ANLAMI : 
a. Türk Vatanı ve Milleti bir bütündür. 
b. Irk, dil, din ve mezhep farkı gözetilmeden millî istiklâl, hürriyet 

ve inanç unsurları ile bu bütünlük devam ettirilir, 
c. Bütünlüğü ayırıcı ve zedeleyici her türlü faaliyetle şiddetle mü

cadele edilmelidir. 



16 E Y L Ü L 196Ö (Hereıî Cásete) SanlT*- 2145 

TAMIM 
Ticaret Bakanlığından : 

Dış Ticaret İşlerine dair (15) saydı Sirküler 
15/2/1960 tarih ve 10432 sayılı Resmi Gazete'de münteşir IV üncü Kotal ithal Listelerinde ve 22/6/1960 tarih ve 10532 sayılı Resmi Ga-

zete'de münteşir Ek Kota İthal Listesinde yer alıp da ICA kanalından ithali takarrür eden maddeler ile ilgili PA'ların tevziatı ve bunlara ait 
hususi hükümler aşağıya çıkarılmıştır. 

PA 
No. PA neşir tarihi 
1200 8 Ağustos 1960 

PA'nın mukavele başlangıç ve hitam tarihi 
8 Ağustos 1960 

30 Nisan 1961 

PA'nın teslim başlangıç ve hitam tarihi 
8 Ağustos 1960 

31 Ağustos 1961 

PA'nın miktarı 
İ 

225.000 

ICA Kod No. 
890 

Ait oUuğu kota sıra numarası 
43 
62 
68 
130 
131 
208 

Kullanılacak 
miktar 

$ 
100.000 
25.000 
50.000 
15.000 
15.000 
20.000 

Hangi pozisyon için kullanılacağı 

1201 I Ağustos 1960 8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1969 
31 Ağustos 1961 

78.0W 899 L». 
225.000 
75.60« 4S.04.26 

90.07.20, 90.M 
91.12 

1202 8 Ağustos 1960 

1203 8 Ağustos 1960 

1204 8 Ağustos 1960 

1205 8 Ağustos 1960 

1206 8 Ağustos 1960 

1207 8 Ağustos 1960 

1208 8 Ağustos 1960 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 
8 Ağustos 1960 

30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 
8 Ağustos 1960 

30 Nisan 1961 
8 Ağustos 1960 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 
8 Ağustos 1960 

31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 
8 Ağustos 1960 

31 Ağustos 1961 
8 Ağustos 1960 

80.000 

955.000 

891 

891 

260.000 390 

25.000 

500.000 

210.000 

570 

833 

880 
30 Nisan 1961 31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 50.000 591 

Lib. 

48 
49 
51 
52 
53 
54 
65 
56 
57 
53 

15 
16 
17 
18 
22 
24 
34 
39 
45 

61 

Lib. 

84 
188 
189 
190 
193 
195 
196 
197 
203 

L i b . 

BO.OOO 40.09.20, 40.14.19 

50.000 
500.000 
20.000 
25.000 
50.000 
10.000 

100.000 
50.000 

100.000 
50.000 

955.000 
15.000 
25.000 
60.000 
10.000 
10.000 
10.000 

100.000 
20.000 
20.000 

260.000 
25.000 

500.000 87.06 Yalnız 
ve parçaları. 

25 000 
lO.OuO 
50.000 
25.0ÛO 
10.000 
10 000 
25.000 
40.000 
15.000 

traktör aksamı 

210.000 
50.000 48.21.10, 48.21.22 



Sahife: 2146 (Resnl Gazete» 16 EYLÜL 1960 

PA No. P A neşir tarihi 

1209 8 Ağus tos 1960 

P A ' m n mukavele 
başlangıç ve hitam 

tarihi 

8 Ağus tos 1960 
30 Nisan 1961 

P A ' m n teslim 
başlangıç ve 
hitam tarihi 

8 Ağus tos 1960 
31 Ağus tos 1961 

P A ' m n mik ta r ı 
$ 

1.450.00O 

I C A 
Kod 
No. 

390 

A i t olduğu Kul lanı lacak 
leota s ı ra miktar 
n u m a r a s ı $ 

Lib. 1.450.000 

Hangi pozisyon için 
kul lanı lacağı 

28.08.20 
32.05.21, 32.05.22, 32.05.29 
38.19 
28.01/10/30/40 
28.04.20/30/39 
28.05 
28.10.10/20 
28.11.10/20 
28.13.30 
28.14.10/50 
28.15.10/30 
28.18 
28.19.10/20 
28.20 
28.24 
28.25 
28.26 
28.29 
28.30.11/12/14/21/22/29/31/ 

32/39 
28.31.20/30/40 
28.32 
28.33 
28.34 
28.35.11/12/31/32/41/42/49 
28.36.10/20 
28.38.11/19/21/22/23/24/25/26/ ' 

29/41/49/59 
28.39.10/30/49/50/70 
28.40.11/13/15/16/19/31/35/39/ 

51/59 
28.41 
28.42/11/12/15/19/21/22/29/30/ 

41/49 
28.43 
28.45 
28.46, 28.47.10/20/41/49, 28.48, 
28.50, 28.51, 28.52.20, 28.55, 
28.57, 28.58.10/39, 29.01.10/40, 
29.02.20/31, 29.03, 29.14.31/ 
51/52, 29.17, 29.18, 38.14, 38.15, 

1210 8 Ağustos 1960 

1211 8 Ağustos 1960 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 

50 000 542 
(1212 PA'dan 543) 

550.000 591 

Lib. 

64 
65 
67 
69 
70 
71 

50.000 59.05 Not : 1212 PA'mn 50.000 
50.000 dolarlık kısmı da bu pozisyon 

—— İçin kullanılmaktadır. 
100.000 

350.000 
25.000 

100.000 
25.000 
25.000 
25.000 

550.000 

1212 8 Ağustos 1960 8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 285.000 543 73 

75 
81 
82 
85 

100.000 
50.000 
10.000 
25.000 
50.000 

Not : 1212 PA'mn 50.000 $ hk 
kısmı 1210 PA ile beraber kul
lanılmaktadır. 

1213 8 Ağustos 19S0 

1214 8 Ağustos 1960 

8 Ağus tos 1960 
30 Nisan 1961 
8 Ağus tos 1960 

30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 
8 Ağustos 1960 

31 Ağustos 1961 

50.000 

1.000.000 

540. 

820 

Lib. 

Lib. 

235.000 
50.000 57.07.11, 57.07.12 

1.000.000 87.06, 84.06,90 
Not : Traktör, tayyare ve mo
tosiklet için olanları hariç 

1215 8 Ağustos 1960 8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 75.000 4803 Ub. 75.000 42.04 
31 Ağustos 1961 



16 EYLÜL 1960 JReraaî Gazete) Salıife: 2147 

PA No. 
PA'nırı mukavele başlangıç ve hitam PA neşir tarihi tarihi 

1219 8 Ağustos 1960 

1220 8 Ağustos 1960 

1221 8 Ağustos 1960 

1004 12 Ağustos 1960 

1005 I* Ağustos 1960 

1216 8 Ağustos 1960 

1217 8 Ağustos 1960 

1218 8 Ağustos 1960 

1222 8 Ağustos 1960 

1223 8 Ağustos 1960 

1224 8 Ağustos 1960 

1225 8 Ağustos 1960 
1226 8 Ağustos 1960 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 
12 Ağustos 1960 
31 Mart 1961 

15 Ağustos 1960 
31 Aralık 1960 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 
8 Ağustos 1960 

30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 
8 Ağustos 1960 

30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 
8 Ağustos 1960 

30 Nisan 1961 

PA'nın teslim başlangıç ve hitam tarihi 
8 Ağustos 1960 

31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 
12 Ağustos 1960 
31 Mayıs 1961 

15 Ağustos 1960 
31 Mart 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 
8 Ağustos 1960 

31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 
8 Ağustos 1960 

31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 
8 Ağustos 1960 

31 Ağustos 1961 

PA'nın miktarı 

520.000 

1.065.000 

200.000 

275.000 

1.800.000 

75.000 

300.000 

1.000.000 

175.000 

1(1226 PA'dan) 

650.000 

4.270.000 

500.000 

675.000 

ICA Ait olduğu Kullanılacak Kod kota sıra miktar No. numarası $ 

370 

370 

237 
236 

1801 

880 

390 

833 

680 

680 

640 

660 

400 

680 

Lib. 

28 
29 
30 

Lib. 

21 

Otomatik 

Otomatik 
198 
Otomatik 

178 

Lib. 

520.000 

15.000 
250.000 
800.000 

1.065.000 
200.000 

86 
87 
88 
89 
90 
92 
04 
95 
4 
5 
6 

Hangi pozisyon için kullanılacağı 
15.04.10 
29.44 
30.01.10 
28.39.41, 29.37, 29.38, 29.40/21/ 
30/99, 29.43 

75.000 
200.000 38.12 (Bölüm IV) deki 
275.000 

1.800.000 53.01.10 
31 
33 

75.000 

250.000 38.19, 39.01.90 (Bölüm III) 
50.000* 38.12 (Bölüm IV) deki 

300.000 
1.000.000 

175.000 

90.000 
265.000 
25.000 
30.000 
50.000 
25 000 

100 000 
300.000 
10 000 
15 000 
25.000 •) 
50.000 L 
20.000 

73.29.20, 73.33.10/90, 73.37.10, 
83.01, 83.02, 84.41.30 
Not : 1226 PA'nın 90.000 do
larlık kısmı 1222 PA ile bir
likte kullanılmaktadır. 

Ek Kota 

650.000 
97 2.000 000 
98 500.000 
99 250.000 
100 200.000 
101 400.000 
102 . 750.000 
104 100.000 
107 50 000 
108 20.000 

4.270.000 
Lib. 500.000 

103 50.000 
106 10.000 
112 50.000 
122 150.000 
123 200.000 
124 50.000 
12S 25.000 
129 50.000 

Not : 1226 PA'nın 90.000 do
larlık kısmı 1222 PA ile bir
likte kullanılmaktadır. 

585.000 



Sahife: 2148 (Resmî Garete) 16 EYLÜL 1960 

PA No. PA neşir tarihi 
1227 8 Ağustos 1960 

1228 8 Ağustos 1960 

PA'nm mukavele başlangıç ve hitam tarihi 
8 Ağustos 1960 

30 Nisan 1961 
8 Ağustos 1960 

30 Nisan 1961 

PA'nm teslim başlangıç ve hitam tarihi 
8 Ağustos 1960 

31 Ağustos 1961 
8 Ağustos 1960 

81 Ağustos 1961 

PA'nm miktarı 

50.000 

2.885.000 

ICA Kod No. 
690 

700 

Ait olduğu Kullanılacak kota sıra miktar numarası $ 

1229 8 Ağustos 1960 8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 

1.500.000 
1228 PA'dan 

700 
700 

120 
124 
134 
138 
140 
141 
142 
145 
146 
148 
149 
151 
152 
153 
154 
155 
157 
158 
159 
160 
161 
163 
163 
165 
169 
172 
174 
176 
177 
186 
199 
11 
12 
18 
15 
16 
21 
27 

Lib. 

Hangi pozisyon için kullanılacağı 

50.000 
100.000 
10.000 
50.000 

100.000 
300.000 
150 000 
10.000 
20.000 
25.000 
25.000 

100.000 
50.000 
25.000 
25.000 

300.000 
250.000 
10.000 
50.000 
10.000 
50.000 

350.000 
25.000 
25.000 
30.000 
50.000 
25.000 

200.000 
15.000 
25.000 
20.000 
20.000 1 
10.000 
20.000 

Not : 1228 PA'nm 145.000 do
ları 1229 PA ile birlikte kulla
nılmaktadır. 

15.000 i. Ek Kota 
50.000 I Not: 85.18 pozisyonundan trak-

150.000 j tör ve tayyarelere ait olanlar 
50.000 J hariç. 

2.740.000 
1.500.000 
145.000 

1.645.000 

84.01.20, 84.02.20, 03.20, 04.20, 
05.20, 07.90, 12, 13, 14.20, 
84.16.20, 17.19, 17.20, 19, 22.19, 
84.22.29, 84.24.59, 84.25.30, 
84.25.90, 84.24, 84.26.90, 
84.27.90, 84.29.20, 84.30.20, 
84.32.20, 84.33.20, 84.34.19/29, 
84.35.20, 84.39.20, 84.42.90, 
84.43, 84.44, 84.50, 84.55, 
84.56.90, 84.57.90, 84.63, 85.02, 
85.03, 85.06, 85.10.90, 85.11.10, 
85.12.30/90, 85.13.90, 85.15.29, 
85.19.90, 85.20 
Not : 1228 PA'mn 145.000 do
ları 1229 PA ile birlikte kul
lanılmaktadır. 

1230 8 Ağustos 1960 8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

1231 8 Ağustos 1960 8 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

1002 12 Ağustos 1960 12 Ağustos 1960 
31 Mart 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 

8 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 

12 Ağustos 1960 
31 Mayıs 1961 

100.000 690 Lib. 

150.000 

300.000 
1001 PA'dan 

640 

235 
235 

Lib. 

Lib. 

İOO.OOO 

150.000 

300.000 
40.000 

74.07, 74.16, 75.01.10, 75.03, 
75.04, 76.06, 77.02, 78.01.20, 
80.02, 80.03, 80.04, 75.02 
68.04.20, 68.15, 68.16, 69.03.14/ 
15/19/90, 70.09, 70111, 70.14.90, 
70.15.11/21, 70.18, 85.24 
25.10 

340.000 Not : 1001 PA'nm 235 kodu
nun 40.000 doları 1002 PA ile 
birlikte kullanılmaktadır. 



16 EYLÜL I960 '(Resmî Catete)' Sahiıe: 2U9 

PA 
No. PA neşir tarihi 
1003 12 Ağustos 1960 

1001 12 Ağustos 1960 

1232 19 Ağustos 1960 

PA'nın mukavele başlangıç ve hitam tarihi 
12 Ağustos 1960 
31 Mart 1961 
12 Ağustos 1960 
31 Mart 1961 

19 Ağustos 1960 
30 Nisan 1961 

PA'nın teslim başlangıç ve hitam tarihi 
12 Ağustos 1960 
31 Mayıs 1961 
12 Ağustos 1960 
31 Mayıs 1961 

19 Ağustos 1960 
31 Ağustos 1961 

PA'nın miktarı 
$ 

100.000 

1.000.000 

11.000.000 

ICA Kod No. 
233 

230 

620 

Ait olduğu kota sıra numarası 
Lib. 

32 

Kullanılacak 
miktar 

$ 
100.000 

960.000 

Otomatik 11.000.000 

Hangi pozisyon için kullanılacağı 
31.04.10, 31.04.30, 31.04.40, 
31.04.50 

Not : Yalnız 230 kod olarak ve 
31.02 için kullanılacak (40.000 
doları PA 1002 ile beraber kul
lanılacak). 
27.10.10/20/30/40 

SJf.'fOO.OOO dolarlık PA'lara ait hususi hükümler listesidir 

PA No. sı Husus i H ü k ü m l e r 
PA No. sı 
PA: 1002 : 

Husus i H ü k ü m l e r 

PA: 1001 : 1 — Tarifler : 
A - Gübre: Nebatlara g ı d a olan bir veya daha fazla kimyevi 

maddeyi muhtevi olup nebatlar tarafından kolaylıkla 
emilebilen ve onların büyümesine yardım eder bir 
madde. 

B - Materyal : Nebatlara gıda temin edici kimyevi bir ter
tiptir. Ekseri ahvalde esas olarak tek bir bitki besle
yici elemanım muhtevi bir maddedir. 

C - Gübre nevileri : Gübre materyali guruplarından biri: 
a) Azotlu 
b) Fosfatlı 
c) Potash 
d) Gübre ve toprağı kuvvetlendirici maddeler arasın

da yer alan sair zirai terkipler 
D - Mürekkep gübreler : İki veya daha fazla gübre mater

yalinin mekanik karışımı. 
2 — Teklifler, kıymetlendirme ve siparişler 

a) Mubayaalar Amerika Birleşik Devletleri, Japonya 
ve Batı Avrupa dâhil üç veya daha fazla satıcıdan 
ilânla teklif alma esasına göre yapılacaktır. 

b) Gübreye ait teklifler, içerisindeki beher unite bitki 
gıdası üzerinden veya tahsis edilen belirli dolar 
mukabili madde veya gübre, aynı sınıftan olan 
maddelerin listesine göre en düşük fiyat teklifi esa
sı üzerinden değerlendirilir ve sipariş buna göre 
yapılır. 

3 — Takas hükmü : tşbu PA tahtında ithaline müsaade olu
nan maddelerle ilgili olarak resmî yollardan yapılan 
ilân neticesinde mukabilinde dolarla tediye yerine zirai 
istihsal fazlası maddelerin kabul edildiği 100.000 dolar 
ve bu miktarın üstündeki meblâğları natık teklifler, 
aynı fiyat ve şartları muhtevi diğer tekliflere tercih 
edilecektir. Bu hususta mutabık kalan teklif sahipleri 
keyfiyeti tekliflerinde bildirmeli ve akreditif için yapı
lacak müracaatlar teklif sahibi lehine yapılacak tedi
yenin doğrudan doğruya Commodity Credit Corpora
tion's yapılacağını âmir bulunmaktadır. 

4 — Munzam vesaik : ICA Nizamnamesinin 201.18 inci bö
lümüne istinaden tediye için talep olunanlar ile PA'da 
münderiç sair hususi hükümlerin gerektirdiği vesaik
ten başka işbu tedarik müsaadesi tahtında tahsis alan 
ithalâtçılar ihracatçıdan en kısa müddet zarfında he" 
konşimentonun ve (Gerektiği ahvalde) her Charter-
Party'nin kopyalarından bir suretini ICA Office of 
Transportation, Washington D. C ye 5 suretini USOM/ 
Turkey, Ankara'ya (Bu suretlerin biri USOM/TURKEY 
Ankara'nın gıda ve ziraat branşının dikkatine şeklinde 
işaretlenmiş olacaktır) gönderilmesini talep edecektir. 

NOT : 1001 sayılı PA'dan tahsis alan bilûmum ithalâtçılara 
siparişle ilgili olarak PA üzerindeki A, D, E, F, G, C, 
I, L, hususi hükümlerinin metinlerinin siparişi vere
cekleri firmaya gönderilmek üzere, bildiri mektubu ve
yahut ihbarnameye ek liste ile birlikte gönderilmesi 
mercudur. 

PA: 1008 : 1001 numaralı PA için yukarıda zikredilen hususi hü
kümler aynen tatbik edilecektir. 

1001 numaralı PA için yukarıda zikredilen hususi hü
kümler aynen tatbik edilecektir. 

PA: 1231 : 1 — işbu fedarik müsaadesi tahtında mubayaa edilecek 
malların sevkiyatı ile ilgili olarak ihtiyar olunacak 
navlun (Kod. 930) vesair hizmet (Kod. 940) bedelleri 
malı satan firma tarafından ödenmemiş olsa dahi bu 
PA tahtında ödenebilir. 

2 — işbu tedarik müsaadesi tahtında ithaline müsaade edi
len maddelerle ilgili olarak resmî yollardan yapılan 
ilân neticesinde mukabilinde dolarla tediye yerine zirai 
istihsal fazlası maddelerin kabul edildiği 100.000 dolar 
veya bu miktarın üstündeki miktarları natık teklifler 
aynı fiyat ve şartlan muhtevi diğer tekliflere tercih 
edilecektir. 

PA: 1230; 1 — 

2 — 

PA: 1229 : 1 — 

(PA 1231 hususi hüküm 1. in aynı) 
(PA 1231 hususi hüküm 2. nin aynı) 
işbu tedarik müsaadesi, mevcut makinalara ait bakım 
teçhizatı ve yedek parçalar hariç, Amerika ve diğer 
memleketlerde istihsal fazlası olup yiyeceğe taallûk et-
miyen zirai maddelerin işlenmesi için lüzumlu teçhiza
tın mubayaasında kullanılamaz. 

2 — (PA 1231. hususi hüküm 1 in aynı) 
PA: 1228 : 1 — 

2 — 

(PA 1229 un 1 numaralı hususi hükmünün aynı) 
ı(PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) 

PA: 1227 : 1 — (PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) 
PA: 1226 : 1 — 

2 — 

(PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) 
(PA 1231. hususi hüküm 2. nin aynı) 

PA: 1225 : 1 — 

2 — 

(PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) 
(PA 1231. hususi hüküm 2. nin aynı) 

PA: 1224 : 1 — 

2 — 

(PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) 
(PA 1231. hususi hüküm 2. nin aynı) 

PA: 1223 : 1 — 

2 — 

(PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) 
(PA 1231. hususi hüküm 2. nin aynı) 

PA: 1222 : 1 — 

2 — 

(PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) 
PA 1231. hususi hüküm 2. nin aynı) 

PA: 1218 : 1 — (PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) 
PA: 1217 : 1 

2 — 

(PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) 
(T?a 1231. hususi hüküm 2. nin aynı) 

PA: 1216 : 1 — (PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) PA: 1005 : 1 — Bu tedarik müsaadesi dahilinde yalnız 64 s den İnce 
olmayan işlenmemiş koyun yünü ithal edilebilir. 

2 — (PA 1231. hususi hüküm 2. nin aynı) 
S — Talep olunan munzam vesaik : İthalâtçı, satıcıdan mu

bayaa mevzuu malın 64 s den ince olmayan işlenmemiş 
koyun yünü olduğunu mübeyyin bir vesika talep ede
cektir. 

4 — (PA 1231. hususi hüküm 1. İn aynı) 
PA: 1004 : 1 — Bu tedarik müsaadesi yalnız ziraat mücadele ilâçları 

mubayaası için kullanılabilir. 
2 — Satıcı her partiyi sevk etmeden evvel ithalâtçının mü

messilinin kontrolüne amade tutacak ve gemiye yükle-
den evvel numune gönderecektir. 
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PA No. sı Husus i H ü k ü m l e r 

PA: 1221 : 

PA: 1220 : 

PA: 1219 : 

PA: 1215 : 
PA: 1214 : 

3 — Mukaveleler ilân suretiyle teklifalma esası üzerinden 
yapılacak ve sipariş (Pound ve Gallon üzerinden) en 
düşük teklif verene yapılacaktır. 

4 — Munzam vesaik : Satıcının faturada gösterilen her kale
min kimyevî tahlilini gösteren, tahlili yapan lâboratu-
varın ismini ve test tarihini bildiren bir vesikası. 

5 — (PA 1001. hususi hüküm 3. aynı) 
6 — !(PA 1231. hususi hüküm 1. aynı) 
7 — (PA 1231. hususi hüküm 2. nln aynı) 
1 — (PA 1231. hususi hüküm 1. in aynı) 
2 — Munzam vesaik : PA üzerindeki A, B hususi hükümleri 

İthalâtçı tarafından aynen satıcıya intikal ettirilecektir. 
1 — (PA 1231 hususi hüküm 1.) 
2 — Munzam vesaik : PA üzerindeki A, B hususi hükümleri 

ithalâtçı tarafından aynen satıcıya intikal ettirilecektir. 
1 — (PA 1231 hususi hüküm 1 aynı 
2 —• Munzam vesaik : PA üzerindeki A, B hususi hükümleri 

ithalâtçı tarafından aynen satıcıya intikal ettirilecektir. 
1 — (PA 1231 hususi hüküm 1 aynı) 
1 — Normal olarak başka koda girdikleri halde sevkedilen 

her partide kıymeti 5.000,— dolan aşmayan motorlu 
kara nakil vasıtası yedek parça ve aksamı bu PA tah
tında muamele görebilir. 
(PA 1231 hususi hüküm 1 aynı) 
Bu PA tahtında yalnız yedek parça ve aksam ithal 
edilebilir. 

2 
3 

PA No. sı Husus i H ü k ü m l e r 
PA: 1213 : (PA 1231 hususi hüküm 1 aynı) 
PA: 1212 : (PA » > » ) 
PA: 1211 : ,(PA » > ) 
PA: 1210 : (PA > ) 
PA: 1209 : 1 — (PA » » » > » ) 

2 — (PA » » » 2 ) 
PA: 1208 : 1 — (PA » » » 1 ) 
PA: 1207 : 1 — (PA > > » > > ) 

PA: 1206 : 1 — Normal olarak başka koda girdikl 

dek parça ve aksamı bu PA tahtında 
bilir. 

2 — (PA 1231 hususi hüküm 1 aynı) 
PA: 1205 : 1 — (PA » > » > ) 
PA: 1204 : 1 — (PA > > > > » ) 

2 — (PA > 2 » ) 
PA: 1203 : 1 — (PA > 1 » ) 

2 — (PA » » 2 > ) 
PA: 1202 : 1 — (PA > » 1 > ) 
PA: 1201 : 1 — (PA > » > » > ) 
PA: 1200 : 1 — (PA > » ) 

Not : Merkez Bankasınca bildiri mektubu veya ihbarnameye ek olarak 
gönderilecek PA lara ait hususi hükümlerin ingilizce metinleri, 
sipariş verilirken, satıcıya aynen intikal ettirilecektir. 

İ L A N L A R 
TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden : 

3 aded binek otomobili satılacak 
1 — Aşağıda marka, model ve muhammen bedeli yazılı 3 aded binek 

otomobili açık artırma suretiyle satılacaktır. 
2 — Her otomobile ait teminatın cins ve miktarı aşağıda göste

rilmiştir. 
3 — Açık artırma Ankara'da TCDD binasında Malzeme Dairesinde 

toplanan Komisyonumuzca 30/9/1960 Cuma günü saat 15 te yapılaca
ğından taliplerin mezkûr gün ve saatte Komisyonumuzda hazır bulun
maları şarttır. 

4 — Şartnameler Merkez Alım ve Satım ve Sirkeci'de İstanbul Alım 
ve Satım Komisyonlarından bedelsiz olarak temin edilebilir. 

5 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya ter
cih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

K. teminat Muh. bedeli 
Markası Sene Tipi T. L. T. L. 

Packord 
Mercury 
Mercury 

1955 
1955 
1951 

Binek 
> 
» 

2.000 
2.000 
1.000 

41.000 
44.000 
18.000 
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13 aded dizel hidrolik manevre lokomotifi naklettirilecek 
1 — Teklif alma suretiyle 7 adedi Almanya'da Essen'den 6 adedi 

de Esslingen - Neckar'dan olmak üzere ceman 13 aded dizel hidrolik 
manevra lokomotifi demiryolu ile pityon hudut istasyonuna kadar 
naklettirilecektir. 

' 2 — TekUflerln en geç 30 Eylül 1960 Cuma günü saat 17 ye 
kadar Ankara'da TCDD Malzeme Dairesi Reisliğine verilmiş olması 
meşruttur. 

3 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Merkez veznemizde, İstan
bul'da Sirkeci veznelerimizde 5 TL. sı bedelle satümaktadır. 

4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 
ve tercih ettiği talebi yapmakta tamamen serbesttir. 

3577 /1-1 

Karayolları Merkez Atelyesi Müdürlüğünden : 
Lâstik tozu ve kırpıntısı satılacaktır. 

Atelyemizde tamir edilen hurda oto dış lâstiklerinin toz ve kırpın
tıları 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf suretiyle satıla
caktır. 

Mevcut toz ve kırpıntılar tahminen 40 ton olup bu miktar 2 parti 
halinde satılacak her partinin muhammen bedeli 30.000,— er lira ve 
muvakkat teminatları 2450,— T. L. dır. 

İhale 27/9/1960 Salı günü saat 15 de birinci parti ve saat 16 da 
ikinci parti Merkez Atelyesi Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Şartname bedelsiz olarak Atelye Müdürlüğünden temin edilebilir. 
Teklif mektuplarının en geç ihale saatlerinden birer saat evveline 

kadar ihale komisyonuna verilmesi lâzımdır. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul olunmaz. 

3574/4-1 

Bornova Sulh Hukuk Yargıçlığından : 
959/269 
Emine Oktay, Ali Oktay ve Hüseyin Vuran tarafından Sevim De

mir ve arkadaşlan aleyhine açılan İzalei şuyu dâvasının yapılmakta olan 
duruşmasında : 

Dâvâlılardan Mehmet Zobranlı gösterilen adreste bulunamadığından 
hakkındaki gıyap kararıma ilânen tebliğine karar verilmiş ve bu husus
taki duruşma 4/10/1960 Salı günü saat 10,30 a talik edilmiştir. 

Dâvâlının mezkûr gün ve saatte bizzat veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında devam edeceği lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

3529 
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M . S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

100 ton havuç sa t ın a l ınacakt ı r . Tahminî tutarı (40.000) lira olup 
geçici t emina t ı 3.000) l i radır . İhalesi 5/10/1960 günü saat 11 de kapalı 
zarf usulü ile yapı lacakt ı r . 

İs tekli lerin belirtilen çün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 
mektup la r ın ı Komisyon Başkan l ığ ına vermeleri evsaf vc ş a r t n a m e l e r 
he rgün Komisyonda ve İstanbul L°vazım Amirliği i lân k ı smında görü
lebilir, 

3563 / 4-1 

32 ton lahana 24 ton karnabahar satın alınacaktır. Tahminî tutarı 
(32.000) lira olup geçici teminatı (2.400) liradır. İhalesi 5/10/1960 günü 
saat 11.30 da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Her kalemi ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belir
tilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komis
yon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

C i n s i 
Lahana Karnabahar 

Miktarı Ton 
32 24 

Tutarı Lira 
12.800 19.200 

G. Temina t ı 
L i r a 

960 1.440 
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56 ton ıspanak. 4 ton pırasa ve 30 ton havuç satın alınacaktır. 
Tahminî tutarı (57.600) lira olup geçici teminatı (4.130) liradır. İhalesi 
7/10/1960 günü saat 11 da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Her kalemi ayrı ayrı İsteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belir
tilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektoplarım Ko

misyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyon
da ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

C i n s i 
Ispanak Pırasa Havuç 

Miktarı Ton 
56 44 30 

Tutarı Lira 
28.000 17.600 12.000 

G. Teminatı Lira 
2.100 1.320 900 

57.600 
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M . S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile 150.000 aded streptomisin (1 Gr. 2 cc. İlk 
odistile ile) alınacaktır. Tahminî bedeli : 225.00 lira olup geçici temi
natı 12.500 liradır, ihalesi : 3/10/1960 Pazartesi günü saat 11.00 de Ko
misyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda 
ve ist. Lv. Â. liginde görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Kor.ıilyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki 
gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 
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Petrol Dairesi Reisliğinden 
Turkish Gulf Oil Company Şirketinin VIII No. lu Antalya bölge

sinde bir aded petrol arama ruhsatnamesi iktisabı için 26/8/1960 tarihinde 
talepte bulunduğu Petrol Nizamnamesinin 25 inci maddesinin 2 nci fık
rası mucibince ilân olunur. 

3487 

Maliye Okulu Müdürlüğünden ı 

Grup No. Miktarı ve cinsi M. fiyatı Lira G. Tem, Lira Tarihi 
I 

Günü 
H Â L 

Saati 
m 

Şekli 
1 40.000 aded ekmek 28.000 2.100 — 17/9/1960 Cumartesi . 11,00 Kapalı 
2 6 kalem yağ ve sabim 77.400 5.805,— 19/9/1960 Pazartesi 10,30 Kapalı 8 kalem et ve balıklar 98.650 7.398,76 19/9/1960 Pazartesi 11,06 Kapalı 4 80.000 aded yumurta v.a. 12.000 900,— 39/9/1960 Pazartesi 11,30 Açık S Çay ve toz şeker 26.800 2.010.— 19/9/1960 Pazartesi 15,00 Kapalı a 8 kalem yufka v.s. 6.355 476,6» 19/9/1960 Pazartesi 15,30 Açık , 1 35 kalem kuru erzak 65.860 4.939,5© 20/9/1960 Salı 11,00 Kapalı I i kalem peynir süt v.s. • S9.2G0 2.940,-- 20/9/1960 Sah 15,00 Kapalı 9 30 kalem sebze ve meyve 43.740 3.280,50 . 17/9/1960 Cumartesi 10,30 Kapalı 10 3.000 bldoa lçni8 suyu 3.006 225.00 20/9/1960 Sah 15 30 Açık 11 Odun 11.900 892,50 20/9/1960 Sah 16,0© Açık 12 Nevresim ve çamaşır yıkamam 20.000 1.500 — 31/9/1960 Çarşamba 11,00 Kapalı 

1 — Yukarıda cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale şekli yasılı 12 grupta 100 kalem çeşitli maddeleri eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Her grupun ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. 
3 — Eksiltme yanlarında gösterilen gün ve saatte Ankara'da ROi'f̂ iî Sokak Devlet Malzeme Ofisi arkasında bulunan Maliye OMunda ıjpianacak satmalına komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayın kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddelerindeki şartlan haiz olmaları lâzımdır. 
5 — Kapalı sarfların eksiltme saatinden en az bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır, 
8 — Postada olacak gecikmeden mesuliyet kabul edilmez. 
î — Bm işler® ait ş&rtnasae ve numuneler, Ankara'da Maliye Okulu Müdürlüğünde her gün aaat 13,30 - 15,00 arasında görülebilir. 

3298 ¡4,-4, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

C i n s i 
Keten iş elbisesi 
tş fotini 

Miktarı 
1450 Takım 
1365 Çift 

Fiyatı 
Lira 
45 
49 

M. bedel 
Lira 
65.250 
66.885 

Muv. Tem. 
Lira Kr. 
4.512,50 
4.594,25 

E k s i l t m e n i n 
Tarihi Günü Saati 

4/10/1960 
4/10/1960 

Salı 
Salı 

15.00 
16,00 

1 — Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 
2 — Şartname ve numunesi hergün Komisyonda görülebilir. 
3 — Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
4 — isteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve ticaret odası vesikaları, şirketlerin faaliyet belgeleri ile birlikte Komisyonda bulunma

ları ilân olunur. 3585 / 4-1 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 23 üncü maddesi ve 5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı kanunla değiştirilen 68 inci maddesi gereğince orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerinde yazılı paraların Türk parasına çevrilmesinde 1 Ekim 1960 tarihinden 31 Ekim 1960 akşamına kadar itibara alınması lâzım gelen kurlar aşağıda gösteril mistir. 

Kıymetleri 
DÖVİZLER: (TL.) 

1 Sterlin 25.20 
1 Dolar 9,— 1 Yeni Frank 1,82295 

100 Liret 1,44 
1 B. Almanya Markı 2,14286 1 İsviçre Frangı 2,05817 1 Belçika Frangı 0,18 1 Yen 0,0250 
1 Avusturalya Lirası 20,16 
1 Danimarka Kuronu 1,3030 1 Avusturalya Şilini 0,34615 
1 Güney Afrika Lirası 25,20 1 Filipin Pezosu 4,50 
1 Hint Rupisi 1,89 
1 Fin Markı 0,028125 1 Hongkong Doları 1,5750 1 Irak Dinarı 25,20 1 Kolombiya Pezosu 4,61543 
1 Meksika Pezosu 0,72 1 Norveç Kuronu 1,26 1 İran Riyali 0,1188 1 Mısır Lirası 25,8440 1 Nikaragua Kordobası 1,2857 
1 Seylân Rupisi 1,89 1 Holânda Florini 2,36842 1 Ürdün Dinarı 25,20 1 Pakistan Rupisi 1,89 1 İsrail Lirası 5 — 

16 EYLÜL 1960 
• — — a n ı 

Kıymetleri 
DÖVİZLER: (T.L.) 

1 Kıbrıs Lirası 25,20 1 Yugoslav Dinarı 0,03 1 Yunan Drahmisi 0,30 1 İsveç Kruno 1,73973 1 Pezata 0,15 1 Çekoslovak Kuronu 1,25 1 Ley 1,50 1 Leva 1,3235 1 Paraguay Guaranisi 0,081 1 Zloti 2,25 1 Ruble 2,25 1 Eskudo 0,31304 1 Lübnan Lirası 2,84 1 Suriye Lirası 2,36 1 Sili Pezosu 8,5470 1 Kanada Doları 9,1286 
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Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 
Muhafız Jandarma Alayı bulaşıkhane ve helalarında yapılacak 

sıhhi tesisat onarımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 6851 Atlıbinsekizyüzelibir lira 4 kuruş olup ihalesi 

3/10/1960 Pazartesi günü saat 15 de Komisyon binasında yapılacaktır 
keşif özetleri ve eksiltme şartnamesi Komisyonumuzda ve Jandarma 
Muhafız Alay K. lığında görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikaları, yeterlik belgeleri ve 524 liralık mu
vakkat teminatları ila mezkûr gün saat 15 de komisyona müracaatları 
ilân olunur. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkea Bankası A. §. : 

10 Eylül 1960 Vaziyeti 
A K T İ F 

1. L T. L. 
Âlim s 

. Safi Kg. 118.234,373 1.197.415.061,98 
Döviz borçluları : 

a - 3133 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 49.836.406,75 
Muhtelif 17.906.340,59 

b - 5256 sayılı kanuna göre 
Hariçteki muhabirler 45S.194.261,2Se 
Muhtelif 502.640.945,91 

«3-Kliring 266.231,38 1.028.844.185,92 
Ufaklık para : 
Dâhildeki Muhabirler 
"Senetler cüzdanı : 

a - Hazine bonoları ve Hazine kefa
letini haiz bonolar 2.554.698.409,48 

• - Ticari ve zirai senetler 2.356.713.721,48 
Tahviller câzdmu : ....... — 
4ronslar : 

Altı» ve dövta üzerine 20.914,12 
Tahvil üzerine 421.065.633,95 
Hadneye kısa vadeli 1.071.484.000,— 

Mahsuba tabi matlubat ı 

(6571 sayılı kanuna gBrel ............ 
Değerlendirme farkı karşılığı hani
ne bonosu : 

(65. S. K. nun 5 inci ma d. göre) 
Muhtelif : 

YS3KÜN 

2.674.944,45 
268.134,12 

4.911.412.130,96 
43.225.640,15 

1.492.570.548,07 

265.240.651,32 

163.661.759,89 
362.823.613,11 

».473.136.669,97 

P A S İ F 

T. L. T. L. 
15.000.000-Sermaye : 

İhtiyat akçesi s 
Adi ve fevkalâda 71.844.452,88 
ileride vukuu muhtemel zarar kar
şılığı —,— 71,844.452,88 
(Bankalat Kanunu madde : 35) 

Fedavüldeki banknotlar : 4.519.865.315,— 
Mevduat : 

Resmî ., 445.183.432,36 
Bankalar 304.419.990,54 Muhtolif 743.715.030,17 1.493.318.453,07 

Altın alacaklıları ; 
Resmî safi Kg. .... 
Muhtelif safi Kg. . 40.126,413 406.379.044,27 

•,— 406.379.044,27 
Döviz alacaklıları s 

a - 3133 sayılı kanuna gör* 
Hariçteki muhabirler ..... 
Mevduat 
Muhtelif 

b - 5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 
Mevduat ............. 
Muhtelif 

e-Kliring , ., 

682.543 817.24 
57.545.378,85 

430.127.592,38 
396.781.738,39 

8.274.336,46 
687.694.860,66 

1.418.421,51 2.264.386.145,46 

Muhtelif : 

Y E K Û N 

702.343.259,29 
9.473.136.669,97 

6 Hastam 1856 tarihinden itibaren : Iskonto Haddi % 6 
38 Söuslran 1855 tarihindem İtibaren : Altın üzerine avan» % 3 1/T 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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Kanunlar                                                                           Sayfa 
 

79  Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilât, Sermaye ve Fon Hesaplarının  

      Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanun      1 

 

80  1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan  

      Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun   3

 

81  1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması  

      ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1 Sayılı Geçici Kanunun 6nci Maddesinin 

      5 inci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun      3 

 

Kararnameler 
 

5/322  Millî Korunma Kanunu Hakkında Kararname      3 

 

5/323  İthal Edilen veya Edilecek Olan Otomobil ve Benzeri Nakil Vasıtalarından 

          Alınacak' Primlerin İhdas Olunacak Bir Fona Yatırılması Hakkındaki 

          İlişik Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararname     3 
 

5/324  Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı       4 
 

Tamim 
 

        9  

 

İlanlar            14 
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6

Millî
 

Birlik Komitesi
 

Direktifi
 

 

Dış Ticaret  şlerine Dair (15) Sayılı Sirkülerİ

Milli Birlik Komitesinin Memleket Meseleleri Hakkında Temel Görüşleri 


