
Resmı azete 
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920 

îdare ve yasa isleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvmat 

Genel Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

28 TEMMUZ 1961 

CUMA Sayı: 10866 

K A N U N L A R 
Subay Yüksek Mühendis, Askerî Yüksek Mühendis ve 
Askerî Mühendislere Verilecek İhtisas Ücret hakkındaki 

4385 sayılı Kamına bir madde eklenmesine dair Kanım 

Kanun No : 336 Kabul tarihi : 21/7/1961 

Madde 1 — Subay Yüksek Mühendis, Askeri Yüksek Mühendis ve 
Askerî Mühendislere Verilecek İhtısas Ücreti hakkındaki 4335 sayılı 
Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir 

Ek madde — Bu kanunun yayımı tarihinde orduda vazifeli subay 
kimyagerler de hizmet senelerine göre subay yüksek mühendis ve subay 
mühendisler gibi 4335 sayılı kanun hükümlerinden istifade ederler. i 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihini takibeden aybaşında yürür- j 
Iüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Millî Savunma ve Maliye a- j 
kanları yürütür. I 
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Mehmet oğhu 1817 doğumlu Salman Pak'a vatanî hizmet 
tertibinden maaş bağlanmasına dair Kanım 

Kanun No : 337 Kabul tarihi : 21/7/1961 

Madde 1 — Millî Mücadele harekâtına iştirakle emsallerine nispet
le fevkalâde hizmeti sevbeken Mehmet oğlu 1317 doğumlu Salman Pak'a 
hayatta bulunduğu müddetçe Vatani Hizmet tertibinden 500 lira masş 
tahsis edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımını takibeden ay başından itibaren yü
rürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakam yürütür. 

27/7/1961 

Karar Sayısı : 5/1446 

9/8/1931 tarihli ve 11656 sayılı Kararnameye ektir: 
Tarım Bakanlığınca hazırlanmış olan ilişik «Hayvan Sağlık Zabı

tası Tiizüğü'nün bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Tüzük» ün 
-^'rürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 17/7/1961 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 

Devlet Bakanı ve 
Başb Yardımcısı 

F. ÖZDÎLEK 

Millî Sa. Bakanı 
F. ÖZDlLEK 

Org. C. G Ü R S E L 

S. O L A Y 

İçişleri Bakanı 
N. ZEYTİNOĞLU 

Milli EĞITIM BAKANı Bayındırlık Bakanı 
A. TAHTAKILIÇ ProFiM.GÖKDOÖAh 

fea.ye Tekel Bakanı 
F. ASKIN 

Sanayi Bakanı 
İ. S O Y A K 

Tarım Bakanı 
0 . TOSUN 

Devlet Bakanı 
M. MÜMCUOĞLU 

DıŞİŞLERİ̂ifl«ri Bakanı 
M- BAYDUR 

Ticaret Bakara 
M. BAYDUR 

Ulaştırma Bakanı 
O. MERSİNLİ 

Maliye 
K. KURDAŞ 

a. ve Sa. Y. BakAn 

R. ÜNERvi.İ!şns B'û'i,.-

C- T A L A S 

BasınYeym ve Turizm Bakanı 
C. BABAN 

imar ve iskan bakanı R.ÖZAL 

Hayvan Sağlık Zabıtası Tüzüğünün bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında Tüzük 

Madde 1 — 9/8/1931 tarihli ve 11656 sayılı Kararname ile yürür
lüğe konulmuş olan «Hayvan Sağlık Zabıtası Tüzüğü» nün 476, 477, 
nci maddeleri ile 483 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 490, 493 ve 498" 
inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

«Madde 476 — Sistiserkus bovis yönünden, sığırlarda bilhassa dil, 
kalb, iç ve dış masseter kasları (Alt çeneye paralel olmak üzere masse-
ter kasların birbirine paralel derin ve geniş kesitler yapılır. Böylece 
Sistiserkus bovis'in tercihan bulunabileceği kaslar meydana çıkarılır.) 
Boyun ve omuz kasları, ikiye bölünen sığırlarda coîumna vertebra.is'in 
iki tarafında meydana çıkan kas kesitleri, Ösefagus, diaframa ve inter
kostal kaslar muayene olunacaktır. 

Fasciola hepatica; fasciola gigantica ve dicrocelium ianeeatum'un 

aranması için karaciğer safra kanallarının büvükçe şubeleri vı lobus 

caudalis'in hizasından kesitler yapılır. Koyun ve keçilerde karaciğer mua

yenesi aynı kaidelere tabidir.» 

T C 

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

devlet bakanı 
MUMCUOĞLU 

maliye bakanı 

R. Üner baydur 

bakanı 

Adalet Bakanı 
B. TÜZENMEN 

SA V 
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«Madde 477 — Danalarda bundan başka (476 nci maddedeki ter
cih noktalarından başka) göbek ve mafsallar dikkatle muayene olunur. 
Lüzum görüldüğü takdirde buralarda kesitler yapılır. Sistiserkus bovls'in 
aranması için sığırlarda müracaat olunan usuller aynen tatbik olunur. 

Eğer bir hastalıktan şüphe edilmiyorsa baş lenf yumruları ile böb
reklerin muayenesinden vazgeçilebilir.» 

«Madde 483 — B) Sığırlarda (Sistiserkus bovis), domuz, keçi ve 
koyunlarda (Sistiserkus sellulosa); eğer etler kaşektik evsafta ise veya
hut 476 ve 478 inci maddelerde belirtilen yerlerde, el ayas: büyüklüğünde 
yapılan kesitlerle, ön kol ve art ayak iskelet kaslarının muhtelif nokta
larında yapılan kesitlerde, canlı veya ölmüş parazit çok sayıda bulun
duğu takdirde et müsadere edilir. 476 ve 478 inci maddelerde belirtilen 
yerlerde yapılan kesitlerin ekserisinde birden fazla (Sistiserkus bovis) 
veya (Sistiserkus sellulosa) bulunursa parazit çok sayıda bulunuyor 
demektir. 

Dikkatli bir muayene sonunda, karaciğer, dalak, beyin, böbrekler, 
yağlar mide ve bağırsaklarda parazitin bulunmadığı anlaşıldığı takdirde 
adı geçen organlardan gıda olarak istifade edilebileceğine karar verilir.» 

«Madde 490 — Damgalarda kullanılan mürekkep : 

1 — Mor ve sabit olup, sıhhate zararlı olmayacaktır. 
2 — Damgada mezbahanın veya dairesinin ismi veya özel işareti 

ve muayene tarihi bulunacaktır. Eğer muayene bir çok veteriner hekim
ler tarafından yapılmış ise, her damganın bir numarası bulunacaktır. 

3 — A) Kayıtsız ve şartsız yenebildiği belli olan etlere vuru
lacak damgalar daire şeklinde olup, (Çapı üçbuçuk santimetre olacak) 
içinde hangi hayvana ait ise (Koyun, keçi veya öküz) onun ismi bulu
nacaktır. 

B) Yenebilir fakat gıda kıymeti noksan olan etler için kullanılan 
damgalar bir kare içinde aynı çapa malik (Üçbuçuk santimetre) bir 
daire olacaktır. 

C) Yenmeyen ve imha edilecek olan etlere vurulacak damgalar, 
her kenarı 5 santimetreden az olmamak üzere, bir üçgen şeklinde ola
caktır. 

D) Fennî işlemlere tabi tutulduktan sonra yenilmesine izin veri
lecek etlere (Dondurularak şarta tabi tutulan sistiserkli etler muaftır.) 
mahsus damgalar her kenarı 4 santimetre olan bir kare olacaktır. (Nu
mune 8)» 

«Madde 493 — Fennî işlemlere tabi tutu arak yenebilir bir du
ruma gelen etler (Dondurularak şarta tabi tutulan sistiserkli etler mu
aftır.) ile gıda kıymetleri noksan olan etler polis veya belediye zabıta 
memurlarınm kontrolü altında belli zamanlarda sattırılır. Hiçbir zaman 
yenebilir etlerle bir arada sattırlrılmaaz Yalınız belli semt -ve mevki lerde 
fakir halka ucuz et yedirebilmek için açtırılacak özel kasap dükkânla
rında satılmalarına izin verilir. Bu kasap dükkânlarında keyfiyet oku
naklı özel bir levha İle halka bildirilecektir. 

Bu gibi etleri satmak isteyenler ilk önce polis ve belediye zabıta 
memurluğuna başvurarak izin ve vesika almaya mecburdurlar.» 

«Madde 498 — Eğer kesilmiş etler menşe şahadetnamesi ve so
rumlu bir veteriner hekimin raporu ile gelmiş ve resmî bir damga ile 
damgalanmış ise ciğer vesair etler üzerinde bulunmadığı halde dahi mu
ayene ve teftiş olunabilir. 

Bu etler ile gönderilen menşe şahadetnamesinde ve raporda sahi
binin ismi, sanatı ve ikametgâhı, keza etleri getiren şahsın isim, sanat 
ve ikametgâhı, etlerin ağırlığı, evsafı, parçaların adedi, hayvanın cinsi 
ve nevi açıkça beyan olunur. Menşe şahadetnamesi ve rapor münderecatı 
yapılan muayene ve teftiş neticelerine uymalıdır. 

Mahallî belediye mezbahasında kesilen kasaplık hayvan etleri vete
riner hekim tarafından muayene edilip damgalandıktan sonra, çeşitli 
parçalar halinde bonfile, kontrefiîe ve sair tuzlanmış ve imal edilmiş sa
lam veya sosistik kıyma veteriner hekim nezaretinde, hijyenik şartlara 

uygun olarak ambalajı yapılıp bu ambalaj veteriner hekim tarafından 
mühürlendikten sonra istihlâk merkezlerine sevkolunur. (Etin kokma
sına mâni olmak bakımından, nakil işi soğuk mahfazalar içinde, ola
caktır.) 

Böyle etlerin, istihlâk merkezlerindeki mezbaha ve özellikle kesik 
et mezbahalarında yapılan muayenelerinde, eğer ambalaj ve etler ka
yıtlara ve sağlığa uygunsa satışına müsaade edilir.» 

Madde 2 — Bu Tüzük Resmî Gazete ile yayımlandığı tarihte yü
rürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Adalet, Millî Savunma, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanları yürütür. 

Karar Sayısı : 5/1455 

Ankara Vilâyetinin Kızılcahamam Kazasına bağlı Güvem Nahiyesi 
sınırları içinde kâin «Seyhamamı» namiyle maruf kaplıcanın işletilmesi 
imtiyazının Seykap Limited Şirketine ihalesi hakkındaki Sanayi Bakanlı
ğının 17/1/1961 tarihli ve 5/1126-257 sayılı yazısı ve Danıştay Başkanlı
ğının 5/7/1961 tarihli ve 961/56-59/8186 sayılı yazısiyle gönderilen Üçüncü 
Daire ve Genel Kurul mazbatalariyle mukavelename ve şartname tasa
rıları ve kaplıca yerinin haritası, Bakanlar Kurulunca 20/7/1961 tarihinde 
tetkik edilerek; mezkûr kaplıcanın işletilmesi imtiyazının ilişik mukavele 
ve şartnameye göre, adı geçen şirket uhdesine verilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. C GÜRSEL 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

F. ÖZDİLEK 
Devlet Bakanı 

S. ULAY 
Devlet Bakanı 

H. MUMCUOĞLU 
Adalet Bakanı 
E. TÜZEMEN 

Millî Sa. Bakanı V. içişleri Bakam Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 
F. ÖZDİLEK N. ZEYTİN OĞLU M- BAY DUR K. KURDAŞ 

Millî Eğit- Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Balkanı 
A. TAHTAKİLİÇ Proj.M.GÖKDOĞAN M- BAYDUR 

Güm ve Tekel Bakanı 
F. ASKİN 

Sanayi Bakanı 
İ. SOYAK 

Tarım Bakanı 
O. TOSUN 

Ulaştırma Bakanı 
O. MERSİNLİ 

6a. ve So. Y. Bakanı 
R. ÜNER 

Çalışma Bakanı 
C. TALAŞ 

Basın-Yayın ve T u r i z m Bakanı 
C. BABAN 

î m a r ve iskân Bakanı 
R ÖZALÖ7.A1 

Ankara Vilâyetinin Kızılcahamam Kazasına bağlı Güvem 
Nahiyesi sınırları içinde «Sey Hamamı Kaplıcası» namiyle 

maruf Kaplıcanın Mukavelename Tasarısı 

Madde 1 — Ankara Vilâyetinin Kızılcahamam Kazasına bağlı Gü
vem Nahiyesi sınırları içinde «Sey Hamamı» namiyle maruf kaplıcanın 
işletilmesi imtiyazı, Bakanlar Kurulunun 20/7/1961 tarihli ve 5/1455 sayı
lı kararı mucibince işbu Mukavelename ve merbutu Şartname hükümleri 
dairesinde Seykap Limited Şirketi uhdesine ihale kılınmıştır. 

Madde 2 — Bu kaplıcanın işletilmesi için ayrılan saha 1/2000 mik-
y&sh mahsus krokisinde gösterildiği üzere, 

A) Coğrafi mevkii : 
Vilâyeti : Ankara 
Kazası : Kızılcahamam 
Mevkii : Sey Hamamı Kaplıcası 
B) Saha sınırları : 
Kuzeyi : Sey Hamamı Camiinden Karakuyuya doğru hat, 
Doğusu ve güneyi : Karakuyudan Değirmen Çeşmesine doğru hat, 
Batısı : Değirmen Çeşmesinden hudut başlangıcı olan Sey Hamamı 

Camiine doğru hat, 
Genişliği : 9 hektar 
dan ibarettir. 
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Madde 3 — Bu kaplıcanın işletme imtiyazı müddeti Bakanlar Kuru
lunun 20/7/1961 tarihli ve 5/1455 numaralı karariyle tâyin edildiği üzere 
mezkûr karar tarihinden itibaren 60 yıldır. 

Şu kadar ki, bu müddetin hitama ermesinden beş yıl önce imtiyaz 
sahibinin talebi halinde - Baka niık imtiyaz müddetinin uzatılması lâzım-
geiip gelmiyeceği hususunda bir karar vererek keyfiyeti usulen imtiyaz, 
sahibine tebliğ eder. 

Bakanlıkça temdide karar verilmediği takdirde imtiyaz müddeti 60 
yıl sonunda sona ermiş olacaktır. 

Madde 4 — Bu kaplıca için ayrılan takrbien (9) dokuz hektarlık 
sahanın (yapılacak topoğrafik ölçüye müstenit haritasına göre bu mik
tar genişlik icabında tashih edilmek kaydiyle) beher hektarı için on ku
ruş hesabiyle (90) doksan kuruş mukarrer resim imtiyaz sahibi tara
fından her yıl Mart ayı başında peşinen verilecek, müddeti içinde veril
mediği takdirde geçen günler için nizami olan faizi dahi ödenecektir. 

Madde 5 — Bu kaplıcanın harb halleri ve sebepleri dolayısiyle te
sisleri yıkıldığı veya yıktırıldığı veya askerî hareketlerle işletilmesi 
kısmen veya tamamen durdurulduğu takdirde işletme imtiyazı sahibi 
hiç bir suretle muhalefete, bu suretle geçecek müddete mukabil işletme 
imtiyazı müddetinin uzatılmasını ve zarar ziyan tazminat verilmesini 
istemeğe hakkı olmayacaktır. 

Madde 6 — İşbu Mukavelename 20/7/1981 tarihinde iki nüsha ola
rak Sanayi Bakanlığı ile imtiyaz sahibi Seykap Limited Şirketi arasın
da imza ve teati edilmiştir. 

Ankara Vilâyetinin Kızılcahamam Kazasına bağlı Güvem 
Nahiyesi sınırları içinde «Scy Hamamı Kaplıcası» namiyle 

maruf Kaplıcanın Şartname Tasarısı 

Madde 1 — Ankara Vilâyetinin Kızılcahamam Kasasına bağlı Gü
vem Nahiyesi sınırlan içinde kâin olup işletilmesi imtiyazı Bakanlar Ku
rulunun 20/7/1961 tarihli ve 5/1455 numaralı karariyîe Seykap Limited 
Şirketi uhdesine ihale kılınan «Sey Hamamı» kaplıcasının İmtiyaz Mu
kavelenamesine merbut şartnamesidir. 

Madde 2 — İmtiyaz sahibi Seykap Limited Şirketi kaplıcanın tes
limi tarihinden itibaren bir yıl içinde sermayesini asgari bir milyon lira
ya (1.000 000) iblâğ edecektir. 

Madde 3 — Kaplıcanın imtiyaz sahibine teslimi tarihinden itibaren 
bir buçuk yıl içinde kaplıcanın işletilmesi için inşası gereken ve Sağlık 
ve Sosya! Yardım Bakanlığının 21/3/1955 tarihli ve 3280 sayılı tamimin
de bildirilen esaslara ve aşağıdaki a, b, c, d fıkralarında yazılı kaplıca 
sahasında kurulacak asgari (1.C00.000) bir milyon lirlık tesisatın proje
leriyle e) fıkrasında yazılı imar plânı hazırlanarak tasdik edilmek üze
re dört takım halinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderile
cektir. 

a) Kaplıca suyu (sıcak su) kaptaj tesisatına ait proje, 
b) Kaplıca sahasını tağdiye edecek (içme suyu tesisatı) ile aynı 

sahaya ait (kanalizasyon tesisleri) projeleri, 
c) Kaplıca binası ve otellerinin projeleri, (bu binalar dahilindeki 

sıcak ve soğuk suların ne suretle tevzi edileceği projelerde gösterilecek), 
d) Kaplıca sahasından geçen derenin feyezanlarda tesisleri bas

ması ve civardaki bataklıkların kurutulmasına ait ıslah projeleri, 
e) Kaplıca sahasının bugünkü durumunu ve yapılacak yeni tesis

leri sıcak ve soğuk menbaîariyle içme suyu ve kanalizasyon şebekesini, 
yol, park. gazino, lokanta, spor ve eğlence yerlerini gösterir tesviye mün-
hanili 1/2000 mikyastı bir imar plânı, 

f) Yapılacak inşaatın maliyetini anlamak üzere her proje dosya
sında esbabı mucibe raporu ile keşif cetvelleri, 

g) İleride sıhhi icap ve şartların değişmesi halinde Umumi Hıf-
zıssahha Kanununa göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının lüzum 
göstereceği fennî ve sıhhi tesisler, 

yapılacaktır. 
Madde 4 — Bu projelerin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 

tasdik ve Sanayi Bakanlığınca kabul edildiğinin imtiyaz sahibine tebli
ğim mütaakıp inşaatı başlanacak, mezkûr tesisler beş yıl zarfında ik
mal edilecektir. 

Madde 5 — Tesisatın ikmalini mütaakıp kaplıca normal faaliyete 
başladıktan sonra safi temettüün % 1 i nispetinde her sene Vilâyet Hu
susi İdaresine temettü hissesi ödenecektir. 

Madde 6 — Maadin Nizamnamesinin 82 nci maddesi gereğince im
tiyaz müddeti sonunda kaplıcanın işletilmesi için satm alman araziyle 
kaplıca sahasındaki bilcümle tesisat meccanen Devlete intikal edecektir. 

Madde 7 — Kaplıcanın teslimi tarihinden itibaren bir buçuk yıl 
içinde kaplıcanın şifai hassasını gösterir esaslı bir raporla kaplıca saha
sının 6309 sayılı Maden Kanununun 44 üncü maddesi hükümlerine göre 
1/5000 mikyaslı hesabatiyle birlikte dört 'nüsha hudut haritası tersim 
olunarak Sanayi Bakanlığına tevdi olunacaktır. (Bu harita üzerinde su 
kaynaklariyle halen mevcut, ve ileride yapılması düşünülen tesastta öl
çüye müstenit olarak gösterilecektir.) 

Madde 8 — İmtiyaz sahibi, 6 nci madde mucibince imtiyaz müdde
ti sonunda bedelsiz olarak Devlete kalacak olan arazi, bina ve tesisleri 
iyi muhafaza eyliyecektir. 

Madde 9 — İmtiyaz sahibi, işbu Şartnamenin 2, 3, 4 ve 7 nci mad
delerinde yazılı hususların yerine getirilmesini teminen (25.000) yirmi-
beş bin liralık bir teminat (nakdî veya banka teminat mektubu veya 
Devlet tahvilleri) verecektir. 

Bu şartların yerine getirilmesi halinde teminat iade olunacaktır. 

Karar Sayısı : 5/1460 

Pamuklu mensucat ihracatının tanzim, idare ve tahakkuku ile Sü-
merbank'm görevlendirilmesi hakkındaki Maliye Bakanlığının 18/7/1961 
tarihli ve 52700- 35/1 -32431 sayılı yazısı Bakanlar Kurulunun 20/7/1961 
tarihli toplantısında incelenerek; 

1 — Memleketimizden serbest döviz sahasına, hususi sektör de 
dâhil olmak üzere, pamuklu mensucat ihracatının tanzim, idare ve ta-
hukkuku ile Sümerbank'ın görevlendirilmesi, 

2 — Bu ihracatın, Sümerbank imalâtından ve Sümerbank'ın hususi 
sektör fabrikalarından yapacağı mübayaattan karşılanması, 

3 — Bu ihracat dolayısiyle Sümerbank'ın uğrayacağı zararın FOB 
bedelin % 10 unu geçmemek üzere, her parti ihracat için ayrı hesaplan
mak suretiyle 9.000.000,— liraya kadar, 1961 yılı Maliye Bakanlığı bütçe
sinin 615 inci bölümünün 20 inci maddesindeki ödenekten karşılanması, 

4 — Bu kararnamenin yayımı tarihinden 28/2/1962 tarihine kadar 
tatbiki, 

kararlaştırılmıştır. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. C- GÜRSEL 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

F. ÖZDİLEK 

Millî Sa. Bakanı V. 

F. ÖZDİLEK 

Devlet Bakanı 

S. U L A Y . 

İçişleri Bakanı 

N. ZEYTİNOĞLU 

Devlet Bakanı 

H . MUMCUOĞLU 

Dışişleri Bakanı V. 

M . B A Y D U R 

Millî Eğit- Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Balkanı 

A. TAHTAK1L1Ç ProfM.GÖKDOĞAN M. B A Y DUR 

Adalet Bakanı 

E. TÜZEMEN 

Maliye Bakanı 

K. K U R D A S 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. ÜNER 

Güm.ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

O. TOSUN O. MERSİNLİ C. TALAŞ 

Basra-Yayın ve Turizm Balkanı İmar ve İskân Bakam 

R. ÖZAL 

F. AŞKİN 

Sanayi Bakanı 

İ. SOY A K 

Dışişleri Bakanlığından : 

1 T — Rabat Büyükelçiliği nezdinde Müşavir Dündar Taşer Bern 
Büyükelçiliği nezdmde Müşavirliğe derecesi ile nakil ve tâyin edilmiştir. 

2 — Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 
22/7/1961 

D E V L E T BAŞKANI V E BAŞBAKAN 
Org. 

C E M A L GURSEL 

Dışişleri Bakanı V. 
M. BAYDUR 

CEMAL GÜRSEL 

C BABAN 
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Ö N E T M E L İ K L E R 
Millî Eğitim Bakanlığından : 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Staj Yönetmeliği 

Madde 1 — Ege "CniversJtesl Tıp Fakültesi öğretim ve Sınav Yö
netmeliğine göre, klinik öğretimi safhasının sonunda (9 uncu sömestre-
nin sonu) gerekli sınavları vermiş olan öğrenciler, öğretimin staj safha
sına kabul olunurlar. 

Madde 2 — Staj safhasına alınmış olan öğrenciler, staj süresince 
klinik ve enstitülerde yapılan teorik derslere v t seminer çalışmalarına 
katılmak zorundadırlar. 

Madde 3 — Stajyer öğrenci, staj yaptığı klinik veya enstitüyü yö
neten öğretim üyesinin hazniıyacağı plâna göre, hastaları inceleme, te
davi ve takiple görevlendirilir. 

Madde 4 — Stajyerler, çalıştıkları klinik ve enstitüler tarafından 
tertiplenecek nöbetleri tutmakla ödevlidirler. 

Madde 5 — Stajyer, öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde her bir dal 
için tesbit edilen staj sürelerinin 5/6 ine devam etmek zorundadır. 

Madde 6 — Stajyerlerin nöbet günlerindeki yemekleri Fakültece 
sağlanır. 

Madde 7 — Bu Yönetmelik 4936 sayılı Üniversiteler Kanununu de
ğiştiren 115 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

Madde 8 — Bu Yönetmelik Senatoca onam tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

Ege Üniversitesi Fakülteleri Öğrenci Temsilcileri 
Seçim Yönetmeliği 

Madde 1 — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı kanunla 
değiştirilen 7 nci maddesine göre, her sömestre başında öğrencilerin müş
terek meselelerini Fakülte Yönetim Kuruluna iletmek ve öğrencileri ilgi
lendiren konularda Yönetim Kurulunca lüzumu halinde bilgilerine mü
racaat edilebilmek üzere Fakültelerin öğrenci temsilcileri bu Yönetmelik 
hükümlerine göre seçilirler. 

Madde 2 — Her ders yılının ikinci haftasında dekan, toplantıdan 
en az bir hafta önce cemiyet başkanı kanalı ile öğrencileri toplantıya 
çağırır ve aynı zamanda bu toplantı dekanlıkça bütün öğrencilere çeşitli 
yayın vasıtaları ile duyurulur. 

Madde 3 — Toplantı, ilân edilen gün ve yerde hazır bulunan öğ
renci mevcudu ile dekan veya dekanın görevlendireceği Yönetim Kuru
lundan bir öğretim üyesi tarafından açılır. Müteakiben toplantıyı İdare 
etmek üzere açık oyla öğrencilerden bir başkan ve iki sekreterden mü
teşekkil bir divan üç kişilik tasnif heyeti açık oyla seçilir. Başkanlık 
divanı, öğrencilerce belirtilen aday öğrenci temsilcilerini oylamaya sunar, 
tahtaya yazar ve gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alanlardan iki 
asil, iki yedek temsilciyi tesbit ederek neticeyi bir zabıtla ilgili Fakülte 
Dekanlığına arzeder. 

Madde 4 — Fakültelere kayıtlı her öğrenci seçme ve seçilme hak
kına sahiptir. Ancak Ege Üniversitesi öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 
5 inci maddesinin c fıkrası hükümlerince ceza almış öğrenciler temsilci 
olamazlar. 

Madde 5 — Asil temsilci öğrencilerin Yönetim Kurulunca davet 
edilmeleri halinde davete gelemiyen temsilcilerin yerine dekanlar yedek
lerini çağırabilirler. Ayrıca asil temsilcilerin Fakültelerden ayrılmaları 
veya görevlerinin devamında Ege Üniversitesi öğrenci Disiplin Yönet
meliğinin 5 inci maddesinin c fıkrasınca hüküm yiyenler temsilcilik hak
kım kaybeder ve yerine dekanlar, yedekleri asil vazifeye davet ederler. 

Madde 6 — Bu Yönetmelik Senatoca onandıktan sonra yürürlüğe 
girer. 

Ankara Üniversitesi Di! ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği 8, 9, 10, 18 ve 22 nci 

maddelerini değiştiren Yönetmelik 

Madde 1 — Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
öğretim ve İmtihan Yönetmeliği 8, 9, 10, 18 ve 22 nci maddeleri aşağıda 
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 8 — Bu maddede yazılı bölümlere aşağıda gösterilen 
«İtalyan Dili ve Edebiyatı» ile «Paleoantropoloji (İnsan Paleontolojisi 
ve Primatoloji)» bölümleri eklenmiştir. 

İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü 
İtalyan Dili ve Edebiyatı dersleri (Esas) 

A grupu (Yardımcı) B grupu {Yardımcı) 

Lâtince Türkiye Türkçesi ve grameri 
Yeni Türk Edebiyatı 
Genel Dilbilimi 
Felsefe Tarihi 
Sanat Tarihi (Batı Sanatı tarihi) 
Yeniçağ Tarihi 
Yakınçağ Tarihi 
Batı dillerinden birinin filolojisi 
veya edebiyatı 
Lâtin Dili ve Edebiyatı 
Yunan ve Roma Edebiyatları Tarihi 
Klâsik Arkeoloji 

Paleoantropoloji (İnsan Paleontolojisi ve Primatoloji) Bölümü 

Paleoantropoloji Kürsüsü dersleri (Esas) (İnsan Paleontolojisi ve 
Primatoloji) 

A grupu (Yardımcı) B grupu (Yardımcı) 

Jeoloji 
Paleontoloji 
Paleoetnoîoji 
Zooloji 

Fiziki Coğrafya 
Mukayeseli Anatomi 
insan Anatomisi 
Eskiçağ Tarihi 
Protohistorya ve önasya Medeni
yetleri 
^izik ve Pedagojik Antropoloji 

«Türk Dili ve Edebiyatı», «Felsefe» ve «Fizik Antropoloji - Paleoet
noîoji - Etnoloji» bölümleri de aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
1 — Türk Dili dersleri (Esas) 

A grupu (Yardımcı) B grupu (Yardımcı) 

Farsça Arapça 
Ortaçağ Tarihi 
Genel Türk Tarihi 
Moğolca 
Rusça 
Hungaroloji 
Sinoloji 
Etnoloji - Etnografya 
Sosyoloji 
Almanca 

Y ESİ 
Milli Eğitim B a k a n ı m d a n : 
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% — Turk Edebiyatı dersleri Esas 

A grupu (Yardımcı) B grupu (Yardımcı) 

Farsça Arapça 
Ortaçağ Tarihi 
Yeniçağ Tarihi 
Yakınçağ Tarihi 
Genel Türk Tarihi 
Sanat Tarihi (Türk Sanatı Tarihi) 
Felsefe Tarihi 
Batı Edebiyatlarından biri 

Felsefe Bölümü 

İnsan ve toplum ile ilgili Felsefe dersleri (Esas) (Sosyoloji, 

Psikoloji, Pedagoji) 

A grupu (Yardımcı) B grupu (Yardımcı) 

İstatistik 
Etnoloji - Etnografya 
Nevroloji (Sinir sistemi) 
Psikiyatri 
Fizyoloji 
Ekonomi 
Hukuk Kürsülerinden birinin ders
leri 
Tarih Kürsülerinden birinin dersleri 

Coğrafya Kürsülerinden birinin 
dersleri 
Ev Ekonomisi 

Türk Dili ve Edebiyatı Kürsüsü 
derslerinden biri 

Eski Türk Edebiyatı 
Yeni Türk Edebiyatı 
Türk Halk Edebiyatı 
Sanat Tarihi 
Nevroloji (Sinir Sistemi) 
Ekonomi 

Fizik ve Pedagojik Antropoloji 
İstatistik Kürsülerinden birinin 
dersleri 
Tarih Kürsülerinden birinin ders
leri 
Hukuk Kürsülerinden birinin ders
leri 
işletmecilik Kürsülerinden birinin 
dersleri 

Fizik Antropoloji - Paleoetnoloji - Etnoloji Bölümü Antropoloji 

ve Etnoloji Kürsüsü 

a) Fizik ve Pedegojik Antropoloji dersleri (Esas) 

A grupu (Yardımcı) B grupü (Yardımcı) 

İnsan Anatomisi 
Fizyoloji derslerinden biri 

Mukayeseli Anatomi 
Psikoloji 
Sosyoloji 

A grupu (Yardımcı,) B grupu Yardımcı) 

Pedagoji 
Beşeri ve iktisadi Coğrafya 
Eskiçağ Tarihi 
Genel Türk Tarihi 
Ülkeler Coğrafyası 
Protohistorya ve önasya Medeni
yetleri 
Paleoantropoloji 

b) Paleoetnoloji (Prehistorya) dersleri (Esas) 

Jeoloji 
Eskiçağ Tarihi 
Protohistorya ve önasya Medeni
yetleri 

Fiziki Coğrafya 
Paleoantropoloji 

c) Etnoloji ve Etnografya dersleri (Esas) 

A grupu (Yardımcı) B grupu (Yardımcı) 

Beşeri ve iktisadi Coğrafya 
Sosyoloji 

Psikoloji 
Genel Türk Tarihi 
Genel Dilbilimi 
Sanat Tarihi 
Arkeoloji bölümü ders 
dan biri 

grupların-

Madde 9 — Fakültede altı çeşit imtihan vardır : 
1. Alman, Fransız, İngiliz ve italyan Dili ve Edebiyatı bölümle

riyle Klâsik Filoloji bölümünün yıllık imtihanları, 

2. Yabancı dil belge imtihanı 
3. Bölümün ara imtihanı 
4. Yardımcı dersler imtihanı, 
5. Devrim Tarihi imtihanı, 
6. Bölümün bitirme imtihanı. 
Madde 10 — Yıllık imtihanlar, Alman, Fransız, İngiliz ve İtalyan 

Dili ve edebiyatı bölümleriyle Klâsik Filoloji bölümünde ikinci ve altıncı 
sömestirlerin sonunda yapılır. Bu imtihanları başaramıyanların üst sö-
mestire devamları sayılmaz. 

Madde 18 — Her öğrencinin mezuniyet imtihanına girmeden önce, 
beşinci sömestirden itibaren yapacağı mezuniyet vazifesi i l g i l i öğretim 
üyesinin teklifi ve kürsü profesörünün muvafakati ile esas dersten ha
zırlanır. Mezuniyet vazifelerinin imtihan devresinin açılışından en geç on 
gün önce, ilgili öğretim üyesince tetkik edilmek üzere öğrenci tarafından 
Fakülte idaresine verilmiş olması lâzımdır. 

Madde 22 — Bu Yönetmelik gereğince yapılacak imtihanlara giriş 
sayısı tahdit edilmemiştir. 1943- Yönetmeliğine tabi olanlar da, bu haktan 
istifade edebilirler.» 

Madde 2 — Bu Yönetmelik 29/6/1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

ş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Korulu Kararları 
ÖZETİ : İstanbul'da kurulu Toprak Mahsûlleri 
Ofisi Cibali Çuval Deposunda çalışan işçileri 
temsilen İstanbul Gıda Sanayi işçileri Sendikası 

E. No : 1012-12-43 ile işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuş-
K. No : 417 mazlığı hakkında. 

istanbul'da kurulu Toprak Mahsûlleri Ofisi Cibali Çuval Deposunda 
çalışan işçileri temsilen İstanbul Gıda Sanayi işçileri Sendikası ile işve
ren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair istanbul Vilâ
yet Hakem Kurulunun 21/2/1961 tarihli kararına işveren tarafından iti
raz edilmiş olduğundan, 3008 sayılı İş Kanununun muaddel 83 üncü 
maddesi gereğince teşekkül eden tş İhtilâfları'Yüksek Hakem Kurulu: 
Temyiz Mahkemesi 5 inci Hukuk Dairesi Reisi Osman Yeten'in Başkan
lığında; Çalışma Genel Müdür Vekili Faik Sinanoğlu'nun, işveren tem
silcileri : DDY işletmesi Zat İşleri Dairesinde T. Müşavir Cevdet Ka
rasu ile Etibank Sosyal işler Müdürü Avni Özsun'un, işçi temsilcileri : 
Ankara Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası Başkam İs

mail Aras ile DSİ. Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi işçilerinden Ali 
Rıza Geygel'in iştirakiyle 20/6/1961 tarihinde Çalışma Bakanlığında 
toplandı. 

İstanbul Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara işverenin yap
mış olduğu itirazın iş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin (D) fık
rasında yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğun
dan işin esasının incelenmesine geçildi. 

Sendika ile işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet gerekse nisap 
bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuşmazlığının 
uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 iş haftası 
evveline kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde başka bil 
ihtilâf çıkmadığı ve ihtilâf konusunun da : 

Ücretlere % 50 nispetinde zam yapılması talebini teşkil ettiği an
laşılmıştır. 
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istanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 21/2/1961 tarihli karar ında: 
Gereğini düşünen K u r u l : 

«İşyerinde ödenen ücretlerin emsal teşkil eden işyerine nispetle 
düşük olduğu gözönüne alarak işyeri ücretlerine % 10 zam yapılmasına 
ve bu zammın 21/2/1961 tarihinde mer'i- olmasına ittifakla karar ve-
rildi» denilmektedir. 

İşveren tarafından verilen 24/3/1961 tarihli itiraz dilekçesinde: 

Vilâyet Hakem Kurulu kararında emsal olarak gösterilen Haydar
paşa Deposunda daha fazla işçi çalıştığı gibi birçok işçi de teknik bilgi 
ile mücehhez kalifiye işçilerdir ve bunların ücretleri yüksek olduğu için 
o işyeri ücret vasatisi de yüksek görülmektedir. Mezkûr işyerinde yapı
lan işlerle Cibali Çuval Deposunda yapılan işlerin aynı olmadığı, İşye
rinde verilen ücretler tatminkâr olduğu ve 1959 yılında % 45 ve 1960 
yılında da % 9 nispetinda zam yapıldığı ayrıca günde 60 kuruş, yemek 
bedeli verildiği, belirtilerek Vilâyet Hakem Kurulu kararının kaldırılması 
istenmektedir. 

İstanbul Vilâyet Hakem Kurulu Başkanlığının 16/5/1961 tarih ve 
Bölge Çalışma Müdürlüğü İfadesini taşıyan Ks. Hak. 960/123-10508 sa
yılı yazısına ekli dosya içinde mevcut bütün evrak okunup incelendikten 
sonra gereği konuşulup düşünüldü: 

İşyerinde İşçi ü c r e t l i n e 1955 yılındanberi zam yapılmak suretiyle 
günün şartlarına intibak ettirildiği, en son 1/3/1959 tarihinde % 50. 
1/2/1960 tarihinde de % 9 nispetinde zam. yapıldığı, ayrıca yemek bedeli, 
çocuk zammı ve ikramiye verildiği anlaşılmasına ve benzeri İşyerlerinde 
verilmekte olan ücretlerle yapılan mukayese neticesine göre işverenin 
yerinde görülen itirazının kabulü ile İstanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 
21/6/1961 tarihli kararının kaldırılmasına, üyelerden İsmail Aras ve A l i 
Rıza Geygel'in muhalefetine karşı ekseriyetle, 

Ve bu kararın Resmi Gazete ile ilânına ittifakla, 20/6/1961 tarihinde 
karar verildi. 

E. No: 1012-17-6 
K. No : 418 

ÖZETİ; Suluca İlçesinde kurulu Teni Çeltek 
Linyit İşletmesinde çalışan işçilerle işveren 
arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı hak
kında. 

Suluca İlçesinde kurulu Yeni Çeltek Linyit, İşletmesinde çalışan 
işçilerle İşveren arasında çıkan toplulukla İş uyuşmazlığına mütedair 
Amasya İl Hakem Kurulunun 16/5/1961 tar ihl i kararına İşveren tarafın
dan İtiraz edilmiş olduğundan 3008 sayılı İş Kanununun muaddel 88 
üncü maddesi gereğince teşekkül eden İş İhtilâfları Yüksek Hakem Ku
rulu : Temyiz Mahkemesi 5 inci Hukuk Dairesi Reisi Osman Yeten'ln 
Başkanlığında. Çalışma Genel Müdür Vekili Faik Sinanoğlu'nun. işveren 
temsilcileri : DDY İşletmesi Zat İşleri Dairesinde Teknik Müşavir Cev
det Karasu ile Etibank Sosyal İşler Müdürü Avni Özsun'un işçi temsil
cileri : Ankara Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası Baş
kanı İsmail Aras ile DSİ. Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi işçilerin
den Ali Rıza Geygel'İn İştirakiyle 26/6/1961 tarihinde Çalışma Bakanlı
ğında toplandı: 

Amasya Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara işverenin yapmış 
olduğu itirazın İş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin (D) fıkrasında 
yazılı müddet İçinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan işin 
esasının incelenmesine geçildi. 

İşçilerle işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet gerekse nisap 
bakımından kanuni şart lan haiz bulunan toplulukla iş uyuşmazlığının 
uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 iş haftası 
evveline kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde başka bir 
ihtilâf çıkmadığı ve İhtilâf konusunun d a : 

1 _ İşçi ücretlerine seyyanen % 50 zam yapılması, 

2 — Dahili talimatnamede, senede bir verileceği kayıtlı olan elbise 
ve ayakkabı miadının 6 ay olarak tesbit edilmesi ve işin mahiyetine 
göre yün başlık, madenci şapkası, lâstik çizme verilmesi, ve bu hususun 
dahili talimatnameye dercolunması, 

3 — ölüm, doğum, evlenme, nişanlanma ve emsali Vakalarda ve-
sair mücbir hallerde müracaat eden işçiye ücretsiz olarak üç günü geç
memek kaydiyle İzin verilmesinin dahili talimatnameye dercolunması, 

4 — Birinci mümessil ile sendika başkanı veya yardımcısına üç iş 
günü veya istenilen gün ve saatte izin verilmesi ve sebebi hakkında iza
hat alınmaması ve bu hususun da dahili talimatnameye İlâve edilmesi, 

taleplerini teşkil ettiği anlaşılmış ve kesin uzlaşma safhasında 
mümessiller son üç talepten vazgeçerek münhasıran ücretlere % 50 
zam yapılmasını istemişlerdir. 

Amasya Vilâyet Hakem Kurulunun 16/5/1961 tarihli kararında ez
cümle: «İşyerinde çalışan 400 işçinin asgari 6. âzami 13-36 Iira vasati 8-9 
lira kadar ücret aldıkları ve kısmı âzamisinin yer altında 300 metre de
rinlikte vardiye usulü ile gece de çalıştığı verilen primlerin ihtiyari 
olup tamamen işverenin takdir ve tasarrufunda bulunduğu Ve celbedi-
len Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ile Belediyesinin ve Merzifon Be
lediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının yazısı ve Çorum Vilâyetine bağlı 
Arpagut Kömür İşletmesinin yazısının tetkiki sonunda ücretlerin düşük 
olduğu ve işverenin beyanında esasen Mart 1961 de ücretle % 10-20 
arası zam yapılması mutasavver bulunduğu nazara alınarak ücretlere-
25/3/1961 tarihinden itibaren seyyanen % 20 nispetinde zam yapılması
na ittifakla 16/5/1961 tarihinde karar verildi.» denilmektedir. 

Yeni Çeltek Linyit İşletmesi işveren vekilinden alınan 29/5/1961 
tarihli itiraz dilekçesinde : 

Vilâyet Hakem Kurulunun ücret bordrolarını lâyıkı veçhile tetkik 
etmediği, ücret vasatisi 10.05 olduğu halde 8-9 olarak gösterildiği, 
işçilere yapılan sosyal yardımlar ücretin ayrılmaz bir parçası olduğu 
halde nazara alınmadığı, bu masraflar hesaba katıldığı takdirde vasati 
ücretin 13.99 liraya yükseldiği, işçilere teşvik, istihsal ve İlerleme prim
leri muntazaman verildiği halde İl Hakem Kurulunca gözönünde bu-
lundunılmadığı. İşletmenin 1961 yılı Mart ayında hak kazanan işçilere % 
5-6 nispetinde zam yapılmasını düşünürken İl Hakem Kurulunun bu 
zammı % 10-20 olarak mütalâa etmesinin doğru olmadığı isletmeye 
emsal olacak Amasya Hususi Muhasebesine alt Çeltek Linyit İşletmesi 
mevcutken bunun emsal olarak alınıp buna göre karar verilmemesinin 
usulsüz bulunduğu ve işçi ücretlerine zam yapılması halinde bunun 
maliyece intikal edeceği belirtilerek Vilâyet Hakem Kurulu Kararının 
kaldırılması istenmektedir. 

Amasya Vilâyet Hakem Kurulu Başkanlığının 31/5/1961 tarih ve 
1961/825 sayılı yazışma ekil olarak alınan dosya içinde mevcut bütün 
evrak okunup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü : 

İşyerinde yapılan işlerin ağırlık derecesine, verilen ücretin mik

tarına ve benzeri işyerlerinde verilmekte olan ücretlerle yapılan mu

kayese sonucuna göre, Vilâyet Hakem Kurulunun 1şçl ücretlerine zam

ma mütedair karan, esas itibariyle muhik ve yerinde görüldüğünden, 

İşverenin hiç zam yapılmaması yolundaki itirazının reddine, ancak 

yapılan zam nispeti fazla görüldüğünden. Amasya Vilâyet Hakem Ku-

rulunun 16/5/1961 tarihli kararının bozularak: 

1 — 10 liraya kadar olan ücretlere (10 lira dâhil) % 15, 

2 — 10 liradan fazla olan ücretlere % 10 

nispetinde zam yapılmasına, 

3 — 10 liranın üstünde bulunan ücretlere yapılan zam sonunda 

11.50 liranın dununda kalan ücretlerin 11.50 liraya İblâğına, 

4 - Yapılan zamların 1/7/1961 tarihinden itibaren mer i ve mu

teber olmasına, 
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üyelerden F a i k Sinanoğlu ve Cevdet Karasu'nun muhalefetine 
karşı ekseriyetle, 

5 — Bu kararın Resmî Gazete ile ilânına i t t i fakla , 
26/6/1961 tarihinde karar verildi . 

E No : 1012-12-44 
K . No : 419 

ÖZETİ : İstanbul'da Kurulu Herekeliler İplik 
Dokuma ve Boya - Apre Fabrikasında çalışan 
işçileri temsilen İstanbul Tekstil ve Örme Sa
nayii İşçileri Sendikası ile işveren arasında çı
kan toplulukla iş uyuşmazlığı hakkında. 

İstanbul'da K u r u l u herekeliler İplik. Dokuma ve Boya - Apre Fab
r i k a m d a çalışan işçileri temsilen İstanbul Teksti l ve örme Sanayii 
İşçileri Sendikası İle İşveren arasında çıkan toplulukta iş uyuşmazlı
ğına mütedair İstanbul İl Hakem Kurulunun 20/1/1961 tar ihl i kararına 
İşveren it iraz etmiş olduğundan 3008 sayılı iş Kanununun değişik 83 
üncü maddesi gereğince teşekkül eden iş İhtilâfları Yüksek Hakem 
K u r u l u : Temyiz Mahkemesi 5 inci H u k u k Dairesi Reisi Osman Ye-
ten'in Başkanlığında : Çalışma Genel Müdür V e k i ' i F a i k Sinanoğlu'nım 
İşveren Temsilcileri : D D Y İşletmesi Zat İşleri Dairesinde T. Müşavir 
Cevdet Karasu ile Etibank Sosyal İşler Müdürü A v n i özsun'un, İşçi 
Temsilcileri : A n k a r a Otel, Lokanta ve Eğlence Yer ler i İşçileri Sendi
kası Başkanı İsmail Aras ile DSİ Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi 
İşçilerinden A l i Rıza Geygel'in iştirakiyle 28/6/1961 tarihinde Çalışma 
Bakanlığında toplandı. 

İstanbul îl Hakem Kurulunca verilen karara işverenin yanmış ol-
duğu itirazın İş Kanununun değişik 82 nci maddesinin (D) fıkrasında 
yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan 1.7in 
esasının incelenmesine geçildi. 

Sendika ile işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet gerekse ni 
sap bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuşmazlı
ğırTın uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 23 iş 
haftası evveline kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde 
başka bir ihtilâf çıkmadığı ve ihtilâf konusunun da : 

tşçi ücretlerine % 50 nispetinde zam yapılması talebini teşkil et
tiği anlaşılmıştır. 

İstanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 20/1/1961 tar ihl i kararında : 

«Gereğini Düşünen K u r u l : 

İşyeri ücretlerinin emsal ücretlere nispetle düşük olduğu ve i k t i 
sadi ve malî bünyesi bakımından işyeri işçilerine bir miktar zam ya
pılması imkânı mevcut olduğu cihetle işçi ücretlerine % 20 zam yapıl
masına ekseriyetle karar verildi.» Denilmektedir. 

İşveren tarafından verilen 15/2/1961 tar ihl i it iraz dilekçesinde : 

İşyerinde verilen ücretlerin emsal müesseselerde ödenen ücretlerin 
üstünde olduğu, müessesenin malî bünyesine göre zam kararı verilme
sinin uygun olmadığı, ikt isadi k r i z sebebiyle satışların durgun olduğu, 
İstanbul Ticaret Odasının geçim endekslerine göre artış bulunmadığı 
belirtilerek, Vilâyet H a k e m K u r u l u Kararının kaldırılması istenmek
tedir. 

İstanbul İl Hakem K u r u l u Başkanlığının 1/6/1961 tarih ve Bölge 
Çalışma Müdürlüğü ifadesini taşıyan Ks/Hak. 960/116 - 117 - 11300 sa
yılı yazısına ekli olarak alınan dosya içinde mevcut bütün evrak oku
nup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü : 

İstanbul îl Hakem Kurulunun işçi ücretlerine zamma mütedair 
kararı esas itibariyle muhik ve yerinde görüldüğünden, işverenin hiç 
zam yapılmaması yolundaki itirazının reddine, ancak işyerinde veri
len ücretler benzeri işyerlerinde verilmekte olan ücretlere ve şimdiki 
geçim şartlarına nazaran yapılan zammın nispeti fazla görüldüğünden, 
istanbul Vilâyet Hakem Kurulunun İşçi ücretlerine % 20 zam yapıl
ması hususundaki 20/1/1961 tarihl i kararının bozularak : 

1 — İşçi ücretlerine seyyanen % 10 nispetinde zam yapılmasına, 

2 — Yapılan zammın 1/7/1961 tarihinden itibaren mer' i ve mute
ber olmasına, 

3 — İşbu kararın Resmî Gazete ile ilânına, 

28/6/1961 tarihinde oybirliği ile karar verildi . 

Ticaret Bakanlığından : 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler 

Anlaşmalar : 61/25 

1961 yılı ikinci altı aylık İthalât Programının Liberasyon ve Tah
sisli ithal Malları Listesinde yer alan maddelerden hangilerinin tama
men I C A ve hangilerinin dc kısmen I C A tarafından finanse edileceğini 
gösteren cetveller aşağıya çıkarılmıştır. 

Ayrıca, I C A Misyonunca finansmanları mümkün görülmediğin,|en 
bu defa I C A finansmanından çıkarılan maddeler de cetvellerde hizala
rında gösterilmiştir. 

Gümrük Ta. 
Pozisyonu Madde ismi Mülâhazat 

Liberasyon 

Gümrük Ta . 
Pozisyonu Madde ismi Mülâhazat 

27.10.33 Makine yağları 

38.19 20 Yalnız antifriz ve hidrolik yağı 
40.01.20 Tabii ham kauçuk 
40.02 Sentetik kauçuk, mayi yağlardan 

müştak taklit kauçuk 

Yalnız I C A fonlarından 
karşılanacaktır. 

40.09.20 Yalnız nakil vasıtaları için radya-] 
tör hortumdan, manşonlar ve akar
yakıt hortumları 

40.11.11 Dış lâstikler 
12 Dış lâstikler 
21 iç lâstikler 
22 İç lâstikler 
30 yalnız kara naki l vasıtaları için 

lâstik zırh 

40 14.11 Rondela 
40.14.12 Contalar y 

41.01.12 Yaş öküz ve inek derileri 
(15 K g . ve daha fazlası) 

16 K u r u öküz ve inek derileri 
(9 K g . ve daha fazlası) 

41.01.32 Yaş manda ve malak derileri 
(15 K g . ve daha fazlası) 

36 K u r u manda ve malak derileri 
(9 K g . ve daha fazlası 

45.01 H a m tabi mantar ve mantar dö
küntüleri 

45.02 Tabii mantar 

49.01.10 Süzgeç kâğıdı 
44 Çimento torbası yapmağa mahsus 

kâğıt (kraft kâğıdı) 

83.07.10 Maden ocakları için maden lâmba
ları 

I C A sahasından vâl 
talepler ICA. fonlanr 
dan, I C A sahası dışı ta 
lepler ise serbest kay 
naklarımızdan karşıla 
nacaktır. 

Yalnız TCA fonlarında 
karşılanacaktır. 

TAMİM 



Sahife : 4760 (Resmî Gazete) 28 TEMMUZ 1961 

G ü m r ü k . 
Pozisyonu 

45.04.: 
84.21 

Madde ismi Mülâhazat 

48.03.19 

48.21.10 
22 

29 

48.01.S1 
48.10 

48.15.90 

Yalnız conta "j 
Yangın söndürme ve püskürtme | 
cihazları ile bunların müteferrik | 
aksam ve parçaları (Mayi halinde [ 
maddeleri püskürtmeye ve pülve-ri- | 
ze etmeye mahsus cihazlardan sırt- j 
ta taşman pülvarizatörier hariç) j 

Parjöniıne kâğıt ve mukavvalar ve 
taklitleri ihracatçı birlikleri ihtiyaç 
belgesi ile yalnız ihracatçılar içini 

Contalar 
Kaydedici tıbbi ve teknik cihazla-
ra mahsus diyagram kâğıtları j 
Yalnız matbaa matris kâğıtları ile \ 
jakar ve diğer; mensucat makinde- | 
ri için kâğıt ve mukavvalar (delik- | 
li veya devirli) J 

Sigara kağıdı 
Sigara kâğıdı 

Tekel 
sidir. 

madde-

Yalnız mumlu kâğıt, difenilü kâ
ğıt, süzgeç kâğıdı, sigara için kâ
ğıttan uç bobini 

51.01 
51.03 

Seni etik ve suni devamlı elyaftan 
iplikler 

53.01.10 
20 
34 

57.10.10 
62.03.10 

73.02 
73.05.10 
73.12 
73.13.10 

20 
30 
40 
50 

• 70 
80 
90 

73.13.60 
90 

73.11.30 

73.15 

83.08 

Yün merinos (kirli 
Yün merinos (yıkanmış) 
Yün merinos ıkarbornze edilmiş) 

Sargılık kaba bez ıkanaviçe) } 
Jütten çuval \ 

Ferro aryalar } 
Demir veya ç elik tozları j 
Demir ve çelikten şeritler j 

1 ! 
i I 
| Demir ve çelikten saclar 10.75 ilâ | 
j. 3 00 mm. kalınlığında siyah sac- | 
| lar hariç) | 

Teneke levha j 
Yalnız lake teneke levha j 
Galvanizli teller, (ihracatçı birlik- | 
leri ihtiyaç belgesi ile yalnız ihra- | 
catçılar için) j 
Halitah ve j'üksek karbonlu çelik- | 
ler | 
Âdi madenlerden eğilip bükiilebi- j 
len borular J 

73.29.90 Yalnız transmisyon zincirleri 
73.33 Dikiş iğneleri ve sair iğneler 
84.41.30 Dikiş makineleri iğneleri 

1 

76.01.10 Ham alüminyum 
76.04 Alüminyumdan yaprak 

ler 

80.01.10 Ham kalay 

ve şerit- \ 
J 

82.06 Makine ve makineli cihazlar için 1 
bıçaklar ve kesici ağızlar • hasat | 
makinelerine mahsus bıçaklar ha- j 
riç) | 

82.07 Aletler ince levhalar, çubuklar uc- | 
lar ve benzeri eşya \ 

82.11.10 Yalnız şerit halinde traş bıçağı j 
taslakları | 

83.07.29 Yalnız beyaz alevli lâmbaların ak- | 
samı (hazne hariç) ve sahil fener-
leri yedek aksamı J 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 

Yalnız ICA fonlarından 
karşılanacaktır. 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 

ICA finansmanından çı
karılmıştır. 

Yalnız ICA fonlarından 
karşılanacaktır. 
(20 denyeden 120 den-
ye) dâhil) aşağı olan
lar ile terilen maddesi 
serbest kaynaklarımız
dan karşılanacaktır 

ICA sahasından vâki 
talepler ÎCA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 

Yalnız ICA fonlarından 
karşılanacaktır. 

Yalnız ICA fonlarından 
karşılanacaktır. 

ICA finansmanından 
karılmıştır. 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan. ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 

Yalnız ICA fonlarından 
karşılanacaktır. 

Yalnız ICA fonlarından 
karşılanacaktır. 

Gümrük Ta. 
Pozisyonu 

84.01.20 

84.02 

84.04.20 

84.05.20 

84.07.90 

84.06.90 

84.08.80 

84.06.90 

84.09.20 
84.10.29 

84.11.90 

84.13 

84.16.20 

84.19 

84.15,90 

84.17.13 

29 

84.03.20 

84.31.20 
84.32.20 
84.33.20 
84.34.19 
84.34.25 
84.34.29 

84.35.20 

84.39.20 
84.41.90 

84.42.90 

84.55 

84.57.90 

84.63 

84.48 

Madde ismi Mülâhazat 

çı- I 
84.22.90 

84.23 

Müteferrik aksam ve parçalar ] 
(gövde ve şasi hariç) | 
Buhaı jeneratörleri için yardımcı | 
cihazlar, buhar kondansörleri ve j 
bunların müteferrik aksam ve par- | 
çaları 
Müteferrik aksam ve 
(gövde ve şasi hariç) 
Müteferrik aksam ve 
(gövde ve şasi hariç) 
Müteferrik aksam ve parçalar | 
(gövde ve şasi hariç) j 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların-

\ dan, ICA sahası dışı ta-
parçalar | lepler ise serbest kay-

j naklarımızdan karşıla-
parçalar nacaktır. 

Müteferrik aksam ve parçalar (di-
zel motorlarına mahsus çelik kılıf- | 
lı bıonz yatakları ile 200 mm. ye | 
kadar silind.r gömlekleri ve yağ 
keçeleri hariç) (gövde ve şasi ha- 5-
riçi | 
Sair motörler ve kuvvet hasıl eden | 
makinelerin müteferrik aksam ve j 
parçaları (gövde ve şasi hariç) j 

Yalnız uçak motorları aksam ve 
parçaları | 
Müteferrik aksam ve parçalar i 
Müteferrik aksam ve parçalar | 
(gövde ve şasi hariç) 
Müteferrik aksam ve parçalar 
(ana gövde ve şasiler hariç) 
Ocakların beslenmesi için brülör- | 
ler ve otomatik ocaklar) | 
Müteferrik aksam ve parçalar J 

Ambalaj makineleri 

Müteferrik aksam ve parçalar (iç ) 
ve dış gövde, kapaklar ve evapö- | 
ratör hariç) (ekovat. kompresör j 
dâbil) 
Yalnız müteferrik aksam ve par-
çalar (gövde ve kazanlar hariç) | 
Yalnız müteferrik aksam ve par- | 
çalar (gövde ve kazanlar hariç) J 

Müteferrik aksam ve parçalar") 
(gövde ve şasi hariç) j 

Yalnız müteferrik aksam ve parça
lar (gövde ve şasi hariç) (matbaa 
harfleri dâhil) 
Müteferrik aksam ve parçalar 
(gövde ve şasi hariç) 

» » » » 
Diğer müteferrik aksam ve parça
lar (makine gövdesi, tablası, ayağı, 
möblesı hariç) 
Müteferrik aksam ve parçalar 
(gövde ve şasi hariç) 
84.51 ilâ 84.54 (dâhil) pozisyonla
rındaki makine ve cihazların par
çaları (gövde, şasi ve çekmeceler 
hariç) 
Müteferrik aksam ve parçalar 
(gövde ve şasi hariç) 
Transmisyon milleri, manivelalar, 
yatak kovanları ve diğerleri 

84.45 ilâ 84.47 (dâhil) pozisyonun
daki makineli aletlerin parça ve te
ferruatı (gövde ve şasi hariç) 

Yalnız asansör makinalarının ak-1 
samı ve parçaları (kabineler hariç) | 
Yalnız müteferrik aksam ve parça- Ş-
lar (gövde, şasi ve grayder bıçak-
lan hariç) 

ICA sahasından vâk. 
talepler ICA fonların 
dan, ICA sahası dışı ta 
lepler ise serbest kay 
naklarımızdan karşıla 
nacaktır. 

ICA sahasından vâk 
talepler ICA fonların 
dan, ICA sahası dışı ta 
lepler ise serbest kay 
naklarımızdan karşıla 
nacaktır. 

Yalnız ICA fonlarından 
karşılanacaktır. 

ICA finansmanından çı
karılmıştır. 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 
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Gumruk Ta. 
Pozisyonu Madde ismi Mülâhazat 

84.24 

84.24.69 

84.25.91 

84.25.95 

84.62 

84.26.90 

84.27.90 
84.29.20 
84.30.20 
84.38 

84.40.90 

84.43 

84 44 
84.49 

84.50 

85.01.50 

S5.01.90 

85.02 

85.18 
85.19.10 

85.20 

85.08 

85.00 

85.19.40 

85.19.20 

Toprağı hazırlamak, işlemek ve ek- ] 
mek için ziraat makine ve cihazla
rı (hayvanla çekilen pullukların uç 
demiri hariç) (traktör için pulluk 
uç demiri dâhil) 
Sair müteferrik aksam ve parçalar 
(gövde ve şasi hariç) 
Biçer - bağlar, biçer - döver, har
man ve tohum ezen makinelerin 
aksamı (hasat makineleri bıçakla
rı hariç) 
Dıger makinelerin müteferrik ak
sam ve parçaları (hasat makinele-
leri bıçakları hariç) 

Her nevi rulmanlar 

Müteferrik aksam ve parçalar "j 
(gövde ve şasi hariç) 

» » > > 
» s> » » 
» » » > 

84.36 ve 84.37 pozisyondaki maki
nelerin aksam ve teferruatı (göv
de ve şasi hariç) 
Müteferrik aksam ve parçalar (iç 
ve dış gövde ile kazanlar hariç) 
Yalnız müteferrik aksam ve parça
lar ile döküm potası 
Yalnız haddeler 
Yalnız müteferrik aksam ve par
çalar (gövde ve şasi hariç) 
Kaynak yapmağa, kesmeye ve sat
hı tavlamağa mahsus gazla çalı
şan makine ve cihazların yalnız ak
samı (Şalümolar dâhil) 
Reaktans bobinleri (floresans ve 
ampul balastları hariç) 
Aksam ve parçalar (gövde hariç) 
(floresans ve ampul balastları ha
riç) 
Yalnız müteferrik aksam ve par
çalar 
Elektrik kondansatörleri 
Kumanda ve tevzi tabloları (göv
de ve şasi hariç) j 
Yalnız nakil vasıtaları ampulleri j 
Dahilî ihtirakh m otorîarı ateşle- ] 
meye ve hareket ettirmeye mahsus 
tertibat ve cihazlar 
Bisiklet ve benzerleri ile motorlu 
kara nakil vasıtaları için elektrikli 
aydınlatma ve işaret cihazları, cam 
siliciler, buzlanma ve buğulanmayı 
önleyici tertibat 
Yalnız selektör, çekmeli far lâm
ba anahtarı, kontak anahtarı star-
terler ve marş otomatiği 
Müteferrik aksam ve parçalar (şa
si, gövde ve tablası hariç) j 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 

Yalnız ICA fonlarından 
karşılanacaktır. 

Gümrük Ta. 
Pozisyonu 

84.60 

85.20.90 

Madde ismi Mülâhazat 

85.21 

87.02.13 

87.03 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların- j 
dan, ICA sahası dışı ta- j 
lepier ise serbest kay- | 
naklarımızdan karşıla- j 
nacaktır. 

37.04.90 

* 87.06 

ICA finansmanından çı
karılmıştır. 

87.12 

87.07.20 

88.03 

90.28 

Madenlerin, madenî karbürlerin, "] 
camın, madenî maddelerin, kauçu- | 
ğun ve suni plâstik maddelerin \ 
dökümünde kulainılan neviden ka- | 
lıplar J 
Müteferrik aksam ve parçalar) 
(ampul dipleri hariç) ] 

1 

Aydınlatmadan gayrı işlerde kul- [ 
lanılan tüp, lâmba ve ampuller \ 

I 

J 
Yalnız 6 ton ve daha fazla safî yük 
taşıma kapasiteli kamyonlar (mün
hasıran mukaveleli fabrika acenta-
ları tarafından ithal edilecektir) 

Tamir arabaları, tulumbalı veya.] 
merdivenli arabalar, süpürmeye 
veya kar temizlemeye mahsus ara
balar, vinçli arabalar, arazözler ve 
hususi istimaller için benzeri sair 
motorlu kara nakil vasıtaları 
(münhasıran mukaveleli fabrika 
acentalan tarafından ithal edile
cektir) J 
Yalnız 6 ton ve daha fazla safi"] 
yük taşıma kapasiteli motorlu 
kamyon şasileri (münhasıran mu
kaveleli fabrika acentalan tarafın
dan ithal edilecektir) 
87.01, SC02 ve 87.03 pozisyonların
da yer alan motorlu kara nakil va
sıtalarının aksam, parça ve tefer
ruatı (84.06 90 pozisyonunda mü
talâa edilenler hariç olmak ve ye
dek parça kataloglarında dercedil-
miş olmak kaydiyle) (balatalar ve 
yağ keçeleri hariç) 
87.09, 87.10 ve 87.11 pozisyonların
da yer alan nakil vasıtalarının ak
sam, parça ve teferruatı (bisiklet 
ve motosiklet kadro ve bidonları 
hariç) 
Müteferrik aksam ve parçalar 
(84.06.90 pozisyonunda mütalâa edi
lenler hariç) 

Balonların, hava gemilerinin, uçak- ] 
ların, helikopterlerin planörlerin | 
aksam ve parçaları [ 
ölçü, muayene, kontrol, tanzim \ 
veya tahlil işlerinde kullanılan | 
elektrikli veya elektronik alet ve | 
cihazlar j 

ICA finansmanından ç> 
karümıştır. 

Yalnız ICA fonlarından 
karşılanacaktır. 
ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşüa-
nacaktır. 
ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 

Yalnız ICA fonlanndai 
karşılanacaktır. 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 

ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 
ICA sahasından vâki 
talepler ICA fonların
dan, ICA sahası dışı ta
lepler ise serbest kay
naklarımızdan karşıla
nacaktır. 

Kota 
Sıra No. 

19 

24 

27 

34 

Güm. Ta. ve 
ist. No. 

28.17.10 '\ 
20 [ -
30 f 
40 J 

28.21 1 
28.46.10 | 
28.47.50 {• 

60 | 
90 J 

28.42.13 1 
16 [ 
17] 

28.56 

32.01.20 ) 
32.02 i 

I 
32.03 \ 

i 
32.04 I 

M a d d e i s m i 

Tahsisli ithal malları üstesi 

Sanayici ithalâtçı 

Sodyum hidroksit (Kostik soda) 
Potasyum hidroksit 
Sodyum peroksit 
Potasyum peroksit 
Krom oksitleri vs krom hidroksit 
Boraks 
Kromatlar 
Potasyum bikromat 
Diğerleri 
Sodyum karbonat (Soda) 
Potasyum karbonat 
Kurşun karbonat 
Karbürler 

Mimoza hülâsası 
Tanenler bunlann tuzları, eterleri, esterleri ve-
«air müştaktan 
Debagatta kullanılan sentetik maddeler ve deba-

'gatta kullanılan suni şamalar 
Nebati menşeli boyayıcı maddeler ve hayvani 
menşeli boyayıcı maddeler 

1.000.000 

100.000 

500.000 

25.000 

i z a h a t 

500.000 Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 

50.000 Yalnız1 ICA fonlarından karşılanacaktır. 

100.000 Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 
25.000 Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 

100.00« 25.000 Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 



Sahife : 4762 (Resmî Gazete) 28 T E M M U Z 1961 

Kota 
Sıra No. 

35 
36 

40 
41 

42 

46 

47 

49 
59 

60 

61 

65 

67 

68 

70 

71 

73 

74 

75 

76 

82 

86 

Güm. Ta. ve 
1st. No. 

32.06 
32.07.10] 

20 [ 
40 j 

32.10 
32.13.21 

32.13.29 
34.02.20 

34.05.20 

35.06.90 

38.19.20 

38.19.20 

29.15.90] 
39.01 

39.02.10 

90 
39.03.40 

39.03.50 
39.04.10 
39.05 

39.06.21 

39.06.29 

40.01.10 

40.05 

40.06.11 ] 
12 }. 
29 | 

40.07 

40.09.10 

40.10 

40.12 ] 
40.13 10 \ 
40.16.10 J 

40.14.20 

41.01.11 ] 
15 [ 
21 f 
25 j 

45 03 ] 
45.04 ]• 

i 
48.01.62 ] 

63 j 
69 j 

48.03 i 
48.05.90 | 
48.06.10 )• 
48.07 J 

48.08 

M a d d e i s m i 

Boyayıcı lâklar 
Ultramarin 
Madenî karalar 
Diğerleri 

Boyalar 
Çini mürekkebi, kopya mürekkebi, teksir mürek
kebi ve emsali mürekkepler (Istampa mürekkebi 
hariç) 

Yalnız konsantre mürekkep 
Diğer tansio-aktif müstahsailar ve lessivler İçin 
müstahzarlar (Sabun ihtiva edenler hariç) 
Ya'nız plâstik sanayii için boyalar ve yalnız 
röntgen ekranlarını temizlemeye mahsus müs
tahsailar 
Diğer yapıştırıcı müstahzarları 

Kimya sanayiinin veya buna bağlı sanayiin tari
fenin başka yerlerinde zikri geçmeyen veya bu
lunmayan kimyevî müstahsa'lan ve müstahzar
ları (Oto iç lâstiklerinde kullanılan sıcak ve so
ğuk yama kaynağı hariç) 

Yalnız sanayide 
lan (Binderler) 

kullanılan pigment bağlayıcı-

Yalnız plâstifian 
Kondansasyon, polikondansasyon ve poliadisyon 
ile temin edilen müstahsailar 
Mavi veya hamur haldeki müstahsailar v© 
sairleri 
Yalnız akrilik esaslı plâstikler 
Mavi veya hamur haldeki müstahsailar ve 
sairleri 

"Vulkanize fibre 
Yalnız mayi veya hamur haldeki müstahsailar 
Eritilerek tadil edi'miş tabii rer-'nel^r vr> sairleri 
(Levha ve yaprak halinde olanlar hariç) 
Mayi veya hamur ha'deki müstahsailar ve sair
leri (Kolofan ihtiva eden reçineler hariç) 
Diğerleri (Kolofan ihtiva eden reçineler hariç) 

Krepsol 

Vulkanize edilmiş tabii veya sentetik kauçuktan 
levha, yaprak ve şeritler 

Rondelâlar 
Contalar 
Diğerleri 

Vulkanize edilmemiş kauçuktan iplikler ve İp
ler (40 numara ve daha kalın olanlar hariç) 

Tazyikli bava cek'c^rf için hususi hortumlar 
(Yalnız asgari 40 atmosfer tazyikli iki saat de
vamlı ve fiilî bir çalışmaya tahammül edenler) 

Vulkanize kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve trans
misyon kolanları (V kayışları hariç) 

Tababete mahsus eşya (Emzikler hariç) 

Sairleri (Çocuk muşambaları ve beyaz oto lâs
tik yanağı hariç) 
Yaş öküz ve inek derileri (15 Kg. kadar) 
Kuru öküz ve inek derileri (9 Kg. kadar) 
Yaş inek yavrusu derileri (Her nevi) 
Kuru inek yavrusu derileri (Her nevi) 
Tabii mantardan mamul eşya 
Aglomere mantar ve bu nevi mantardan mamul 
eşya 
Sünger kâğıdı 
Resim kâğıdı 
Diğer kâğıtlar 
Yalnız pat şömine ve parşömine taklidi kâğıtlar 
Diğer mukavvalar 
Yalnız ölçü aletlerine mahsus çizgili kâğıtlar 
Kuşe, sıvanmış, emdirilmiş, satıhları boyanmış, 
veya matbu kâğıt ve mukavvalar (Zamklı kâ
ğıtlar ve parafinli kâğıtlarla deri taklidi mukav
valar hariç) 
Filtre kâğıt hamurundan filitre edici blok lev
halar 

Sanayici 

20.000 

100.000 

İthalâtçı İ z a h a t 

25.000 

400.000 

25.000 
10.000 

1.000.000 
100.000 

3.000.000 

30.000 

20.000 

10.000 

60.000 

25.000 

75.000 

10.000 

500.000 

100.000 

50.000 

10.000 Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 

50.000 Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 

15.000 Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 

5.000 Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 

— Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

100.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

10.000 Yalnız ICA fonlanndan karşılanacaktır. 
10.000 (ICA finansmanından çıkarılmıştır.) 

200.000 Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 
— Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 

Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

20.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

30.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

40.000 ICA sahasından vâki talepler TC A fonla
rından ICA sahası dışı talepler ise serbest 
kaynaklarımızdan karşılanacaktır. 

15.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

— Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 

10.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

50.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

10.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

— Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

50.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

25.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 
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Kota 
Sıra No. 

90 

91 

93 

98 

119 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

136 

138 

139 

141 

142 

143 

145 

Güm. Ta. ve 
1st. No. 

51.02 } 

ı 

55.05.90 j 

52.01.19 

57.06.10 

55.05.42 

M a d d e i s m i Sanayici İthalâtçı İ z a h a t 

1 

146 

149 

56.01 
56.02 
56 03 
56.04 
56.05 

73.01.11 ) 
20 f 

73.10.10 

73.10.301 
40 | 
50 | 
60 j. 

73.11 | 

73.14.31 ] 
15 | 
19 ! 
20 [ 

73.14.30 | 
40 j 

73.18 1 
r 

73.19 j 

73.20 

73.24 

73.25 1 
l 

73.27 f 

76 02.15 ) 
76.03 { 

78.01.10 

79 02 
79.03 

79.06.10 

82.01.30 } 
40 [ 

82 03 ] 
82.04 \ 

82.05 

82.11 21 ) 
23 j 

82.12 J 
82 13.10 | 
82.13 21 l 

22 j 
23 | 

82.13.29 ! 

82.11.22 

83.09 

Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddeler
den monofiHer, şeritler ve benzerleri (Katküt 
taklit leri hariç) 
Ağ ipliği 

Madenî tellerle mürettep dokumaya elverişli 
ipl ikler 

Jü t ip i ik ler i 

Yalnız 60 numara ve daha ince merserize 
penye pamuk ipl ik ler i 

Dokumaya elverişli .sentetik ve suni elyaf ve el
yaf döküntüleri 

Döküm pik i ve aynalı demir 

Tel çubuğu (Filmaşin) 

Köşeli çubuklar 
Lamalar 
Demir ve çelikten diğer çubuklar 
Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş çubuklar 
Demir veya çelikten profiller (Perde rayları ve 
demir direk hariç) 

Yalnız hususi evsafh çelikten mamul yaylık teller 

Demir veya çelik teller (Galvaniz 
olanlar hariç) 

kablamalı 

Demir veya çelikten ince ve kaim borular (Ya
rım ilâ ikibuçuk parmak dikişli borular hariç) 
Tazyike mukavim çelik borular 

Dökme demirden, demir veya çelikten boru te
ferruatı (İkibuçuk parmağa kadar dökme demir 
ve demirden olanlar hariç) 

Demir ve çelik kaplar 

Yalnız çeiik tellerden ince ve kalın halatlar, ör
me halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri 
Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler ve 
kafeslikier (Sıva teli hariç) 

Alüminyum profiller 
Alüminyum saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler 

Yalnız 99, 97 safiyette ham kurşun (Yalnız 
akü sanayii için) 

Çinkodan içi dolu çubuklar, profiller ve teller 
Çinko levhalar, yapraklar ve şeritler, çinko tozu 
ve çinkodan ince pullar 
Çinkodan çiviler, vidalar, rondelâlar civata, so
munlar ve emsali eşya 

Orak 
Tırpan 

E l aletleri 
Sair el aletleri (Pik, döküm, sabit ve 
mengene ve mala ve balyoz hariç) 

dewar 

Tazyik ile çukurlaştırmaya, ıstampalamağa er
kek ve dişi vida açmağa ve benzeri işlere mah
sus makineler ve el ile işleyen makineler için 
aletler (0.5 den 10 mm. ye kadar (10 dâhil) 
makkap uçları hariç) 

Y n ' n ' z madenî traş makineleri 
U s t r a 
Makaslar ve ağızlan 
Manikür, pedikür alet ve takımları 
Sac kesmeye mahsus makine 
Hayvan kırpmağa mahsus makine 
Saç kesme ve hayvan kırpmağa mahsus makine
lerin kesici parçaları 

Yalnız et kıyma makinelerine mahsus bıçaklar 

Traş makinesi bıçakları 
Âdi madenlerden mamulât (Bağ deliği kapsül
leri , kopça ve tokalar hariç) 

30.000 

25.000 

50.000 

50.000 

500.000 

50.000 

1.000.000 

250.000 

50.000 

250.000 

50.000 

100.000 

200.000 

50.000 

50.000 

25.000 

50.000 

20.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

5.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

— Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

— Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

250.000 Y a k y z I C A fonlarından ödenecektir. 

50.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

250.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

25.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

— Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

100.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

50.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

— Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

25.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

100.000 I C A sahasından vâki talepler I C A fonla
rından I C A sahası dışı talepler ise serbest 
kaynaklarımızdan karşılanacaktır. 

50.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

50.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

100.000 I C A finansmanından çıkarılmıştır. 

50.000 I C A finansmanından çıkarılmıştır. 

50.000 Yalnız I C A fonlarından ödenecektir. 

86 

55.05.90 j 

52.01.19 
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Kota 
Sıra No. 

Güm. Ta. ve 
İst. No. M a d a * i * m i 

151 84.06.20} 
I 
I 

40 { 
I 

80 I 

158 

159 

160 

161 

164 

165 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

174 

175 

176 

177 

181 

187 

84.10.101 
r 21 j 

84.10.221 
23 I 

84.11 

84.17 1 
I 
r 

84.18 I 
J 

84.22.10 

84.22.20 

84.23 

Dizel ve yarım dizel motorları (15 Hp. ye kadar 
olan S. istasyoner tip dizel motörleri ile dıştan 
takma deniz motörleri hariç) 
Benzin motörleri (Dıştan takma deniz motörleri 
hariç) 
Diğer dahili ihtiraklı motörler (Dıştan takma 
deniz motörleri hariç) 

Fiyat ve miktarı gösteren tertibatı olan tevzi 
tulumbaları 
Mayiat için elevatörler 

Yalnız ttirbopomplar 
Mayiat için tulumbalar (Derin kuyu su pompa
ları İle kapasitesi 250M3 saate kadar olan san
trifüj pompalar hariç) 
Hava ve vakum tulumbaları, motopompları, tür-
bopompları, hava ve başka gaz kompresörleri, 
motokompresörleri ve türbokompresörleri, ser
best pistonlu jeneratörler, vantilatörler ve ben
zerleri 

Yalnız tıpta kullanılan otoklav, etüv, steriliza-
tör, blok sterilizasyon cihazları ve lâboratuvar 
makinaları 
Yalnız tıbba ait motorlu santrifüjler (Sağlık Ba
kanlığı müsaadesiyle) 

Asansörler (Münhasıran mukaveleli fabrika acen-
taları tarafından ithal edilecektir. (İmar ve İs
kân Bakanlığı müsaadesiyle) 

Kaldırma, yükleme, boşaltma ve nakil işleri için 
makine ve cihazlar (Asansör hariç) 
Toprağın kazılması, delinmesi ve çıkarılması, 
nakil ve tesviyesi için sabit ve müteharrik ma
kine ve cihazlar 

166 84.41.10 Yalnız sanayie mahsus dikiş makineleri 

84.45 

84.49 1 

f 
85.05 

84.51 

84.52.101 
84.53 [ 

84.54.10 ) 
20 f 

84.56.20 1 
30 1 

80 J 

85.01.10 1 
21 I 
60 f 

85.01.22 
85.01.311 

Í 
r 

32 I 
33 ) 

85.01.40 } 
85.02 f 
85.11.20 

85.20.10 1 

20 
70 
80 

Madenlerin ve madenî karbürlerin işlenmesine 
mahsus makineli aletler 

El ile kullanılan pnömatik veya motorlu aletler 
ve makineü aletler (Elektrik motorlu olanlar 
hariç) 
El ile kullanmaya mahsus elektromekanik alet
ler ve makineü aletler 
Yazı makineleri (Yalnız 
olanlar) 

standart Türk klevyeli 

Hesap makineleri 
Delikli kartla çalışan istatistik makinaları ve 
benzerleri 
Teksir makineleri 
Adres makineleri 
Taş kırma makinaları 
Madenleri ayırmaya, eleme ve yıkamaya mahsus 
makine ve cihazlar 
Sair makine ve cihazlar 
Gerilimi 35.000 VVolttan (35.000 hariç) yüksek 
olan her takattaki transformatörler, takati 1.500 
Kw. dan (1.500 dâhil) yukarı her gerilimdeki 
transformatörler (Yalnız floresans ampul balast
ları hariç) 

Elektrik jeneratörleri 
2 H P . gücüne kadar olan elektrik motörleri 
(0,5 beygir gücünden küçük monofaze olanlar 
hariç) 
2-10 beygir gücüne kadar olanlar 
10 ve daha fazla beygir gücünde olanlar 
Konvertisörler 
Elektrikli mıknatıslar ve sairleri 
Kaynak, lehim ve kesme 
makina ve cihazlar 

işleri için elektrikli 

Aydınlatma ampulleri (5 Wat ile 500 Wat ara
sında her voltajda kılavuz veya sürgü duylar, 
açık, buzlu veya renkli camlı normal tenvirat 
ampulleri ve minyon veya normal duylu buji 
ampulleri hariç) , 
Flüoresan ampulleri (Tenvir tüpleri) 
Sair ampul ve tüpler 
Elektrikli ark lâmbaları 

Sanayici 

200.000 

İthalâtçı İ z a h a t 

10.000 

50.000 

200.000 

50.000 

250.000 

25.000 

250.000 

50.000 

100.000 

50.000 
50.000 

250.000 

50.000 

50.000 

50.000 

500.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

90.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

200.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

50.000 ICA finansmanından çıkarılmıştır. 

100.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

50.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

750.000 Yalnız ICA fonlarından karşılanacaktır. 
25.000 ICA sahasından vâki talepler I C A fonla

rından ICA sahası dışı talepler ise serbest 
kaynaklarımızdan karşılanacaktır. 

1.000.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

200.000 ICA finansmanından çıkarılmıştır. 

200.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

200.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

25.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

100.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

50.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 
50.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

250.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

50.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

50.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

50.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir, 

177 85.01.40 ) 
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Kota Güm. Ta. ve 
Sıra No. İst. No. , M a d d e i s m i 

188 85.23.10,20 Toprak ve su altı kabloları 

191 87.02.13 

192 87.02.131 

87.04.90 

193 87.02.14 
19 

87.04.90 
87.14 

Yalnız kamyonet (500-1.500 Klg. «sâfi yük ta
şıma kapasiteli olanlar) (Münhasıran mukave
leli fabrika acentaları tarafından ithal oluna
caktır) 

Yalnız kamyon (En az 1,5 ton en çok 6 ton safi 
yük taşıma kapasiteli olanlar) (Münhasıran mu
kaveleli fabrika acentaları tarafından ithal olu
nacaktır) 
Yalnız motorlu kamyon şasisi (En az 1,5 ton, 
en çok 6 ton safi yük taşıma kapasiteli olanlar) 
(Münhasıran mukaveleli fabrika acentaları tara
fından ithal olunacaktır) 

Otobüsler 
Yalnız hasta nakil vasıtaları 
Yalnız motorlu otobüs şasisi 
Yalnız 10 ton ve daha yukarı yük taşıma kapa
siteli, fren tertibatı bulunan ve kamyonla çeki
len treylerler (Münhasıran mukaveleli fabrika 
acentaları tarafından ithal olunacaktır) 

Sanayici İthalâttı İ z a h a t 

50.000 

500.009 

500.000 

50.000 Yalnız ICA fonlarından ödenecektir. 

750.00® ICA fonlarından ödenecektir. (İthalâtçı ko
tasının $ 350.000 serbest dövizden) 

750.000 ICA fonlarından ödenecektir. (İthalâtçı ko
tasının $ 350.000 serbest dövizden) 

500.000 ICA fonlarından ödenecektir, (ithalâtçı ko

qwwwwwwwwwwwwwwwww

tasının $ 150.000 serbest dövizden) 

218 Muhtelif Motorlu kara nakil vasıtaları montajı için ithali 
lüzumlu maddeler (Demonte motorlu kara nakil 
vasıtaları dâhil 

2.500.000 ICA finansmanından çıkarılmıştır. 

D Ü Z E L T M E 

18/7/1961 tarih ve 10857 sayılı Resmî Gazete'de münteşir ICA yolu 
İle yapılacak ithalâta ait Yönetmeliğin 7. maddesinin 5 inci satırındaki 
20 rakamı «7» olarak düzeltilir. 

İlgaz Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

İlgaz Orman İdaresi tarafından İlgaz Kazasına bağlı Aktaş Ericek 
Köyünden Arif oğlu Ahmet Uzun aleyhine açılan tazminat dâvasının İl
gaz Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmasında : 

Dâvâlılar İlgaz'ın Aktaş Ericek Köyünden Arif ve Ayşe oğlu 1939 
doğumlu Ahmet Uzun tebligata yarar adresi ve meskeni meçhul bulun
duğundan ilân tarikiyle davetiye çıkarılmasına 7/7/1961 tarihli celsede 
karar verilmiş olduğundan adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 1/9/1961 
Cuma günü saat 9 da İlgaz Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulundu
rulması veya bir vekil göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında 
cereyan edeceği ilân olunur. 

2833 

İlgaz'ın Buçura Dere Köyünden Fatma Uzunkaya İlgaz Buçura 
Dere Köyünden olup halen istanbul Banka Han Eğe Şirketinde çalışan 
İsmail oğlu Mehmet Uzunkaya aleyhine açılan nafaka dâvasının yapıl
makta olan duruşmasında : 

Dâvâlı İlgaz'ın Buçura Dere Köyünden olup halen İstanbul Banka 
Han Eğe Şirketinde çalışan ismail oğlu Mehmet Uzunkaya tebligata 
-narar adresi meçhul bulunduğundan ilân tariki ile davetiye çıkarılma
sına 14/7/1961 tarihli celsede karar verilmiş olduğundan adı geçenin 
duruşmanın bırakıldığı 4/8/1961 Cuma günü saat 9 da İlgaz Sulh Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulundurulması veya bir vekil göndermediği tak
dirde duruşmanın gıyabında cereyan edeceği ilân olunur. 

2834 

Adalet Bakanlığından : 

Münhal Noterlik 
1960 yılı gayrısâfi geliri 17.729 lira 97 kuruş olan Zile Noterliği 

münhaldır. 
Noterlik Kanununun 7 ve 9 uncu maddelerinde yazılı vasıfları haiz 

taliplerin evrakı müsbiteleri ile birlikte Adalet Bakanlığına müracaatları 
ilân olunur, 

2S40 

Göle Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Göle Kazasının Gülüstan Köyünden davacı Sabri Gül dâvâlı Çar
daklı Köyünden Halit Çetinkaya, Fitos Çetinkaya, Halis Çetinkaya, Ne-
bahat Çetinkaya ve Muhlis Çetinkaya haklarında açmış olduğu 500 lira 
alacak dâvasının yapılan açık muhakemesinde : 

Dâvâlı Halis Çetinkaya'nın adresinin meçhul bulunduğundan adına 
ilânen davetiye tebliğine ve duruşmanın 9/8/1961 Çarşamba günü saat 
9,40 a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Dâvâlı Halis Çetinkaya'nın belli gün ve saatte mahkemeye gelme
diği veya kendisini temsilen bir vekil göndermediği takdirde gıyabi hü
kümlerin tatbikine karar verileceği ilânen tebliğ olunur. 

2846 

Görele Asliye Hukuk Yargıçlığından ; 

955/283 
Davacı Görele Kazasının Kuzcaköy Köyünden Hüseyin Kaya tara

fından dâvâlılar aynı köyden Fatma Kul ve arkadaşları aleyhlerine ika
me olunan gayrimenkul tescili dâvasının yapılan açık muhakemesi sıra
sında ; 

Otuz sene evvel köyünden ayrıldığı bildirilen dâvâlı Fatma Kul'un 
müteaddit aramalara rağmen adresi bulunup kendisine ilânen davetiye 
tebliğine karar verilmiş ve davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmi-
yen dâvâlı Fatma Kul'a ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş ol
duğundan duruşmanın bırakıldığı 22/9/1961 Cuma günü saat 9 da Görele 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 955/283 esas sayılı dosyasının duruşma
sında hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

273* 
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M . So B. 2 No . İıı Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile 149.200 lira dahilinde kıl telâ satın alınacak
tır. Bir metre kıl telânın muhammen bed2İi 8 lira 31 kuruş olup geçici 
teminatı 8.710 liradır. İhalesi 22 Ağustos 1961 Salı günü saat 11 de Ko
misyonda yapılacaktır. Kıl telânın tamamı bir istekliye ihale edilebile
ceği gibi 10.000 metreden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de 
ihale edilebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ha-
zırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon 
Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Evsaf şartname 
ve numunesi Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında 
görülebilir. 

2821 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile 500.000 lira tutarında er kilimi satın alınacak
tır. Bir aded er kiliminin muhammen bedeli 27 lira 75 kuruştan olup 
geçici teminatı 23.750 liradır. İhalesi 22 Ağustos 1961 Salı günü saat 
15,15 de Komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 31 inci 
maddesi hükümleri gereğince hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saa
tinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili verme
leri lâzımdır. Er kiliminin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
10.000 adedden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale olu
nabilir. Postada vâki gecikmeler hiç bir surette kabul edilmez. Evsaf 
şartname ve numunesi Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân 
kısmında görülebilir. 

2823 / 4-1 

M . S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla 350 metre bas tansiyon yeraltı kablosu satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 25.200 lira muvakkat teminatı 1.900 lira
dır. İhalesi 17/8/1961 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapıla
caktır. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden engec bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul 
edilmez evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. A. ligi ilân kıs
mında görülür. 

2859/ 4-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Akyazı, Dirgine, Devrek, Yığılca 
ve Karadeniz Ereğiisinden teslim alınacak ceman 5310 metreküp kayın 
travers Derince Travers Fabrikasına nakledilecektir. 

İşin muhammen bedeli 212.400,— lira olup, geçici teminatı 11.870,— 
liradır. 

Eksiltme, 14/8/1961 Pazartesi günü saat 16 da Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve 2490 sa
yılı kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Ba
yındırlık Müdürlüğünden 10,60 lira bedel mukabilinde temin edilir. 

İsteklilerin belirli günde ve eksiltme saatinden bir saat öncesine 
kadar kendilerinden istenilen belgeler ile birlikte teklif mektuplarını Ko
misyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

2803 / 4-1 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan i ş : Giresun i ç i sahil yolu 1+680—2+224 
Km. 1er arası kanalizasyon işi olup Keşfi 1.050.000,— liradır. 

2 — Eksiltme günü 7/8/1961 Pazartesi günü saat 16 da Ankara'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yol Yapım Dairesi odasında ka 
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) elli lira bedek 
ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden ah 
nacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1961 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesiyle usulü daire

sinde (45.250,—) liralık geçici teminat vermeleri, 

b) isteklilerin en geç 1/8/1961 Sah günü mesai saati sonuna, ka-
lar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
Müracaatta genei evrak kaydı tarihi muteberdir. Ve dilekçelerine 

¿3/3/1961 tarihinden sonra Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve b gru-
pundan en az 1.050.000,— liralık muta^hhıtiik karnesi ile bu eksiltme-
ain ilâm tarihinden sonra alınmış 82.500,— liralık banka referansı, plân 
ve teçhizat, taahhüt ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak 
•lağiıy ırak bu iş için yeterlik belgesi almaları, 

5 — Istekliierin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

2705 / 4 - 4 

Tutarı 30.000,—, geçici teminatı 2.250,— TL. olan 1.000.000 aded 
IBM kartı, 9 Ağustos 1961 Çarşamba günü saat 15 de Merkezde Malze
me Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alınacak
tır. Şartnamesinin aynı yerden temin edileceği, zarfların ihaleden bir 
csaat önce Komisyona verilmiş olması, postadaki gecikmelerin kabul edi-
lemjyeceği duyurulur. 

2802 / 4-3 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: 

İlkokullar ihtiyacı için 700 ton meşe, gürgen ve kayın karışığı odun 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 133.000,— lira 
oiup geçici teminat 7.900,— liradır, ihalesi 3/8/1961 Perşembe günü saat 
15 de Vilâyet Konağında Daimî Encümende yapılacaktır. Şartname 
Daimî Encümende görülür. 

isteklilerin belirli gün saat 14 de kadar teminat makbuz veya mek
tubu ve 1961 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazir
anıma kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri. 

Postaca vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2699 /4-4j 

Elmsdağ Kazası Hasanoğlan İlkokulu binasının onarımı açık ek-
-.ütmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 18.448 l i ra 50 kuruş olup geçici temi
nat 1.383 lira 64 kuruştur, ihalesi 3/8/1961 Perşembe günü saat 15 de 
Vilâyet Konağında Daimî Encümende yapılacaktır. Şartname Daimî En
cümende görülür. 

isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuz veya mektubu, 
• 061 yılma ait Ticaret Odası vp^tkası v̂  «=n îrec ihnf*»dpn üc enin *>wrA 

Taül günleri hariç» Vilâyet makamına müracaatla bu iş için alacakları 
fenni yeterlik belgesiyle Encümene müracaatları. 

2700 /4-4 

istanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Satınalrna Komisyonundan : 

Daha evvel yapılan eksiltme neticesi teklif edilen bedel Başkan
lığımızca gali görüldüğünden iki veya dört zamanlı (Biri sağ ve diğeri 
sol devirli) 225-250 HP. lik iki aded deniz dizel motoru alımı yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 179.760 lira, mu
vakkat teminatı 10.238 liradır, Eksiltme 4/8/1961 Cuma günü saat 15 te 
Galata Çinilini: tim Han ikinci kattaki Komisyonda yapılacaktır. Kapalı 
zarfın eksiltme günü saat 14 e kadar Komisyona verilmesi lâzımdır. 
Pe.-tada gecikmeler kabul edilmez. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 

2750 / 4-3 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Ankara J. Subay Okulu ihtiyacı için saatte 900-1000 aded tabak 
yıkayabilecek kapasitede bir aded bulaşık yıkama makinesinin birinci 
ihalesinde teklif edilen fiyat âmiri itaca pahalı görüldüğünden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen fiyat 19.000 lira olup 
geçici teminatı 1.425 liradır. İhalesi 10 Ağustos 1961 Perşembe günü 
saat 15,30 da Ankara J. Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartna
mesi, İzmir Dz. Bölge, istanbul ve -Ankara J. Sat. Al. Komisyonlarında 
görülebilir, isteklilerin kanuni belgelerini havi teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

2818 / *-2 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımız fotoğrafhanesi ihtiyacı için 35 kalem fotoğraf 
malzemesi kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli 20.764 lira 90 kuruş olup ilk te
minatı 1,558 liradır. 

3 — Şartnamesi Bakanlık Levazım Müdürlüğün ic '̂Jrülebil̂ r. 
4 — Eksiltme 13 Ağustos 1981 Salı günü saat 15 do 

top'anacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girmek isteyen1 erin 2490 sayılı kanunun 2, 3 v 

32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazzr' '.yacnk1 arı kapab 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, 

6 — Postada vâki gecikmelerin kabul edilmeyeceği, 
İlân olunur. 

2S50 / 4-1 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Umum Müdürlüğünden : 

Karadeniz Ereğlisinde kurulacak tesislerimiz civarında bulunan 
Gülüç Irmağı yatağının takriben 1300 m. kısmının derive edilmesi, şedde, 
anroşman ve tahkimat işleri teklif alma sureti ile ihale edilecektir. 

İhale evrakı 100 Tl. mukabilinde Ankara, İzmir Caddesi No. 13/6 
da şirketimiz Umum Müdürlüğünden temin edilebilir. 

işin muvakkat teminatı 100.000 Tl. dır. 
Bu işle alâkadar olan mütaahhitlerin 4 Ağustos 1961 Cuma günü 

akşamına kadar bir yazı ile yeterlik belgesi almak üzere müracaatlar: 
ve bu müracaatları ile birlikte şimdiye kadar yapmış oldukları benzeri 
işleri ve bu işte kullanabilecekleri makina ve teçhizatlarını ve bu maki
neleri iş başında bulundurabilecekleri tarihleri gösterir belgeleri ibraz et
meleri icap etmektedir. 

Müracaat sahipleri kendilerine bu iş için belge verilip verilmediğin; 
8 Ağustos 1961 Salı günü saat 17.00 de Müdürlüğümüzden öğrenebilirler. 

Teklifler 9 Ağustos 1961 Çarşamba günü saat 17.00 kadar aynı 
adreste İnşaat Müdürlüğünce makbuz mukabili kabul edilecektir. 

Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 

2912 /1-1 

Darende İcra Tetkik Merciinden : 

Kaldırım Mahallesinden Ali Osman oğlu Mustafa Parlakyıldız ve
kili Bedrettin Yıldız'ın Rıfat Yelbay aleyhine ikame eylediği itirazın 
ref'i ile icranın devam: dâvasının yapılan mürafasında : 

Borçlu Rıfat Yeibay'm seyyar ticaretle iştigal edip adresinin de 
meçhul olduğu adına çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edildiğinden 
borçlu Rıfat Yelbay adına ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş oldu
ğundan mü rafa günü olan 2/8/1961 tarihinde mahkemede hazır bulun
madığı takdirde H. U. M. kanunun 509, 510 uncu maddeleri gereğince 
gıyap karan çıkarılmayıp müraf anın gıyabında cereyan edeceği dave
tiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2906 /1-1 
« — 

Ankara Valiliğinden : 

Muh. bedeli M. teminatı İhale tarihi 
Cinsi Miktarı Lira K. Lira K. ve şekli 

Ekmek 50.000 Aded 35.000 00 2.625 00 14/8/1961 Pazarte
si günü saat 15 de 

kapalı zarfla 
Muhtelif cins 
gıda maddesi 32 Kalem 137.545 00 8.127 25 > » » 
Yaş sebze va 
taze meyve 45 Kalem 28.759 00 2.156 92 » » > 

Vilâyetimiz Göğüs Hastalıkları Hastanesi ihtiyacı için mubayaa edi
lecek olan gıda maddelerinin; cins, miktar, muhammen bedeli, muvakkat 
teminatı ve ihale tarihi ve ihale şekli yukarda gösterilmiştir. 

İhaleler belirli gün saat 15 de Vilâyet Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
dürlüğü odasında müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. Şartname v© diğer 

lüzumlu evrak Ankara ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükle
rinde görülür. 

İsteklilerin belirli gün ve saat 14 e kadar teminat makbuzu veya 
mektubu ve ticaret odası vesikasını havi usulüne uygun hazırlanmış ka
palı zarfların Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikme kabul edilmez. 
2851 / 4-1 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden : 

Cinsi : Civcivli yumurta, Miktarı : 25.000 aded, Muhammen bedeli : 
15.750,—, Geçici Teminatı : 1.181,—, ihale Şekli : Kapalı zarf. 

Yukarıda müfredatı yazılı civcivli yumurta 2490 sayılı kanunun 
32 nci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur, ihalesi 15/8/1961 
Salı günü saat 15 de yapılacaktır. Kapalı zarfların en geç aynı saat 
14 e kadar verilmiş olması şarttır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sağlamak 
üzere Enstitü bürosuna müracaatları. 
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Ankara Erkek llköğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

1 — 1.299.883,19 (Birmilyon ikiyüzdoksandokuzbin sekizyüzsek-
senüç lira ondokuz kuruş) lira keşif bedelli Ankara Erkek llköğretmen 
Okulu 13. Bloku ince kısmı ile C. Bloku derslik binası inşaatı işi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 17̂ 8/1981 Perşembe günü saat 11.00 de Ankara Er
kek llköğretmen Okulunda toplanacak olan Komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

3 — Talipler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri 
dahilinde Ankara Erkek llköğretmen Okulunda görülebilir. 

4 — ihaleye gireceklerin Y. Mühendis, Y. Mimar, Mühendis veya 
Mimar olmaları şarttır. Ancak bu evsafı haiz olmıyan kimselerin ise, 
yukarıdaki evsafı haiz bir teknik eleman tarafından inşaatın fennî 
mesuliyetini ve şantiye şefliğini deruhde edeceğine dair noterce mu-
saddak bir taahhütnamenin ibrazı mecburidir. 

5 — Muvakkat teminatı 52.746,50 (Elliikibin yediyüzkırkaltı lira 
elli kuruş) tur. 

6 — İhaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatını, 
b) 1961 yılma ait ticaret odası vesikasını, 
c) Fennî ehliyet vesikasına esas olmak üzere, 8 Ekim 1958 tarih 

ve 10027 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen talimatname hükümlerine 
göre mütaahhitlik karnesi ile belgelerin ve 4 üncü maddede yazılı taah
hütnamenin müracaat dilekçelerine eklenmeleri mecburidir. 

d) Eksiltme gününden en az 3 (Uç) gün evvel (Tatil günleri ha
riç) dilekçe ile Vilâyet Makamına müracaat ederek alacakları fennî 
ehliyet vesikasını ve teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabilinde ver
meleri veya göndermeleri ilân olunur. 

7 — Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 
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Gelibolu Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

241/126 
Davacı Sabriye Erkan vekili Akın Beşiroğlu tarafından dâvâlı 

Muhsin ve Hanife Erkan vasisi Ali Erkan aleyhine açılan veraset dâva
sının yapılan duruşması sonunda : 

Gereği düşünüldü : Gelibolu Koruköy 105 hane de kayıtlı ve 1960 
tarihinde vefat eden Nezir oğlu Salih Erkan miras meselesi 8 pay itiba
riyle 2 payı Sabriye Erkan, 3 payı Muhsin Erkan, 3 payı Hanife Erkan'a 
isabet ettiği, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete kalbile 
veraset senedi verilmesine ve bu kararın dâvâlı Ali Erkan'a ilânen teb
liğine karar verilmekle işbu 22/5/1961 tarih ve 241/126 sayılı karar ilâ
nen tebliğ olunur. 

2 8 9 2 
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P A S İ F 

T. Liran 

Altı» mevcuda % 
Serbest Safi Kg. 29.669.279 300.474.728,97 
Mcî'hun Safi Kg. 83.044,701 841.032.720,06 1.141.507 449.03 

Vidrfi altın borçfoforc' 
8âfi Kg. 6.177,509 62.562.532,72 

Döviz borçlııîfiFî % 
Konvertibl dövizler fSISI ¡3. Hn.mxn&. 
gör®) : 

Hariçteki muhabhîer , ,.,..„ 59.679.669,14 
Muhtelif 14.306.072,90 

Konvertibl dövizler (5256 S. Kanuna 
gör©) : 

Hariçteki muhabirler ., 86.652.629,— 
Muhtelif , ... 377.045.408,67 

Diğer döviEİer <525G S Kanuna gerer 
Hariçteki muhabirler , , 214.434.531,08 
Muhtelif , , 104.060.903,94 

Kliring ,. ..... , . 301.714,69 856.480.929,42 

Ufaklık para: 8.246.079,86 
Dâhildeki muhabirler: 

Resmî bankalar 156.710,70 
Diğer bankalar 108.725,74 265.436,44 

Reeskont v@ senet üzerine avam: 
A - Hazine bonoları .., , 25.000.000,— 
B - Hazine kefaletini haiz bone lar : 

a) Katma bütçeli idareler 70.000.000,— 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi : ... 

.1. •—Hububat alımınn f in"rı«-
mam 130.000.000,— 

. 2 — Zirai istihsal fayiası •.«ha
lat Finans. 162.261.940,22 292.261.940,22 

e) Diğer İktisadi Devlet Teşeb
büsleri , —,— 

© - Ticari senetler : 
a) İktisadi Devlet Teş&bbüslerf 87.740.068,15 
b) Hususi sektör senetleri 333.717.756,94 

D - Zirai senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca ibra i, 

edilen senetler 172.070.372,92 
b) Diğer bankalarca, ibraz edilen 

senette ............... 45.387.652,11 1.026.177.790,34 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa vadeli *> —,—. 
B - Tahvil üzerine avans : 

a) Resmî bankalara . 101.662.214.65 
b) Hususi bankalara 15.223.718,67 

O - Altın ve döviz üzerine îtvans : 
a) Resmî sektör —,— 
b) Hususi SPktör 246.163,78 

D - Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları — — 
(158 sayılı Kanun) 1.966/.849.55 119.098.946,65 

Tahviller cüzdanı î 
Devlet tahvilleri 9.576.541,37 
Diğer resmî tahviller .., 1.949 979,79 
Resmî bankalar tahvilleri 16.321.329,50 
Hususi bankalar tahvilleri ..... 11.549.019,63 39.396.870,29 

İtfaya tabi hesaplar : 
Tahkim olunan alacaklarımız karşı
lığı Hazine tahvilleri (154 S. K. mad
de 2, 3 ve 4) 5.316.822.026,89 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Haşine bonosu (6* Kî. K. r/«*ddc h) 163.661.759,89 5.480.483-786,7$ 

GaTrîınenkuller ve dsmirhag : ss.705.223.os 
Muhtelif % 

a) Hazine ,.,.....„.,..... —,— 
b) Mülhak bütçeli idareler —,— 
e) İktisadi Devlet Teşebbüsleri . ...... —,— 
d) Resmî bankalar —,— 
e) Dahildeki hususi bankalarla ya

pılan röpor muameleleri karşılığı 173.478.236,72 
f > Sair hesaplar ,. ., 361.251.260,45 534.729.497,17 

9.302.654.541,79 

T. Lirası T. 

Tedavüldeki banknotlar % 4.459.235.88©,— 
Böviz alacaklıları: 

Konvertibl dö'.dsler (SİS?, S» Kurara 
ggre) ; 

Hariçteki mufeAbiri«t* 200.738.774,59 
Mevduat . 7.998.729,29 
Muhcslif ................... 230.331.101,36 

Konvertibl d5vizifer"(6236 8, Kanuaa, 
göre) î 

Hariçteki muhabirler 455.032.095,80 
Mevduat .'. 7.030.287,72 
Muhtelif 374.932.151,03 

Diğer dövizler (5256 S. Kanuna göre): * 
Hariçteki muhabirler 16 642.437,75 
Mevduat 1.351,49 
Muhtelif ... 85.647.794,90 

Kirin» ' 9 6 6 . 2 8 4 , 5 3 1.379.321.088,46 

Mevöuat: 
A - Resmî mevduat: 

a) Hazine ve genel bütçeli ida
reler 232.269.949,56 

b) Katma bütçeli İdareler ., 107:702.335.32 
c) İktisadi Devlet Teşebbüsleri 6.320.520.91 
d) Diğer âmma müesseseleri 384.356.849,44 
6) Sair 18.938.729,70 

B - Bankalar : 
&) Resmî bankalar ..................... 51.655.628,47 
b) Diğer bankalar 182.225.141,92 
e) Yurt dışındaki bankalar 83.673.567,56 
d) Bankalar tasfiye fonu (153 S. 

kanun) —»— 
e) Mevduat karşılıkları 

(Kanun No. 1 —,— 
Q - Muhtelif : 

a) Bloke ,., 55.591.194,01 
b) Diğer 70.499.231,20 

D - Milletlerarası müesseseler ve dış 
yardım karşılıkları : 
Milletlerarası müesseseler 228.137.264,33 
D ı ş yard'm karşılıklar: : 

a) Amerikan yardım 
karşılıkları 941.048.967,67 

b) Diğer yardım 
karşılıkları —,— 941.048.967,67 2.342.419.380,09 

Altın alacaklıları: 
Hazine Safi Kg. 11.616,660 

Amortisman ve Kredi 
Sandıiı 1.856,091 

117.647.376,06 
18.797.501,26 136.444.877,32 

Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve havaleler 6.319.229,95 
b) Muhtelif karşılıklar (Akreditif 

ve iç istikraz Karş.) 81.665.750,22 
e) Muhtelif mahiyette depozitolar 26.598.266,66 
d) Sair hesaplar 647.195.447,99 761.778.694,82 

Sermaye : 15 .000.000,— 

İhtiyat akçesi • 
Adi ve fevkalâde 90.864.063.19 
Hususi (Bankamız Kanunu madde İ9> 297.917,60 
tîerıde vukuu muhtemel zarar karşı
lığı {Bankalar Kanunu madde 355 5.028.844,82 96.190.825,61 

Prorizyoiiiar: 112.268.875,49 

9.302.654.541,79 

1 Temmuz 1961 tarihinden itibaren : 
Resmî iskento ve senet üzerine avans faiz haddi : 
&) Zirai senetler ve ihracat finansman senetleri ile küçük 

sanat erbabı, esnai ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası ve R&ht Sandıkları eliyle) % 

b) Diğer senetlerde " 
5 1/4 
7 l/B 

Tahvil üzerine avanslarda 
Altın ilerine avanslarda 

% 1® 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

     

  İÇİNDEKİLER 

Kanunlar                 Sayfa 
 

336  Subay Yüksek Mühendis, Askerî Yüksek Mühendis ve Askerî Mühendislere  

Verilecek İhtisas Ücret Hakkındaki 4385 Sayılı Kamına Bir Madde  

Eklenmesine Dair Kanun           1 

 

337  Mehmet Oğlu 1817 Doğumlu Salman Pak'a Vatanî Hizmet Tertibinden Maaş 

Bağlanmasına Dair Kanun           1 

 

Kararnameler 

 
5/1446  9/8/1931 Tarihli Ve 11656 Sayılı Kararnameye Ektir     1 

 
5/1455  Seykap Limited Şirketine İhalesi Hakkında Kararname      2 

5/1460  Pamuklu Mensucat İhracatının Tanzim, İdare ve Tahakkuku ile Sümerbank'ın 

Görevlendirilmesi Hakkında Karar         3 

 
Dışişleri Bakanlığınca Yapılan Tayin Kararnamesi         3 

 

Yönetmelikler 

 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Staj Yönetmeliği         4 

 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği 8,9,10,18 

ve 22 nci Maddelerini Değiştiren Yönetmelik          4 

 

Ege Üniversitesi Fakülteleri Öğrenci Temsilcileri Seçim Yönetmeliği      4 

 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 
 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları        5 

 

Tamim 

 
Ticaret Bakanlığınca Dışticaret İşlerine Dair Sirküler        7 

 

İlanlar              13 

 




