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

K a r a r Sayısı : 6/611 

M i m i Papadimitrio tarafından yazılıp Yunanistan'da Tufeksi Mat
baasında basılan (Pediko Sholiko Teatro) Çocuk Mektep Tiyatrosu adlı 
Yunanca kitabın, Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının menedil-
mesi; İçişleri Bakanlığının 22/5/1962 tarihl i ve 91116-31/64-53635 sayılı 
yazısı üzerine, 5680 sayılı kanunun 31 inci maddesine göre, Bakanlar, 
Kurulunca 29/5/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Bafbalkam 

1. İNÖNÜ 

Dewtet Balkanı 
İV. ÖKTEN 

İçişleri Bakanı 
A. TOPALOĞLÜ 

Bayındırlık Balkanı 
> E . PAKSÜT 

Tarım Bakanı 
C. ORAL 

Deflet Bakanı ve 
Başb- Yardımcısı 
A. EYİDOGAN 

Devlet Bakanı 
N. SU 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

Devlst Bakamı 

T. FEYZİ OĞLU 
Devlet Baikanı 

H- O. BEKATA 

Adalet Balkanı Millî Sa. Bakanı 
S. KURUTLUOĞLU t- SANCAK 

Maliye Bakanı 
S. İNAN 

Ticaret Bakanı Sa. re So. Y. Bakanı V. 
/. GÜRSAN §. BULADOĞLU 

Ulaştırma Bakamı 
C. AKYAR 

Çalııma Baikanı 
B. ECEVIT 

Millî Eğit. Balkanı 
H . İNCESULU 

Güm. ve Te. Baikanı 
Ş. BULADOĞLU 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Basın-Yaıym ve Turizm Bakamı 
K. EVLlYAOĞLU 

İmar ve iskân Balkanı 
M. GÜVEN 

K a r a r Sayısı: 6/614 

Batı Almanya'nın Düsseldorf şehri Fahrî Başkonsolosluğumuza Dr. 
VValther Eisenbraun'un tâyini; Dışişleri Bakanlığının 25/5/1962 tar ihl i ve 
300.554-Kons/2-206 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 29/5/1962 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C GÜRSEL 

Başbakan 
1. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
İV. ÖKTEN 

İçişleri Bakam 
A. TOPALOĞLÜ 

Devlet Bakanı ve 
Başb- Yardımcısı 
A. EYİUOĞAN 

Devlet Bakanı 
N- SU 

Dilişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

(Devlet Bakanı 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakanı 
5. KURUTLUOĞLU 

Maliye Bakanı 
5- İNAN 

Devlet Bakanı 
H. O. BEKATA 

Millî Sa. Bakanı 
/. SANCAR 

Millî Esi t. Bakanı 
H. İNCESULU 

Bayındırlık Bakam 
E. PAKSÜT 

Tarrm Bakamı 
C ORAL 

Ticaret Balkanı Sa- ve So- Y, Bakanı V- Güm. ve. Te. Bakam 
l . GÜRSAN S. BULADOĞLU S. BULADOĞLU 

Ulaştırma Bakanı 
C. AKYAR 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVIT 

Sanayi Bakanı 
F- ÇELİKBAS 

Basın- Ïaym ve Turizm Bakanı 
K. EVLlYAOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
M . GÜVEN 

t K a r a r Sayısı : 6/622 

i : 
' İlişik vatandaşlığa girme beyannamelerinde hüviyetleri yazılı 992 
\ ı(Dokuz yüz doksan iki ) göçmenin Türk vatandaşlığa alınmaları; İçiş-
| leri Bakanlığının 7/6/1962 tarihl i ve 73238-00. 6364-4059 sayılı yazısı üze--

rine, 2510 sayılı kanunun 6 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
14/6/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C GÜRSEL 

Başbakan 
/. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
İV. ÖKTEN 

İçişleri Bakanı 
A. TOPALOĞLÜ 

Bayındırlık Bakanı 
E. PAKSÜT 

Tarım Bakanı 
C. ORAL 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
A. EYİDOĞAN 

Devlet Balkanı 
IV. su 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

Ticaret Bakanı 
/- GÜRSAN 

Ulaştırma Bakanı 
C. AKYAR 

Devlet Bakanı 

T. FEYZİOĞLU 

Devlet Bakanı 

H . O. BEKATA 

Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı 
S. KURUTLUOĞLU U SANCAR 

Maliye Bakanı 
5. İNAN 

Millî Eğit. Bakanı 
H. İNCESULU 

Sa ve So. Y- Bakanı Güm. ve Te- Bakanı 
S- SEREN S. BULADOĞLU 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVIT 

Sanayi Baikanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Basm-Yaym ve Turizm Bakanı 
K. EVLlYAOĞLU 

İmar ve İskân Bakum 
M . GÜVEN 

2510 sayılı kanunun 6 nci maddesine tevfikan vatandaşlığımıza 
alınacak göçmenlere ait listedir 

Dosya No : 
Beyanname 

No: Adı ve soyadı 
Nüfu» 
adedi Tâbiiyeti 

73238/29780 388 
» 32560 2700 
» 34437 342 

Mehmet Veyseller 
Ramadan Doğrukulak 
Yusuf Gelmez 

9 Yugoslav 
2 » 
1 Tebaasız 



Sahife: 7838 (Resmî Gazete) 5 TEMMUZ 1962 

Dosya No : 

73238/39256 
» 70290 
» 72289 
» 73894 
» 75350 

73236/4308 
73238/80054 

80526 
81996 
81642 
81654 
81683 
81694 
81696 
81709 
81731 
81736 
81739 

» 81740 
81741 
81742 
81743 
81744 
81745 
81746 
81747 

» 81748 
» 81749 
» 81750 
» 81751 
> 81752 

81753 
81754 
81755 
81756 
81757 
81758 
8ı'<09 
81760 
81761 
81762 
81763 
81765 
81766 
81767 
81768 
81769 
81770 
81771 
81772 

» 81773 
> 81774 

81775 
81776 
81777 
81778 
81779 
81780 
81781 
81782 
81783 
81784 
81785 
81786 
81787 
81788 
81789 
81790 
81791 

» 81792 
» 81793 
» 81794 
» 81795 

81796 
81797 
81798 
81799 
81800 
81802 
81804 

» 81805 
» 818C6 
» 81807 
» 81808 
» 81809 
> 81812 
» 81813 

Beyanname 
No : Adı ve soyadı 

2580 A l i İbrahim Yalgın 
3 Ömer Coce 
50 Mahmut A lsan 
238/377 Emine Güzel 
237 İbrahim Dalkır 
401 Hamza Beyaztaş 
1398 Fer i t Hocaoğlu 
85 Cafer Osmancık 
382 Burhanettin Vardar 
1733 Necati Vardar 
3666 Reşat Kabaş 
1387 Cemal Kurtulmuş 
1388 L iman Kurtulmuş 
1393 Nureddin Tahirler 
303 Hüseyin Çalışkan 
607 Vel i Oz 
613 H i lm i Bayraktar 
A/642 Ayşe Bölükbaşı 
1782 Murat Gül 
73 Nebi Pehlivan 
Ş/158 Şemo Yıldız 
36 Selman Serbest 
37 Mustafa Fedakâr 
2365 Bek i r Bekir ler 
111 Mazlum İkbal 
109 Rifat Şen 
2367 Mahmudiye Küçük 
H/789 Hüseyin Oztürk 
38 Enver Şen 
119 Vel i Cömert 
124 Rafet B i l g i l i 
104 Sabri Pehlivan 
2363 Hasan Ars lan 
47 Hafız Ünal 
4/44 Hidayet Karakaş 
46 l l yas Sancaklı 
2364 Ayşe Bekir ler 
35 Idns Kelment 
34 Münir Ünal 
44 Ömer Beşyıldız 
42 Mustafa Canbaz 
45 Kadr i Beşyıldız 
107 Eşref Meraklı 
122 Rakip Bayraklı 
115 Emine Şakirler 
40 Ömer Fidan 
117 Salih Çakır 
43 Hakkı Güler 
25 Abdülkerim Gül 
407 Hasan Arı 
108 Fa tma Çavuşlar 
32 Yusuf öztürk 
121 Bek i r Yavaş 
2366 Hamide Sancaklı 
127 Hasan Güner 
2368 Ahmet Mert 
39 Selim Kaş 
884 Ramadan Kaya 
116 M . A l i Demirci 
128 Hasan Düşünceli 
110 Ramadan Gülen 
14144 Hayriye Rüstemoglu 
120 İsmail Yürekli 
112 Hüseyin Konuşkan 
409 Ahmet Arı 
125 Süleyman Esmer 
14143 Hasan Rüstemoglu 
14142 Hüseyin Rüstemoglu 
1115 Rufiye Kurtuluş 
1384 Kemal Kurtulmuş 
2517/787 Hal i l Toprak 
2369 Şemsettin Sancaklı 
2370 Ars lan Sancaklı 
495 Şükrü Ataseven 
14146 Cemail Bayram 
1032 Muharrem Öztürk 
1599 Selâhattin Şen 
14155 Emine Ba lkan 
313 Ramize Kurtulmuş 
D/41 Destan Şengül 
14151 Rufiye Ba lkan 
14154 Cemal Ba lkan 
14145 Şaban Işsever 
14150 Murat Rüstemoglu 
1033 Adem Öztürk 
1113 Vehbi Kurtuluş 
14152 Remziye Ba lkan 

Nüfus 
adedi 

5 
6 
6 
1 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
7 
5 

Tâbiiyeti 

Yugoslav 
> 
» 

Yunan 
Yugoslav 

> 
» 

> 
6 > 
3 » 
5 » 
6 » 
1 Yunan 
6 Yugoslav 
6 > 
5 > 
4 » 
3 » 
9 » 
2 » 
4 » 
5 » 
4 » 
3 » 
2 » 
4 » 
3 > 
6 » 
2 J> 
1 > 
5 » 
1 » 
7 » 
7 > 
2 » 
6 » 
8 > 
1 > 
1 > 
1 > 
2 > 
1 > 
2 > 
3 > 
4 > 
4 > 
2 > 

11 » 
3 » 
3 > 
5 > 
6 » 
2 > 
2 » 
3 > 
6 > 
1 » 
7 » 
3 > 
2 » 
3 » 
1 » 
1 > 
2 » 
2 » 
5 » 
6 » 
5 > 
2 » 
7 > 
2 » 
5 > 
1 » 
1 > 
3 » 
1 > 
1 » 
6 > 
1 » 
S -> 
7 > 
1 > 

Dosya No: 

73238/81814 
> 81815 
> 81816 

81818 
81819 
81820 
81821 
81822 
81823 
81824 
81825 
81826 
81827 
81828 
81829 
81830 
81831 
81832 
81833 
81834 
81835 

» 81836 
81837 
81838 
81839 
81840 
81841 
81842 

» 81843 
» 81844 
> 81845 
» 81846 
» 81848 
» 81849 
» 81850 
> 81851 
> 81852 
» 81853 
» 81854 
> 81855 
> 81856 
» 81857 
» 81858 
> 81859 
» 81860 
» 81861 

81862 
81863 
81864 
8ı8v jO 
81866 
81867 
81868 

T> 81869 
» 8x8/0 
» 81871 
» 8x872 
> 81873 
» 81874 
» 818/5 
> 81876 
> 81877 
» 81878 
» 81880 
» 81881 
» 81882 
» 81883 
» 81884 
» 81885 
» 81886 
» 81887 
» 81888 
» 81889 
» 81890 
> 81891 
» 81892 
» 81893 
> 81894 
» 81895 
> 81896 
» 81897 
> 81898 

> 

> 81901 
> 81902 
» 81903 
» 81904 
» 81902 

Beyanname 
No: 

217 
48 
14153 
14148 
14147 
14157 
1031 
14149 
14160 
14164 
14162 
77 
14158 
14163 
2371 
B/2056 
14159 
14161 
9S4/S84 
14171 
14170 
14172 
14175 
14177 
14185 
14182 
14188 
14176 
R/236 
2372 
14186 
14183 
14180 
14174 
14179 
14184 
14181 
14187 
1034 
14168 
14167 
55 
49 
52 
54 
60 
58 
64 
53 
06 
63 
2516/786 
59 
57 
2373 
23 f4 
51 
50 
61 
62 
2375 
207 
2336 
109 
340 
132/133 
14192 
562 
299 
9 
1 
365 
187 
14191 
930 
82 
14193 
188 
131 
2377 
14194 
46 
1444 
232 
407 
229 
14190 
10 

Adı ve soyadı 

Kemal Esman 
A r i f Neşe 
Hayriye Ba lkan 
Esat Ba lkan 
Rıfat Ba lkan 
Şakir Yıldız 
Hasan Kaimce 
Süleyman Balkan 
Cafer Çardak 
Habibe Çardak 
Ahmet Çardak 
Şerif Kahraman 
Eşref Çardak 
Zümrüt Çardak 
Sadriye Bayraktar 
Hasan Vardar 
Emine Çardak 
Haydar Çardak 
Ar i f Zabzun 
Hürşah Kurtulmuş 
Ars lan Kurtulmuş 
Az i z Beri 
Abid in Güler 
Hamit Yıldırım 
Rüstem Kelment 
Kâniye Kelment 
Ars lan Kelment 
Hüseyin Vardar 
Raşit Yalnız 
Selâmi Yüksekkale 
İbrahim Kelment 
B a k i Kelment 
Şaban öztürk 
Hüseyin Güler 
Mehmet Yılmaz 
Rüstem Kelment 
Şaziye öztürk 

Zeliha Kelment 
Demirşah Uzunalan 
Hal i t Dönmez 
Mehmet Dönmez 
Recep Lâle 
Ramız Şen 
Asım Can 
Ahmet A t i k 
Hayrul lah Göçtürk 
Nazire Altındağ 
Bayram Göçturk 
Abdurrahman Can 
Şuayip ü iL i ı idag 
İbrahim Göktürk 
Muhammed A l i Özbek 
Atobas Göçtürk 
Kemal Altındağ 
Hanıfe Bayraktar 
Zeynel Bayraktar 
Masa Can 
Farız Vardar 
Osman Mısırlı 
Halım Sokullu 
Fadıl Serbest 
Abdul lah Ba lkan 
l lyas Üçkardeş 
İsmail Şen 
Mümin Gürkan 
Dai l Dolu 
Fazlı Serbest 
Hasan Gürdal 
Hüseyin Gülbenli 
Şakir Karasu 
Hasan Çalışkan 
Abdül Destan 
Bayram Suıtansuyu 
Hakkı A lbayrak 
Cemail Sipahi 
Yusuf Yiğit 
Munise Serbest 
Mehmet Demir 
Ömer Şengül 
Havva Gül 
Müberra Serbest 
Ha l i l Yavaş 
Ramadan Şarkköylü 
Demiral i Lort lar 
Abdul lah Göçmen 
İbrahim Öztürk 
Hüseyin Serbest 
Zeynel Karasu 

Nüfus 
adedi 

5 
8 
1 
4 
6 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
5 
7 
1 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
5 
5 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
4 
4 
3 
1 
2 
5 
1 
4 
5 
9 
5 
7 
6 
1 
6 
7 
2 
6 
1 
4 
1 
2 
6 
2 
7 
6 
5 
3 
5 
3 
2 
6 
4 
1 
1 
3 
5 
3 
7 
6 
8 
1 
3 
1 
4 
2 
3 
1 
9 
5 
6 
3 
5 
2 
4 

Tâbiiyeti 

Yugoslav 
> 
» 
» 
> 
> 
> 

» 
» 
» 
» 
> 

» 
> 
> 

» 
> 

» 

> 

> 
> 
» 
» 

» 

» 
> 
> 

> 
Yugoslav 

» 
Afgan 
Yugoslav 

» 
> 
» 
» 
> 

> 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 



5 TEMMUZ 1962 (Resmî Gazete) Sahife: 7839 

Dosya No: 
Beyanname 

No : Adı ve soyadı 
Nüfus 
adedi Tâbiiyeti 

73238/81906 B/93 
» 81907 505 
» 81908 164 
» 81910 110 
» 81911 2376 
» 81912 308 
» 81913 007/909 
» 81814 14197 
» 81915 279 
» 81916 
> 81917 
» 81918 
•» 81919 
» 81920 
» 81921 
» 81922 
» 81923 
» 81924 
» 81925 
> 81926 
» 81927 
» 81928 
» 81929 
» 81930 
» 81931 
» 81932 
» 81933 
» 81934 
» 81935 
> 81936 
» 81937 
> 81938 
» 81939 
» 81940 
» 81941 
» 81942 
> 81943 
» 81944 
» 81945 
» 81946 
» 81947 
» 81948 

81949 
81950 
81951 
81952 
81954 
81955 
81957 
81959 
81960 
81961 
81962 
81963 
81964 
81965 
81966 
81967 
81968 
81969 
81970 
81971 

» 81973 
» 81974 
» 81975 
» 81976 
» 81979 
» 81983 
» 81984 

» 81985 
> 81986 
» 81987 
» 81988 
» 81989 
» 8>990 
» 81991 
» 81994 
> 81995 
> 81997 
» 81998 
» 81999 
» 82000 

82001 
82002 
82003 
82007 
82009 
82010 

» 82011 

» 
» 
» 
» 
» 

1117 
50 
14196 
14195 
14199 
14203 
14202 
14201 
36 
71 
2 
16 
3 
507 
1116 
14200 
42 
40 
40 
11 
14198 
18 
34 
405 
40 
14204 
140 
32 
79 
75 
73 
53 
72 
71 
2378 
67 
77 
74 
76 
65 
365 
834 
34 
302 
38 
19 
23 
300 
39 
309 
20 
29 
35 
17 _ 
1079 
1400 
1405 
41 
542 
70 
78 
1404 
69 
68 
1410 
1396 
1397 
14207 
130 
14205 
14206 
219 
222 
220 
A/574 
88 
511 
224 
223 
10 

Bekir Yedekçi 
Ramadan Sevil 
Şaban Damat 
Hamdi Demir 
Esat Aşık 
A l i Dinç 
Sinan Sinan 
Mehmet Güler 
E m i n Hoşgör 
Selime Bayraktar 
Süleyman Zakut 
Hatice Güler 
Nur i Seçkin 
E m i n Pehlivan 
Şevket Koliçan 
Muradiye Pehlivan 
Ferüzat Pehlivan 
İbrahim Senli 
Cemal Şerefli 
Hüsnü Sevim 
Musladin Vardar 
Recep Çalışkan 
İbrahim Candan 
Nurett in Bayraktar 
İbrahim Pehlivan 
Lamia Yardımcı 
Mecit Yardımcı 
Raman öztürk 
Zepa Karataş 
Sinan Pehlivan 
Oelâdin Vardar 
İsmail Yaşar 
Musa Çetinkaya 
Celâlettin Yardımcı 
Ramiz Pehlivan 
Mustafa Savaşır 
Sadık Kadıoğlu 
İsmail Osmanlı 
Yakup A l tan 
A k i f Bahadır 
Recep Mümin Gür 
Ruşan Akgül 
Hanife Vardar 
Vekf i Gül 
l lyas İşçi 
Nazife A l tan 
Yakup Doğulu 
Eyüp A l tan 
Firdevs Soylu 
Refik Metolar 
Mehmet Şen 
Mustafa Yavaş 
İsmail Yaldız 
Hasan Parmak 
Dalistan Şen 
İdris Uze l 
Z i k r i Gülbenli 
Ahmet Parmak 
Hasan Çalışkan 
Vasf i Şen 
İbrahim Topçu 
İdris Zaimoğlu 
Abidin Vardar 
Mehmet A l i Uçar 
Ferhat Bayramlar» 
Hakkı Limanlı 
İslâm Karasu 
Enver Duyar 
Nazife Topaç 
Hakkı Güler 
Sadri Limanlı 
Salih Bayhan 
Ref ika Bayhan 
Maksut De.nirali 
Ahmet Pirinççiler 
Hüseyin Avcı 
l lyas Şengül 
Şahin Şengül 
Ahmet Demir 
A l i Gürbakan 
Feyzul lah A t i k 
Necat A t i k 
Cezair A t ik 
A r i f Gündoğdıı 
Şaban Gizeler 
Recep Arabacı 
Saffet A t ik 
Emine A t i k 
Osman Gül 

3 
8 
2 
7 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
4 
1 
2 
4 
4 
1 
3 
4 
2 
1 
5 
4 
1 
3 
2 
2 
3 
6 
3 
7 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
1 
8 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
4 
3 
1 
8 
3 
7 
6 
7 
2 
7 
6 
1 
6 
2 
5 
2 
3 
1 
2 
5 
7 
3 
8 
4 
2 
3 
1 
5 
5 
3 
5 
1 
1 
6 

Yugoslav 
» 

Yunan 
Yugoslav 

Yunan 
Yugoslav 

» 
> 

Yugoslav 

Tebasız 
Yugoslav 

Yunan • 
Yugoslav 

Beyanname Nüfus 
Dosya No: No: Adı ve soyadı adedi Tâbiiyeti 

73238/82012 1414 M'.kail Hacıoğlu 3 Yugoslav 
» 82013 1407 Ani f Onbaşılar 3 » 
» 82014 4/48 Güzide Nazi f Baybunar 1 » 
» 82015 1409 Şeydi Demirel l i 3 
» 82016 41 Demiral i Çiçek 4 
» 82017 1413 Reşat Hacıoğlu 1 » 
» 82020 192 Şefik Genç 8 
» 82021 193 Ha l i l Genç 2 
» 82022 190 Sefade Yıldız 1 
» 82023 189 Vel i Yı ldz 5 » 
» 81716 41 Hasan Ba lkan 1 Bulgar 
» 73203 1/31 Adviye Kıroğlu 1 Romanya 
» 31032 191 Yaşar Saygıner 1 Yugoslav 

Karar Sayısı : 6/624 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan 
ilişik «107 sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Siv i l Savunma Kadrolarına 
Tâyin Olunan Personelin Terfi, Nak i l , Cezalandırma ve Denetlenmeleri 
hakkında Tüzük» ün yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 29/5/1962 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURtHŞKANI 
C CÜRSEL 

Başbakan 

/. INÖNÜ 

Devlet Bakanı 
N- ÖKTE \ 

İçişleri Bakam 
A. TOPALOĞLÜ 

Devlet Bakanı ve 
Başb- Yardımcısı 
A. EYİDOĞAN 

Devlet Balkanı 
N- SU. 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKlN 

Devlet Bakanı 

T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakanı 
S. KURUTLUOĞLU 

Maliye Bakanı 
$. İNAN 

Devlet Bakanı 

H. O. BEKATA 

MIHI Sa. Bakanı 
/. SANCAR 

Millî Eğit. Balkanı 
H. İNCESULU 

Baymdırlrk Bakanı Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı V. Güm. ve. Te. Bakam 
E. PAKSÜT I. GÜRSAN S- SEREN S. BULADOĞLU 

Tarım Bakanı 
C ORAL 

Ulaştırma Bakanı 
C. AKYAR 

Çalınma Bakanı 
B. ECEVIT 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Basın-Yavm ve Turizm Bakanı 
K. EVLlYAOĞLU 

İmar ve iskân Bakanı 
M. GÜVEN 

107 sayılı Kanuna göre ihdas edilen Sivil Savunma Kadro
larına Tâyin Olunan Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma 

ve Denetlemeleri hakkında Tüzük 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tüzüğün kapsamı 

Madde 1 — 21 E k i m 1960 tarihl i ve 107 sayılı Kanuna Göre İh
das Edilen Sivi l Savunma Kadrolarına Tâyin Olunan Personelin Terfi, 
Nak i l , Cezalandırma ve Denetlenmeleri Bu Tüzük hükümleri uyarın
ca yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Terfi 

Madde 2 — a) Genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve 
belediyelerde özel teşekkül ve müesseselerde çahşan sivi l savunma per
sonelinin terfilerinde, 3656 sayılı kanun hükümleri; 

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilen ve sermaye
sinin yarısından fazlasına Devletin iştiraki olan teşekkül, müessese ve 
şirketlerle bankalarda ve özel kanunlarla kurulan kurum ve teşekkül
lerle sermayesinin yarısından fazlasına bunların iştirakleri suretiyle 
tesis edilen ortaklıklarda ve özel idare ve belediyelere bağlı teşekkül 
ve müesseselerde çalışan siv i l savunma personelinin terfilerinde, 3659 
sayılı kanun hükümler; 

Uygulanır. 

Madde 3 — Siv i l savunma personelinin terfilerinde; sici l , mes
lekî bi lgi ve sicil âmirleri tarafından yapılan tezkiyelerle denetleme 
raporları esas tutulur. 
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Madde 4 — Siv i l savunma personelinin sic i l âmirlerinin kimler 
olacağı, personelin yeterliklerine ait fişin şekli ve sici l bakımından ya
pılacak sair işlemler, İçişleri Bakanlığınca çıkarılaeak yönetmelikte 
gösterilir. 

Madde 5 — S ic i l âmirleri tarafından verilen tezkiye kâğıtlarını 
saklamakla ödevli olan makamlar tarafından her personel için bir ye
ter l ik fişi düzenlenir ve aynı makamlar tarafından fişlerin özel hane
leri , tezkiye kâğıtlarına, varsa denetleme raporlarına göre kısaca dol
durulup imzalandıktan sonra sici l dosyalarında saklanır. 

Madde 6 — Yeter l ik fişleri, sivi l savunma personelinin terfi süre
sinin bitmesinden en geç bir ay önce, personel hakkında giz l i tezkiye 
kâğıdını dolduracak olan âmirlere veril ir. B u âmirler, gereken İnce
lemeyi yaptıktan sonra personelin yeterliği hakkındaki düşüncelerini 
fişin özel hanelerine yazarak yeterliği onamağa yetki l i makama verir
ler. Ye tk i l i makam, personelin sici l ini ve varsa hakkındaki denetleme 
raporlarını gözönüne alarak müsbet görürse yeterliğini onar. 

Madde 7 — B i r terf i süresi içinde verilen tezkiye kâğıtları ile 
denetleme raporları birbirine uygun olarak müsbet veya menfi bulun
duğu halde, yeterliğin takd i r i hususunda aksi bir karara varılırsa, ka 
rarın açık ve kesin gerekçeye dayanması şarttır. 

Madde 8 — Disipl in cezasına veya bir mahkûmiyete uğrayan 
personelin, bu cezaları almasına sebep olan hareketlerinin mahiyetine 
ve giz l i tezkiye ile aldığı kanaatlerin gösterdiği genel duruma göre 

.yeterliği olup olmadığı, yetk i l i âmir ve makamlarca takdir olunur. 

Madde 9 — Kadro unvanlarının gerektirdiği hizmetlerden başka 
bir İşle görevlendirilmiş olan personelin yeterlik işlemleri, eylemli ola
rak çalıştıklan görevlerine göre yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Nakil 

Madde 10 — Sağlık sebepleri hariç olmak üzere, bulunduğu yerde 
bir terf i süresi kalmayan sivU savunma personeli nak i l isteğinde bulu
namaz. 

Madde 11 — Siv i l savunma personelinin naki l isteklerinin yerine 
getirilmesinde aşağıdaki hususlar, tercih sebebi ve sırası sayılır : 

a) Kendisi veya nafakası üzerine borç olupta bir l ikte oturma 
zorunda olan aile efradından bir i hasta olanlar; 

b) Eşi başka yerde memur olanlar; 
o) Çocuklarını okutacak okulu olmıyan yerlerde bulunanlar. 
ı(a) Fıkrasındaki sebepten dolayı nak l i gerektiren hastalıkların 

resmi hastanelerin sağlık kurul lanndan alınacak raporlarla, (b) ve 
(c) fıkralarındaki sebeplerden dolayı nakl im isteyenlerin bu durum
larının mahal l i mülkiye âmirlerinden alınacak belgelerle tevsik edilmesi 
lâzımdır. 

Madde 12 — Sağlık sebepleri dışındaki naki l isteklerinin her yı
lın Şubat ayı içerisinde yapılması şarttır. İlgili makamca bu İstekler 
incelenir ve uygun görülenlerin nak i l işlemleri, Haz i ran ayı sonuna ka 
dar sonuçlandırılır. 

Madde 13 — Hizmet in gerektirmesi halinde, i l g i l i makamca sivi l 
savunma personelinin naki l ler i re'sen yapılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Cezalandırma 

Madde 14 —• S iv i l savunma personeline, işledikleri f i i l in mahiyet 
ve derecesine göre disiplin yönünden aşağıdaki cezalar ver i l i r : 

A ) Uyarma : Göreve dikkat çekmektir. 
B ) Kınama : İdare ve disiplin yönlerinden görülen noksanlar do-

layısiyle belir l i bir eylemden dolayı ayıplamaktır. 
C ) Aylıktan kesme : Aylığın 15 günlüğüne kadar kesilmesidir. 
D) Kıdem indirme : Yalnız terfiine tesir etmek üzere kıdemden 

Uç aydan bir yıla kadar bir müddetin indirilmesidir. 
E ) Sınıf indirme : Kazanılmış hak olan aylık derecesinin bir aşa

ğı dereceye indirilmesidir. 
F ) Meslekten çıkarma : B i r daha sivi l savunma hizmetlerinde 

kullanılmamak üzere çıkarılmaktır. 
G) Memurluktan çıkarma : B i r daha Devlet memurluğunda ku l 

lanılmamak üzere çıkarılmaktır. 
Madde 15 — Uyarmayı gerektiren haller şunlardır : 
a) Zaruret olmadan merciini tecavüz etmek; 

b) Ye tk i l i makamlarca hizmetle i l g i l i olarak yapılan davetlere 
özürsüz katılmamak; 

c) Plânlarla tesbit edilen hususların gerçekleşmesinde gereken gay
ret i göstermemek; 

d) Resmî evrak ve dosyalan tam ve intizamlı şekilde tutmasnak 
veya bunların saklanmasında gereken itinayı göstermemek. 

Madde 16 — Kınamayı gerektiren haller şunlardır : 
a) S iv i l savunma tesisat, teçhizat, malzeme ve vasıtalarının ko

runma ve bakından ile yeteri derecede İlgilenmemek; 

b) Tatbikat, deneme veya eğitimlere alt hazırlıkları yanlış veya 
noksan düzenlemek veya bu hususlarda yanlış veya noksan iş va İşlem
lere sebebiyet vermek. 

Madde 17 — Aylıktan kesmeyi gerektiren haller şunlardır : 
a) Mevzuat ve emirlere göre belli zamanlarda yapılması veya bi l 

diri lmesi gerekli İş ve İşlemleri vaktinde yapmamak veya bildirmemek; 
b) A lman avansın hesabını üç ay İçinde vermemek. 

Madde 18 — Kıdem İndirmeyi gerektiren haller şunlardır : 

a) G i z i l evrakın emniyet içinde saklanmasına dikkat gösterme
mek, münderecatım ve görev bakımmdan giz l i l ik arzeden hususları i lg i l i 
oimıyanlara göstermek veya duyurmak; 

b) Gerçeğe uygun olmıyan bilgi veya rapor vermek; 
c) İfasına memur olduğu tahkikatın herhangi bir safhasını ifşa 

etmek; 
d) Arkadaşlarına görevi başında veya görevinden dolayı hakarette 

bulunmak. 

Madde 19 — Sınıf indirmeyi gerektiren haller şunlardır : 
a) Âmirine görevi başında veya görevinden dolayı hakarette bu

lunmak; 
b) H a l ve şartların görevi başında bulunmasını zaruri kılmasına 

rağmen, İzinsiz ve özürsüz görevinden ayn lmak veya görevini terketmek, 
yahut i zm bittiği halde vaktinde görevine dönmemek; 

c) Arkadaşlarına veya maiyetindekilere müessir fiilde bulunmak, 

Madde 20 — Meslekten çıkarmayı gerektiren haller şunlardır : 

a) Kanuni yetkisini veya memuriyet nüfuzunu, herne suretle olursa 
olsun kötüye kul lanmak; 

b) Y e t k i l i âmirin kanuna uygun olarak verdiği emirleri kasten 
yapmamak; 

c) Amir ine müessir fiilde bulunmak; 
d) Siyasi parti lerin leh ve aleyhinde açıkça telkinlerde bulunmak. 

Madde 21 — Memurluktan çıkarmayı gerektiren haller şunlardır : 

Siv i l savunma ile i lg i l i g iz l i plân, bilgi , malzeme, teçhizat ve vası
taları menfaat karşılığında, başkalarına vermek veya yok etmek. 

Madde 22 — Görevi ile i lg i l i veya görevi dolayısiyle öğrendiği g iz l i 
hususlan ifşa eylemek, resmi evrakı kaybetmek veya yok etmek, eğitim 
ve tatbikatlarda halkı telâş ve heyecana düşürecek şekilde asılsız veya 
mübalâğalı haberler yaymak veya yayılmasına sebebiyet vermek halle
rinde, f i i l in ağırlık derecesine göre 14 üncü maddede yazılı cezalardan 
herhangi b i r i uygulanır. 

Madde 23 — S iv i l savunma personeli hakkında yukarıdaki madde
lerde yazılı haller dışında, 788 sayılı Memurin Kanununda gösterilen di
sipl in cezalan hakkındaki hükümler uygulanır. 

Madde 24 — Aynı derecedeki disiplin cezalarından ik is in i aldıktan 
sonra üçüncü defa, yine o derecede bir cezaya müstehak olan personele 
bir derece daha ağır ceza uygulanır. 

Madde 25 — Uya rma ve kınama cezaları İçişleri Bakanı, S iv i l 
Savunma İdaresi Başkanı ve valiler tarafından re'sen verilebileceği 
gibi disiplin komisyonlarınca da veri l ir. 

Madde 26 — Dis ip l in cezalarına ait inceleme, savunma, karar, i t i 
raz ve kesinleşme işlemleri, Dahil iye Memur l an Kanunu ve Memur in 
Kanunu hükümlerine göre cereyan eder. 

Madde 27 — S iv i l savunma personelinin disiplin cezasını gerektiren 
halleri, çalıştıklan daire, belediye, özel İdare, teşekkül, müessese, kurum, 
şirket ve banka amirliklerince, merkez teşkilât mensuplan İçin Siv i l Sa
vunma İdaresi Başkanlığına; taşra teşkilâtı mensupları için mahall in 
en büyük mülkiye amirl iklerine bi ldir i l ir . B u makamlarca tekemmül 
ettirilen evrak, gereği yapılmak üzere i lg i l i mercilere gönderilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Denetleme 

Madde 28 — İçişleri Bakanlığınca, S iv i l Savunma Teşkilâtının ka 
nun hükümleri dairesinde gereği gibi işleyip işlemediği ve sivi l savunma 
personelinin çalışmaları aşağıdaki şekilde denetlenir : 

Denetleme, İçişleri Bakanı adına; 

a) Bakanın muvafakati alınmak suretiyle, Siv i l Savunma İdaresi 
Başkanı, Başkanın görevlendireceği personel ve heyetler; 

b) Mülkiye müfettişleri; 

c) Val i ler ve kaymakamlar veya valiler tarafından görevlendirile
cek i l savunma sekreterleri; 

tarafmdan yapılır. 

Madde 29 — 28 inci maddenin (a) ve (b) bendlerlne göre yapıla
cak denetlemeleri sonuçlarını gösteren raporlar İçişleri Bakanlığına; 

Aynı maddenin (c) bendine göre yapılacak denetlemelerin sonuçla
rım gösteren raporlar, valilerce gereğine göre bu raporlar üzerinde ya
pılan işlem hakkındaki bi lg i veya düşünce ile birl ikte, İçişleri Bakan 
lığına; 

gönderilir. 
Madde 30 — İçişleri Bakanlığına gelen denetleme raporlarının ge

reği, S iv i l Savunma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır. 
Madde 31 — 21/10/1960 tar ih l i ve 107 sayılı kanunun 5/1/1961 ta

r ih l i ve 219 sayılı kanunla değiştirilen beşinci maddesine dayanılarak dü
zenlenen ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmî 
Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 32 — B u Tüzük hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

*—• •— 

T E B L İ Ğ 

Maliye Bakanlığından : 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Karara 
mütaallik Tebliğ 

No. 77 

KISIM: I 

Genel esaslar 

Tebliğin konusu: 
Madde 1 — Döviz tahsisi suretiyle yapılacak ithalâtta, ithalât bedel

lerinin transferi, ithalât hesaplarının kapatılması, kamu sektörü ithalâtı, 
Nato ve benzeri özel anlaşmalara istinaden yapılacak ithalât, kitap ve sair 
matbua ithalâtı, geçici olarak gelen makine, malzeme ve vasıtaların katî 
ithali ve ithalât muamelelerine tavassuta yetkili bankalar hakkında uygu
lanacak esaslar bu Tebliğle tesbit edilmiştir. 

İthalât rejimi: 

Madde 2 — Türkiye'ye ithalât Türk Parası Kıymetini Koruma hak
kındaki 14 sayılı Karar ile Dış Ticaret Rejimi hakkındaki Karar hüküm
lerine göre yapılır. 

B u hususla i lgi l i tatbikat Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 
14 sayılı Karara mütaallik tebliğler ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayın
lanan yönetmelik ve sirküler esaslarına göre cereyan eder. 

Mezkûr karar, tebliğ, yönetmelik ve sirküler hükümlerine muhalefet 
1567 sayılı kanun ve ek ve tadillerine muhalefet sayılır. 

Yetkili bankalar ve vecibeleri : 
Madde 3 — İşbu tebliğe ekl i listede isimleri yazılı bankaların genel 

müdürlükleri veya Türkiye merkez teşkilâtları, ithalât muamelelerine ta
vassuta yetkilidirler. 

Z ik r i geçen bankaların genel müdürlükleri veya merkez teşkilâtları 
işbu Tebliğ hükümlerinin tatbiki bakımından yeterli görecekleri şubelerine, 
ithalât muamelelerine tavassut yetkisi verebilirler. 

Ancak yetki verilen şubelerle, ithalât muamelelerine tefrik edilen me
murların adedinin ve tahsil derecelerinin, yetkinin verildiği tarihten i t i 
baren en geç onbeş gün içinde Maliye Bakanlığına bildirilmesi mecburidir 
Merkez Bankası bu mecburiyete tabi değildir. 

işbu Tebliğde aksi sarahaten zikredümedikçe, «yetkili banka» deyi-
—iyle Merkez Bankasından ? " " r i yetki l i bant -Nr anlaşılır. 

Fiyat tescili: 

Madde 4 — Türkiye'ye ithal edilecek malların fiyat tescil ve tetkik 
muameleleri, 14 sayılı karara mütaallik i lgi l i Tebliğ hükümlerine göre yapılır. 

KISIM: II 

İthalât bedellerinin transferi 

Akreditifli ödeme: 
Madde 5 — Akredit i f l i ödeme şeklinde yetkili bankalar ithalâtçılardan 

işbu Tebliğe eldi 1 No. lu örneğe uygun olarak tanzim edilmiş beyanname -
taahhütnameyi ve 2 No. lu örneğe uygun komisyoncu beyannamesini ve 
akreditif talimatını aldıktan sonra, dış ticaret mevzuatında yazılı esaslar 
ve süreler içinde tahsil ettikleri mal bedeli karşılıklarını en geç i k i iş 
günü içinde Merkez Bankasına devrederler ve Merkez Bankasından k u -
vertür talebinde bulunurlar. 

Müracaat üzerine Merkez Bankası tarafından kuvertür temin edilerek, 
ithal müsaadesi tanzim edilir ve keyfiyet ithalâta tavassut eden bankaya 
tebliğ olunur. 

Bıi şekilde yapılacak tebligata kuvertürle i lgi l i olarak kuvertürün ba
liği, kuvertürün gönderilmiş olduğu hariçteki muhabirin adı ile sarih ad
resi ve kuvertür talimatının tarih ve numarası gibi hususlar dercedilir. 

Kuvertür verildiği ihbarını alan yetkili bankalar, fatura ile deniz, 
uçak konşimentosu, hamule senedi veya posta makbuzu ve menşe şahadet
namesi mukabilinde tediye edilmek üzere akreditif açarlar. Akreditifin açıl
ması ile birlikte yetkil i bankalarca ithal müsaadesine döviz satış bordro
sunun tarih ve numarası yazılarak, ithal muamelelerinde kullanılmak üzere 
ilgililere tevdi veya irsal olunur. 

2 numaralı komisyoncu beyannameleri, tevdi tarihinden itibaren 10 
gün içinde bu bankalarca i lgi l i kambiyo mercilerine gönderilir. 

Akreditiflerin muteberlik müddeti, ithal müsaadesinin taşıdığı tar ih
ten itibaren beş ayı tecavüz edemez. Açılmış olan bir akreditife ilâve ya
pılmak istendiğinde bu ilâvenin vâdesi asıl akreditifin vâdesiyle mukayyet
tir. İmal müddeti kabul olunduğu ahvalde, akreditif müddetleri imal müd
deti kadar uzatılır. 

İthal veya gümrüklere getirme sürelerinin temdidi, akreditiflerin m u 
teberlik müddetinin de temdidini tazammun eder. B u takdirde akreditif 
müddeti ithal veya gümrüklere getirme süresini bir ay noksanı ile takip 
eder. İthalâtçıların, ithal veya gümrüklere getirme süresinin temdit edi l 
miş olduğunu, akreditif müddetinin nihayete ermesinden önce temdidi ya
pan mercilerce verilmiş vesikaları veya imali icap ettiren mallar için imal 
belgesini, tevdi etmek suretiyle, yetkili bankaya tevsik etmeleri şarttır. 
Tevsiki mütaakıp yetki l i bankalarca akreditiflerin temdidi cihetine g idi l 
mekle beraber, temdit keyfiyeti »beyanname - taahhütnameler» üzerine 
dercolunur. 

Akreditiflerin vâdeleri, i lgi l i bankalarca muhabirlerine bildiril ir. 
Akreditif müddetinin hitamında ilgililerce temdit keyfiyeti tevsik edi l

mediği takdirde, yetki l i bankalar akreditifi iptal ve kuvertürün geri geti
rilmesini temin ve keyfiyeti ilgüi Merkez Bankası şubesine ihbarla mükel
leftirler. 

Vesaik mukabili ödeme: 
Madde 6 — İthalât vesaik mukabili ödeme şeklinde yapılmak üzere, 

son ticaret mevzuatında yazılı esaslara göre ithal müsaadesi alınması ha
linde, transfer için, ithal müsaadelerinin taşıdığı tarihten itibaren en geç 
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beş ay zarfında yetkili bankalara müracaat edilmesi lâzımdır. Ancak, ithal 
edilecek mallar için imal süresi kabul edilmiş veya temdit verilmişse, beş 
aylık süreye bu müddetler kadar ilâve yapılır. Transfer talebinde bulunul
duğu sırada, mal bedellerinin Türk lirası karşılıklarının tamamının yet
k i l i bankaya yatırılmış olması iktiza eder. 

Yetk i l i bankalar, kendilerine vâki transfer müracaatı üzerine ithalâtçı
lardan işbu Tebliğe ekli (1) numaralı örneğe uygun olarak tanzim edilmiş 
«Beyanname - Taahhütname» y i ve (2) numaralı örneğe uygun «Komisyon 
beyannamesi» ni aldıktan sonra en geç 2 iş günü içinde döviz transferi için 
Merkez Bankasına müracaat ederler ve müracaatları sırasında mal bedeli 
karşılığı Türk liralarını da adı geçen bankaya devrederler. 

Döviz transferi yapıldıktan sonra yetkili bankalarca ithal müsaadele
rine döviz satış bordrosunun tarih ve numarası yazılır. İthal muamelelerinde 
kullanılmak üzere, ilgililere tevdi veya irsal olunur. 

2 numaralı komisyoncu beyannameleri de tevdi tarihinden itibaren 10 
gün içinde bu bankalarca alâkalı kambiyo murakabe merciine gönderilir. 

Yetk i l i bankaların döviz transferi icra edilmeden evvel; ithal vesaikinin, 
bedellerinin havalesi mukabilinde teslim edilmek kaydiyle, gelmiş oldu
ğunu, malların tamamen yüklenmiş bulunduğunu ve kendilerine gelen ve
saikin ithal edilecek mala taallûk ettiğini aramaları şarttır. 

İthal vesaikinin yabancı memleketlerde bulunan muhabirlerince te
sellüm edilmiş olduğu ve malların Türkiye'ye sevkedilmek üzere yüklenmiş 
bulunduğu bu muhabirlerce ithalât muamelesine tavassut eden Türkiye'deki 
yetkili bankaya bildirildiği takdirde, yukarıdaki fıkra hükümleri dahilinde 
de mal bedelinin transfer edilmesi mümkündür. 

Mal mukabili ödeme: 
Madde 7 İthalâtın mal mukabüi ödeme şeklinde yapılmak ü;ere, 

Dış Ticaret mevzuatında yazılı esaslara göre ithal müsaadesi alınması ha
linde transfer için ithal müsaadesinin taşıdığı tarihten itibaren en geç bir 
yıl ve her halükârda malların gümrüklerden çekilmesinden itibaren altı 
ay zarfında yetkili bankaya müracaat edilmesi lâzımdır. Ancak ithal mev
zuu mallar için imal süresi kabul edilmiş veya temdit verilmiş ise, bir yıl
lık süreye bu müddetler kadar ilâve yapılır. Transfer talebinde bulunulduğu 
sırada mal bedellerinin Türk Parası karşılıklarının tamamının yetkil i ban
kaya yatırılmış olması iktiza eder. 

Yetki l i bankalar, vâki transfer müracaatı üzerine, ithalâtçılardan işbu 
Tebliğe ekli, 1 numaralı örneğe uygun yalnız beyannameyi ve 2 numaralı 
örneğe uygun «Komisyoncu beyannamesi» ni alırlar. Bu beyannameyi dö
viz tahsis mektubu ile gümrükçe tasdikli fatura sureti üzerindeki gümrük 
idaresinin döviz meşruhatını da gözönünde bulundurmak suretiyle, tetkik 
ederek, döviz transferi için en geç 2 iş günü zarfında mal bedeli karşılığı 
Türk paralarım devretmek suretiyle Merkez Bankasına müracaat ederler. 

2 numaralı komisyoncu beyannameleri, tevdi tarihinden itibaren 10 
gün içinde bu bankalarca ilgil i kambiyo murakabe merciine gönderilir. 

Ödeme şekli değişikliği talepleri: 
Madde 8 — Ödeme şekli değişikliği talepleri, ithal müsaadelerinin i b 

razı suretiyle Merkez Bankasına yapılır. Ödeme şekli değişikliği dolayısiyle 
ithal (Liberasyonda gümrüğe gelme) müddetleri uzatılamaz. Ödeme şekli 
değişikliği taleplerinin Dış Ticaret mevzuatına göre kabul edilen yeni öde
me şekli süresi içinde yapılmış olması ve aynı zamanda i lk ödeme şekli 
süresinin de geçirilmemiş olması lâzımdır. 

Akrediti f l i ödeme şeklinde, açılmış bulunan akreditif şartlarında ban
kaların yapmağa yetkili bulunduğu değişiklikler dışındaki tadilât talepleri 
de Merkez Bankasınca tetkik ve intaç olunur. 

Kısmen peşin ödeme: 
Madde 9 — Kısmen peşin ödemenin şartları, transferlerin icrası ve 

bankaların vecibeleri: 
İthal edilecek malların imali için yabancı firmalara kısmen peşin 

ödeme yapılmasına zaruret olduğu ahvalde mal bedelinin % 25 ine kadar 
dövizin peşin olarak transferine, Odalar Birliğince müsaade edilebilir. Bu 
nispeti aşan talepler Maliye Bakanlığına yapılır. 

Ancak bu husustaki müracaatların imal süresi talepleri ile birlikte s a 
pılması ve kısmen peşin ödemevi gerektiren sebeplerin kanaat verici ve
saikle, z ikr i geçen mercilere tevsiki şarttır. 

İthal müsaadesi tarihinden sonra verilecek peşin ödeme müsaadeleri 
muteber değ:ldir. 

İmal müddeti verilmeyen ithalât için peşin ödeme yapılmaz. 
Peşin ödeme ile i lgi l i transfer talepleri ithalâtın tamamına ait ödeme 

şeklinin süresi dahilinde yetkil i bankalara yapılır, bu bankalar da peşin 

ödemeye tekabül eden Türk liralarını en geç 2 iş günü içinde Merkez Ban
kasına devretmek suretile kuvertür talebinde bulunurlar. 

Yetki l i bankalar, transfere esas olan belgeleri kısmen peşin ödenen 
mebaliğ kadar iptal etmeğe mecburdurlar. 

Ancak, yetkili bankalar tarafından bu şekilde transfere tevessül edile
bilmesi için peşin transferlerin taallûk eylediği ithalâta mevzuu teşkil eden 
malların, ithal süresinin hitamından en geç bir ay önce yabancı memleket
lerden Türkiye'ye müteveccihen yüklenmemesi halinde peşin ödenen meb
lâğın (Kanuni faizleri ve tesbit edilmiş olduğu takdirde akdin ademi i fa
sından mütevellit nakdî tazminat ile birlikte) transferin yapıldığı döviz 
cinsi üzerinden Türkiye'ye iade edileceğine dair hariçteki muteber bir 
bankanın kontrgarantisine müstenit yetkili bir bankanın vereceği teminat 
mektubunun aslı veya tasdikli suretinin ilgililer tarafından bu bankalara 
tevdii şarttır. 

İthal (Liberasyonda gümrüklere getirme) sürelerinin temdit edildiği 
ahvalde ilgililer kontrgarantilerinin temdidim de sağlamak mecburiyetin
dedirler. Aks i takdirde kontrgaranti vâdesinin hitamında yetkili bankalarca 
kontrgaranti mevzuu dövizlerin tahsiline tevessül edilir. 

Kredili ithalât : 
Madde 10 — Muayyen bir projeye bağlı yatırımlarla i lgi l i olarak 

yapılacak kredil i ithalâta ait muameleler, Maliye Bakanlığı veya yetkili 
kılacağı mercilerin tâyin ve Merkez Bankasına tebliğ edeceği şartlar ve 
esaslar dairesinde icra olunur. 

ithalâta tahsis edilen dövizlerin cinsi: 
Madde 11 — İthalât, hangi memleketten yapılacaksa mal bedeli o 

memleket parası ile transfer edilir. Aramızda tediye anlaşması olan mem
leketlerle mevcut anlaşma hesabı, o memleket parası ad ve itibar olunur. 
Bununla beraber satış akdinin şartları arasmda bulunmak kaydile; 

a) Serbest dövizle yapılacak ithalât mevzuu mallar için A P A (Av
rupa Para Anlaşması) dövizleri ile veya diğer anlaşmalı memleket hesap
larından, 

b) Konvertibiliteyi kabul etmiş A P A memleketlerinden hergangi 
birinden yapılacak İthalât için bu anlaşmayı dâhil diğer bir memleket dö
vizi, A B D doları veya A P A dışı anlaşmalı memleketler hesabından, 

c) A P A dışı anlaşmalı memleketlerden birinden yapılacak ithalât 
dolayısile bu memleketler hesabından, 
Merkez Bankasınca transfer yapılabilir. 

Aramızda ödeme anlaşması bulunmayan memleketlerden yapılacak 
ithalatta herhangi bir serbest veya konvertibl dövizle tediye yapılabüir. 

İthalâtın icra edilmemesi: 
Madde 12 — İthalât mevzuu malların fiilen ithal edilmemiş olması 

halinde transferler icra edilmiş bulunduğu takdirde mal bedellerinin iadesi 
transfer edilen dövizin geri getirilmesine bağlıdır. 

Dövzin geri getirilmesi ve mal bedellerinin iadesine mütaallik talep
ler yetkili bankalarca tetkik ve intaç olunur . 

Dış ticaret mevzuatının, teminatların iade edilmesi ve irat kaydolun-
ması hakkında hükümleri mahfuzdur. 

İthalâtın kısmen icra edilmiş olması halinde de yukarıdaki esaslara 
göre muamele yapılır. 

KISIM: IH 

İthalât hesaplarının kapatılması 

Akreditif ve vesaik mukabili ödemelerde : 
Madde 13 — Akreditif ve vesaik mukabili ödeme şekillerinde ithalât

çılar ithal mevzuu malları ithal müsaadesinin muteber olduğu müddet için
de tamamen ve fiilen gümrükten çekmek ve gümrükçe tasdikli orünal fatura 
suretile, CİF ithalâtta bilcümle orijinal sigorta vesaikini, fi i l i ithal tarihin
den itibaren en geç 15 iş günü zarfında yetkili bankalara ibraz ederek itha
lât hesaplarını kapattırmağa mecburdurlar. 

Malların gümrüklerden peyderpey çekilmesi halinde, hesap kapatma 
süreleri, son parti esas alınmak suretiyle hesaplanır. 
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Yetki l i bankalar, transfer edilen döviz miktarı ile gümrüklerce mu-
saddak orijinal fatura suretine göre fiilen ithal edilmiş olan malların kıy
metini de gözönünde bulundurmak suretile, muktazi tetkikatı icra et
tikten sonra ithalât hesabını kapatırlar ve «Beyanname - taahhütname» yi , 
orijinal fatura suretleri ve CİF ithalâtta orijinal sigorta vesaikini ve 
ithlâta ait döviz satış bordrolarını nezdlerinde muhafaza ve dört ayda bir 
ilgi l i kambiyo mercilerine bu şeküde taahhüdü kapatılanların bir listesini 
gönderirler. 

İthal müddetlerinin sonundan itibaren (Temdit hallerinde temdit 
sonundan itibaren) 15 iş günü geçtiği halde, taahhütlerini kapatmamış olan 
ithalâtçıları bu müddetin sonundan itibaren 10 iş günü içinde yetkili ban
kalar muamelenin safahatını belirten taahhütlü hir mektup göndermek 
veya makbuz mukabili teslim etmek kaydiyle, i lgi l i kambiyo merciine 
ihbarla mükelleftirler. 

Mal mukabili ödemelerde: 
Madde 14 — Yetki l i bankalar, beyanname ile fatura sureti ve döviz 

tahsis mektubu üzerine transfer edilen dövizin cins ve miktarı ile ithalâta 
ait döviz satış bodrosunun tarih ve numarasını kaydettikten sonra bu be
yanname ve fatura sureti ile CİF ithalâtta orijinal sigorta vesaikini döviz 
satış bordrolarına bağlıyarak nezdlerinde muhafaza ederler. 

Bankalar bu şekilde kapatılan hesapları 12 nci maddede sözü edilen 
dört aylık icmal cetvellerine de ithal ederler. 

Hesap kapatmayanlar hakkında yapılacak muamele : 
Madde 15 — Kambiyo murakebe mercileri ithalât hesaplarını kapat

mamış ithalâtçılar hakkında kanuni takibata tevessül ederler. Diğer ta
raftan, kambiyo murakabe mercileri bu gibi ithalâtçılara mütaakıp itha
lâtları dolayısiyle döviz satılmaması için, keyfiyeti Maliye Bakanlığına 
(Hazine Genel Müdürlüğüne), Merkez Bankasına ve yetkili ticari banka
lara bildirirler. B u gibi ithalâtçılara, hesaplarını kapatmadıkça, ancak mal 
mukabili ithalât için döviz satışı yapılabilir. 

Kapatılmayan ithalât hesapları hakkında, takyidatın kal
dırılması, ek süre verilmesi ve terkin : 

Madde 16 — Mücbir ve muhik görülecek sebeplerle ithalât hesapla
rının kısmen veya tamamen terkinine mütaallik talepler, Maliye Bakanlı
ğınca (Hazine Genel Müdürlüğü ve M. İ. İ. T. Genel Sekreterliği) tetkik 
ve intaç olunur. 

Aynı sebepler tahtında ve yetkil i bankalarca ihbar mektubunun tevdi 
veya irsal tarihinden itibaren 15 gün zarfında müracaat edilmek kaydiyle, 
ithalât hesaplarının kapatılması için bir ayı geçmemek üzere ek süre ver
meğe ve icabı halinde konulmuş bulunan takyidatı kaldırmağa ilgi i i 
Kambiyo Murakabe mercileri yetkilidir. 

KISIM: IV 

Resmî sektör ithalâtı 

özel hükümler: 

Madde 17 — Resmî sektöre dâhil daire ve müesseselerin yapacakları i t 
halâtta, aşağıdaki hükümler mahfuz kalmak kaydiyle dış ticaret mevzuatı 
ile işbu tebliğde yazdı genel esaslar uygulanır. 

a) Resmî sektör ithalâtında ithalâtçı vesikası ve teminat aranmaz. 

b) İthal listelerinde, münhasıran mukaveleli fabrika acentaları ta
rafından ithal olunabileceği kayıtlı maddelerin ithalinde mezkûr şart, 
resmî sektör için uygulanmaz. 

c) Gecikme sebepleri beyan edilmek suretile yapılacak talep üzerine, 
ithal süreleri Merkez Bankasınca 6 aya kadar uzatılabilir. 6 aydan fazla 
temdidi gerektiren müracaatlar, Maliye Bakanlığınca tetkik ve intaç o lu
nur. 

d) Akreditif açma süreleri genel ve katma bütçeli daireler için 
muhik sebeplere binaen Maliye Bakanlığınca temdit edilebilir. 

e) Gsnel ve katma bütçeli dairelerin açtırdıkları akreditiflerin mu-
teberlik müddeti sonunda iptali ve kuvertürün geri getirilmesi icabeden 
ahvalde keyfiyet Maliye Bakanlığına bildirüir ve bu Bakanlıktan alına-
nacak talimata göre hareket edilir. 

f) İthal sürelerine ek olarak ayrı bir imal süresini gerektiren hal
lerde, bu süre Sanayi Bakanlığınca tesbit ve Merkez Bankası tarafından 
ithal müsaadelerine yazılarak ithal süresin* eklenir. 

g) Maliye Bakanlığı tarafından verilen ihtiyaç belgesine istinaden 
yapılan ithalâtta ithal süresi bu Bakanlıkça gösterilir. Bu şekilde tesbit 
olunan sürelere ait temditler de mezkûr Bakanlıkça intaç edilir. İhtiyaç 
belgelerinde ithal süresi gösterilmeyen ahvalde genel esaslar uygulanır. 

h) Maliye Bakanlığı tarafından verilen ihtiyaç belgesine istinaden 
yapılan ithalâtta ödeme hükümleri hakkında bu Bakanlıkça verilecek tal i 
mata göre transfer icra olunur. Ödeme şekli tasrih edilmeyen hallerde bu 
tebliğin genel hükümleri uygulanır. Kısmen peşin ödeme halinde 9. madde 
de kayıtlı teminat mektubu aranması mecburiyeti mahfuzdur. 

i) Resmî sektörün Dış Ticaret Rejimine göre gümrüklerce is'af 
edilmiyen mal değişikliği talepleri Sanayi Bakanlığınca tetkik ve intaç 
olunur. 

j) Liberasyon yolu ile yapılacak akrediti f l i ithalât hariç, resmi 
sektöre dâhil daire ve müesseseler müracaatlarını doğrudan doğruya Mer
kez Bankasına yapabilirler. 

k) Resmî sektör İthalâtı ile alâkalı olarak yukarıdaki hususlar 
dışındaki hallerde Mal iye Bakanlığınca verilecek özel tal imatlara göre 
muamele yapılır. 

Bu madde hükümleri genel ve katma bütçeli daireler, özel idareler, 
belediyeler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel bir kanunla veya özel 
bir kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan iktisadi ve t icari teşeb
büsler tarım kredi ve satış kooperatifleri ve bir l ikler i ile sermayesinin 
yarısı ve yarısından fazlası bu idare ve teşekküllere ait teşebbüsler ve 
umumi menfaatlere hadim cemiyetler, Merkez Bankası, Maden Tetkik ve 
A r a m a Enstitüsü ve E lekt r ik işleri Etüd İdaresi, İstanbul Petrol Ra f i 
nerisi A . Ş. ve Ereğli Demir Çelik İşletmesi hakkında uygulanır. 

Müteahhitler vasıtasiyle yapılacak ithalât: 
Madde 18 — Resmî sektör ihtiyaçları için bu sektöre dâhil olma

yan gerçek ve tüzel kişiler tarafından ithalât yapılması halinde Türk 
Parası Kıymetini Koruma mevzuatında aksine hüküm mevcut olmadıkça, 
işbu Tebliğde resmî sektör için kabul edilen istisnalar tatbik edilmez. 

KISIM : V 

Hususiyeti olan ithalât 

Kitap vesair matbua ithalâtı: 
Madde 19 — a) Yasak neşriyata mütaallik, yetki l i makamlar ta

rafından ittihaz edilen ve edilecek karar lar mahfuz olmak kaydiyle, A P A 
ve dolar sahalarından aşağıda yazılı matbuaların Türkiye'ye i thal i ser

besttir. 
1 — Okul kitapları (Yabancı dilde) 
2 — Yabancı dilde diğer kitaplar (Yalnız teknik, i lmi , edebi, mes

leki ve sanata ait kitaplar) 
3 — Moda mecmuaları 
4 — Yalnız gündelik veya periyodik siyasi, t icari , teknik, i lmi , 

mesleki, edebi ve sanata ait yabancı dilde gazete ve mecmualar 
5 — Çocuklar için yabancı dilde kitaplar ve resimli albümler 

6 — Mus ik i notaları 
7 — Her nevi haritalar 
8 — Mimarlığa ve mühendisliğe ait plânlar vesair teknik resimler 
9 — Yalnız ta l im ve terbiyeye mütaallik bilûmum plân ve levhalar. 
Amer ika Birleşik Devletlerinden yapılacak ithalât, I M G programı 

dairesinde cereyan eder. 
b) Matbuaların ithalât ve transfer muameleleri ile ithalât bedel

lerinin ödenmesi İthal müddetleri ve ithalât hesaplarının kapatılması 
hakkında işbu Tebliğin genel hükümleri uygulanır. 

Ancak, bu ithalâtta ithalâtçı vesikası ile Dış Ticaret mevzuatında, 
genel ithalât için tesbit olunan teminat aranmaz. 

Diğer taraftan, gündelik ve periyodik siyasi ve t icari gazetelerin 
ithalâtında ithal müsaadesi de aranmaz. B u vesika yerine gümrük idare
lerince veya PTT İdaresince musaddak orij inal faturalarla ik t i fa olunur. 

c) Harice iade edilen matbuaların transfer edilen bedellerinin, 
iade tarihinden en geç 3 ay içerisinde aynı cins dövizle yurda getirilerek 
yetki l i bir bankaya satılması veya aynı f i rmaya yapılacak mütaakıp 
transferlerden mahsubu lâzımdır. 

İlgili f i rma ve müesseseler, bu şekilde harice iade ettikleri gazete 
ve mecmuaların değerini, iade tar ihini ve döviz alım bordrosunun tar ih 
ve numarasını ihtiva etmek üzere üçer aylık devreler itibariyle tanzim 
edecekleri bir beyannameyi bağlı bulundukları kambiyo merciine, bu dev-
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renin nihayetini takip eden ay içerisinde tevdi etmek ve iadeyi tevsik 
edici bilcümle vesaiki nezdlerinde muhafaza ve talep vukuunda ibraz 
eylemek mecburiyetindedirler. 

K i tap ve diğer matbua ithalâtı için alınmış vesikalara istinaden sair 
mallar ithal edilemez. 

Milletlerarası protokol ve programlara müstenit kitap ve 
sair matbua ithalâtı: 

Madde 20 — a) Beynelmilel protokol veya programlara ( IMG 
gibi) müsteniden yapılacak kitap ve sair matbua ithalâtı alâkalı Hükü
metlerle mutabık kalınacak cins, nevi ve miktar dahilinde serbesttir. 

B u ithalâtta ithalâtçı vesikası, teminat ve ithal müsaadesi aranmaz. 

b) İthalâtın icrası : 

İthalât beynelmilel protokol veya programlara ( IMG gibi) istina
den tesbit edilen esaslar dairesinde, ihracatçı memleketin alâkalı idaresi 
ile bu memleketteki satıcı arasında yapılan mukavele çerçevesinde bu 
firmaların Türkiye'deki ithalâtçılara gönderecekleri faturalara müsteni
den yapılır. 

Gümrük idareleri veya P T T İdaresi bu orijinal faturalara, beyan 
üzerine, beynelmilel protokol ve programlara müsteniden yapıldığını 
mübeyyin gerekil meşruhatı vazeylemek suretiyle ithalâta müsaade eder. 

c) İthalât bedellerinin yatırılması : 
B u maddeye istinaden yapılan ithalâtın Türk lirası karşılıkları güm

rük idarelerinden veya P T T İdaresinden alınacak tasdikl i ve meşruhat!: 
ori j inal faturalara müsteniden bu hususta yetki l i kılınan bankalara yatı
rılır. 

Bedelsiz ithalât: 

Madde 21 — T icar i veya gayrı t i car i mahiyetteki bedelsiz ithalât, 
bedelsiz ithalât tebliğlerinde tesbit edilen esaslar dairesinde cereyan eder. 

AID yolu ile yapılacak ithalât : 
Madde 22 — A I D ithalâtına mütaallik yönetmelik hükümleri mah

fuz olmak kaydiyle A I D ithalâtı ile i lg i l i muameleler ve ithalâtın icrası 
işbu Tebliğin genel hükümleri dairesinde cereyan eder. 

Dolu sinema fİlimleri, bunlara ait afiş, resim ve ilânların 
ithali: 

Madde 23 — Dolu sinema filimîeri ve bunlara alt afiş, resim ve 
ilânların ithali, görünmeyen muamelelere ait tebliğlerde tesbit edilen 
esaslar dairesinde cereyan eder. 

NATO, off-shore, mühimmat ve benzen özel anlaşmalara 
müstenit ithalât: 

Madde 24 — Dış Ticaret Mevzuatının dışında bulunan N A T O , off-
shore mühimmat ve benzeri özel anlaşmalarla i lg i l i döviz satışları ve 
ithalâtın icrası ile buna müteferri muameleler Maliye Bakanlığınca tes
bit edilecek esaslar ve verilecek tal imatlar dairesinde yürütülür. 

KISIM: VI 

Triptik ve geçici kabul yolu ile veya muafen gelen vasıta, 
makine malzeme ve sair eşya 

Geçici ithal ve yurt dışına çıkarma : 
Madde 25 — Tript ik, gümrük geçiş karnesi veya muvakkat ka 

bul yolu ile gelen veya beynelmilel anlaşmalara mütaallik kanunlar 
gereğince muafen Türkiye'ye sokulmak istenen vasıtalar ile sair mal 
veya eşyaların giriş muameleleri; gümrük mevzuatında yazılı esaslar 
dairesinde cereyan eder. 

Sözü edilen vasıtalarla mal ve eşyaların gümrük mevzuatında tes
bit edilen müddetlerin hitamından evvel veya muafiyet mevzuu işletin 
hitamında aynen yurt dışına çıkarılması lâzımdır. B u maksatla yurda 
giriş sırasında, gümrük idarelerince alâkalılardan (Triptik veya mua
fen girenler hariç) bunların müddeti içinde aynen yurt dışma çıka
rılacağına dair tebliğe bağlı (3) numaralı örneğe uygun bir taahhüt
name alınır. Gümrük idareleri almış oldukları taahhütnameleri müd
detlerinin hitama erdiği tarihi takip eden i lk iş günü içinde, kanuni 
takibata geçilmek üzere mahallî kambiyo mercilerine teslim veya bu 
merciler adresine taahhütlü olarak postaya tevdi etmekle mükelleftir
ler. Alacağın tahsili veya diğer sebeplerle adlî veya idarî makamlar

dan sâdır olacak ilâm veya karar lara müsteniden olsa dahi; bu kabi l 
vasıta, mal veya eşyaların Mal iye Bakanlığının önceden müsaadesi 
olmaksızın yurda katî olarak ithalleri yapılamaz. 

Satış ve devir : 
Madde 26 — Tr ipt ik, gümrük geçiş karnesi veya muvakkat ka 

bul yolu ile gelen veya beynelmilel anlaşmalara mütaallik kanunlar 
gereğince muafen yurda sokulan vasıta, mal veya eşyaların, her ne su
retle olursa olsun ahara devri veya satışı yahut Türkiye'de mukim ger
çek ve tüzel kişiler tarafından iktisabına aşağıdaki esaslar dahilinde 
Maliye Bakanlığınca iz in verilebilir. 

a) Otomobil ve benzeri naki l vasıtalarının (Station Wagon, panel 
ve jeep t ipi arabalar dâhil) Türkiye'de ahara satış veya devrine bu va
sıtaların yurt dışına çıkarılması sahiplerini güç durumda bırakacağı ah
valde Maliye Bakanlığınca i z in verilebilir. Maliye Bakanlığı bu vasıta
ların muayyen yerlere satışını şart koşabilir. Satış bedelleri hiç bir su
retle transfer mevzuu yapılamaz, 

b) Fennî vasıta ve bunların takımlarının yurda giriş tarihinde 
yeni olması veya en fazla bir yıl evvel imal edilmiş bulunması, f iyatla
rının faturaları ile tevsik edilmesi ve ayrıca satıcıların Türkiye'deki 
işlerinin hitama ermiş bulunması kaydüe, Türkiye'de mukim gerçek ve 
tüzel kişilere satılmasına, Bayındırlık Bakanlığının mütalâasına istina
den Maliye Bakanlığınca iz in verilebilir. Bunların satış kıymetleri, her-
halükârda, tevsik edilen bedellerinden bunlar için amortisman ve k i r a 
bedeli olarak transfer edilmiş veya edilecek döviz yekûnu tenzil edil
dikten sonra bulunacak meblâğı tecavüz edemez. Tenzil i gereken amor
tisman veya k i r a bedeli yekûnu, Vergi Usu l Kanununa göre hesaplan
ması icabeden amortisman miktarından az olamaz. Amort isman veya 
k i ra bedelinin transfer edilmediği ahvalde, tenzile esas olan amortisman 
miktarı, Vergi Usu l Kanununa göre hesaplanır. 

Satışına iz in verilen fennî vasıta ve bunların takımlarının satış 
bedellerinin transferine Maliye Bakanlığınca izin verilebilir ve lüzumlu 
dövizin tahsisi için keyfiyet Merkez Bankasına bi ldir i l ir . 

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan malzeme mal ve eşyaların 
satış veya devrine satış bedellerinin transfer mevzuu yapılmaması kay
düe Maliye Bakanlığınca iz in verilebilir. 

d) Beynelmilel anlaşmalara mütaallik kanunlar gereğince, muafen 
ve geçici olarak yurda sokulmuş olan vasıta, mal, eşya ve malzeme
lerden gerçek kişiler adına zat ve aile ihtiyaçları için getirilmiş bulu
nanlar hakkında bedelsiz ithalâtla i lg i l i tebliğ hükümleri uygulanır. 

e) Türkiye'de muk im gerçek ve tüzel kişiler tarafından muafen 
yurda sokulmuş vasıta, mal eşya ve malzemenin, ithalât mevzuu işin h i 
tama ermesinden sonra İlgili dairenin mütalâası alınmak ve gümrük 
vergi resim vesair mükellefiyetleri ödenmek kaydile ithalâtçılarına bı
rakılmasına veya ahara satışına Maliye Bakanlığınca iz in verilebilir. 
Maliye Bakanlığı otomobil ve benzeri nak i l vasıtalarının muayyen yer
lere satılışını şart koşabilir. 

Belgeler ve bilgiler: 
Madde 27 — 26 ncı madde gereğince satış müsaadesi istihsali için 

Maliye Bakanlığına yapılacak müracaatlara aşağıda yazılı hususların 
derci ve gerekli belgelerin eklenmesi lâzımdır. 

1. Eşyanın gümrükçe tasdikli faturaları (Bunların taallûk ett ik
leri eşyanın yurda girişleri sırasında yeni olduklarını veya en fazla b i r 
yıl evvel imal edilmiş bulunduklarını mübeyyin gümrük idarelerince! 
vaz'edilmiş şerhi muhtevi olmaları şarttır.) 

2. Satışı talep edilen eşyanın Türkiye'de hangi işlerde kullanıldığı 
ve muvakkat kabul yolu ile giriş veya muafen ithal tarihleri, 

3. Satış müsaadesi isteyen firmaların Türkiye'de hangi işlerle 
meşgul olduğu, ve İşe başlayış ve İşi bitiriş tarihi , 

4. Satış mevzuu eşya için var ise transfer edilen veya edilecek 
amortisman veya k i r a bedellerinin yekûnu, 

5. Satış mevzuu eşyanın ist imal süresine göre Verg i Usu l Kanu
na göre ayrılması icabeden amortisman bedeli. 

KISIM: Vn 

Çeşitli hükümler 

Gümrük giriş beyannameleri: 
Madde 28 — ithalâtçılar gümrük İdarelerine vermekler i gümrük 

giriş beyannamelerine : 
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1. i tha l müsaadelerinin tar ih ve sayısını, 
2. ödeme şeklini (Akrediti f l i , vesaik mukabil i veya mal muka

bi l i gibi), 

3. Gelen mallar için tanzim edilmiş olan ithalâta ait döviz satış 
bordrolarının tarihini, sayısını, gönderilen dövizin cins ve miktarı ile 
muameleye tavassut eden yetki l i bankanın adını ve bulunduğu yeri, 

4. ithalâtın şeklini ve nev'ini (İthal müsaadesine müsteniden, itha
lât, bedelsiz ithalât v. s. gibi), 

5. Gelen eşya, muvakkat olarak yurttan ihraç edilmiş eşya ise 
bu eşya için çıkış esnasında tanzim edilmiş çıkış beyannamesinin tar i 
hini, sayısını ve hangi gümrüğe ait olduğunu, 

6. ithalât bedelsiz olarak yapılmış ise, bedelsiz i thal müsaade
sini veren merciin adı ile bu müsaadenin tar ih ve sayısını açıkça kaydet
mekle mükelleftirler, 

6 nci fıkrada yazılı ithalâta mütaallik gümrük giriş beyannamele
r inin gümrük idarelerince tasdikli bir örneğinin beyannamenin tanzi
mini takip eden i l k iş günü içinde bu idareler tarafından ithalâta tavas
suta yetki l i bankaya veya bu banka adresine taahhütlü olarak pos
taya tevdii mecburidir. 

Bedelsiz i thal tebliği hükümleri dairesinde Türkiye'ye bedelsiz ola
rak ithaline doğrudan doğruya gümrük idarelerince müsaade edilen eşya 
bundan müstesnadır. 

Faturalar: 
Madde 29 — Gümrük idareleri yurda sokulan mal lara ait orijinal 

faturaların bir sureti üzerine; 
1. i tha l olunan malların cinsini, nevini, menşeini ve gümrük tar i 

fe ve istatistik numarasını, 
2. İthal müsaadesinin tar ih ve numarasını, 
3. İthal olunan malın döviz cinsi, itibariyle, F O B , C F veya CİF 

kıymetini, 

4. İthal olunan mala mütaallik gümrük giriş beyannamesinin 
tarih ve sayısını, 

kaydedip tar ih koymak suretile imza ve temhir ve tasdik ettikten 
sonra bu sureti alâkalı ithalâtçılara verir. 

Bedelsiz ithalâta ait faturalar üzerine gümrük idarelerince döviz 
meşruhatı verilmiyerek ithal müsaadesini veren Kambiyo Murakabe Mer
ciinin adının, mektubun tar ih ve numarasının ve diğer hususların kay-
dedilmesile ik t i fa olunur. Bedelsiz ithalâta ait faturalara gümrük idare
lerine» (Dövizli muamele göremez) ibaresi okunaklı bir şekilde yazılır 
veya bu husus büyük harf l i b ir kaşe ile sağlanır. Amer ikan iktisadi yar
dımından gelen eşyaya mütaallik faturalar üzerine de gümrük idarele
rince «Amerikan iktisadi yardımından gelen eşyadır» ibaresi yazılır veya 
bu husus büyük harf l i bir kaşe ile temin edilir. 

Gümrükçe tasdikli orijinal fatura suretlerinin ziym: 

Madde 30 — İthalât mallarına ait gümrükçe tasdikl i orij inal fa
tura suretlerinin ziyaı halinde; keyfiyetin bir is i İstanbul'da olmak üzere, 
yurt ta Türkçe basılan i k i gazete ile ilânı ve bu gazetelerle zayi edilen 
tasdikl i fatura suretlerinin hiç bir suretle döviz transferlerinde ve taah
hütname hesaplarının kapatılmasında kullanılmadığına ve kullanıl
mayacağına ve bulunduğunda aynen tevdi olunacağına dair yetki l i K a m 
biyo Merciine muhatap noterden musaddak bir taahhütnamenin ithalâta 
tavassuta yetki l i bankaya tevdii lâzımdır. 

Yukarıda açıklanan hallerde ithalât hesaplarının kapatılabilmesi; 
i lg i l i ler in yetki l i bankalarca gümrük idarelerine vâki olacak iş'ar üze
rine, yeniden tasdik ettirecekleri fatura suretlerinin bu gümrükler tara
fından vize edilmesile kabildir. 

% 10 a kadar olan fazlalıklar : 
Madde 31 — Gümrüğe gelen malların, i thal müsaadelerinde yazılı 

mal lara uygun olmakla beraber kıymet ve miktarında % 10 a kadar (•% 
10 dâhil) fazlalık bulunması halinde, Dış Ticaret Rejimine göre bunların 
ithaline gümrük idarelerince müsaade olunabilmesi için gönderen fir
manın bu fazlalık dolayısiyle, döviz talebinde bulunmayacağına dair 
muvafakatnamesinin İbrazı şarttır. 

% 10 a kadar olan kıymet fazlalıklarının transfer edilebilmesi için, 
i lgi l i lerin, bu fazlalığın t icari veya sınai teamüllerin zarur i icaplarından 
i ler i geldiğini, Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinden alacakları bir bel
geyle tevsik etmeleri lâzımdır. Bunlara ait transferler, yetki l i bankala
rın müracaatı üzerine Merkez Bankasınca derhal i c ra edilir. M a l mu-

^ kabi l i veya kredi l i ithalâtta, fazlalıklara ait transferler, asıl mal bede-

!

l in in ödenmesindeki usule tabidir. 
% 10 a kadar kıymet veya miktarda noksanlık bulunması halinde, 

ithalâta Gümrük İdarelerince iz in verilebilir. 

İhtiyaç belgesi talepleri ve yerli sanayi: 
Madde 32 — Mal iye Bakanlığından ihtiyaç belgesi talebinde bu

lunacak ithalâtçılar, i thal edecekleri maddelerin yerl i sanayünin mevcut 
olup olmadığını ve mevcutsa miktar ve evsaf bakımından ihtiyacı kar 
şılamağa yeter durumu bulunup bulunmadığını, Sanayi Bakanlığından 
alacakları bir belge ile tevsik ederler.» 

Merkez Bankasınca diğer bankalara verilecek talimat: 
Madde 33 — B u tebliğ gereğince yetki l i bankaların yapacakları 

muameleler, Merkez Bankası tarafından bu bankalara bildiri l ir . Mer 
kez Bankasının vereceği talimat, bu tebliğ ahkâmı cümlesinden sayılır. 

Yetkili bankalarca müddetlere riayetsizlik : 
Madde 34 — işbu Tebliğ veya Dış Ticaret Rejiminde tesbit edi

len müddetlere ithalâtçılarca riayet edilmiş olmak kaydiyle, yetki l i 
bankaların tebliğdeki müddetleri tecavüz etmesi ithalâtçıların haklarını 
haleldar etmez. İthal ve transfer muameleleri Merkez Bankasınca in
taç olunur. Ancak, bu suretle müddetlere riayet etmeyen bankalar hak
kında takibat yapılmak üzere keyfiyet Merkez Bankasınca derhal M a 
liye Bakanlığma bildiri l ir . 

Kambiyo mercilerinin kontrol sahası: 
Madde 35 — Kambiyo mercilerinin kontrol sahaları tebliğe ek 

cetvelde gösterilmiştir. 
Geçici Madde 1 — Bundan Önceki tebliğler hükümlerine göre baş

lamış olan muameleler mezkûr tebliğ hükümleri dairesinde intaç olu
nur. Şu kadar k i , bu Tebliğin ilgil i ler lehine olan hükümleri uygulanır. 
Tebliğin yürürlüğünden sonra vâki olacak resmî sektörün mal değişik
liği ve temdit talepleri daha önce başlamış muamelelere ait olsa bile bu 
tebliğe göre sonuçlandırılır. 

Madde 36 — işbu Tebliğ neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 37 — Türk Parası Kıymetini ' K o r u m a hakkında 14 sayılı 

Ka ra r ' a müteallik 67 ve 75 sayılı tebliğ meriyetten kaldırılmıştır. 

örnek No : 1 

İthalat muamelelerine tavassuta yetkili bankalara verilecek 
beyanname taahhütname örneği 

Bankası Şubesine 

I — B E Y A N N A M E 

Firmanın adı ve adresi : 
F i rmanm bağlı olduğu kambiyo murakabe mercii : 
Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi : 

Döviz tahsis mektubunu 
(Mektubu veren Merkez Bankası) 
İhtiyaç belgesini Veren m e r c i : 
(Belgeyi veren merci) 
Liberasyon (Akredit i f l i ithalâtta 
muameleyi tekemmül ettiren banka) 
Döviz tahsis mektubunun tar ih ve numarası: 
ihtiyaç belgesinin 
Döviz tahsis mektubunun") 
ihtiyaç belgesinin }. Taallûk ettiği malın : 
Liberasyonda müracaatm J 

1. Gümrük tarife ve istatist ik No. su : 
2. Cinsi : 
3. Döviz it ibariyle kıymeti : F O B C F CİF 

Faturanın tar ih i ve numarası : 
ödeme şekil : 
Satıcı firmanın adı ve adres i : 
Türkiye dışında ve içinde mevcut dövizimiz : 
Haliçte firmamıza bağlı f irma, şube, f i l ia l v. s. : 
Dahilde firmamıza bağlı f i rma, şube, f i l ia l v. s. : , 
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II — TAAHHÜTNAME 
Malın ithal edileceği müddet (*) 

Malın getirileceği memleket : 

Dökümü yukarıda beyan edilen ma l l an ay zarfmda gümrükle-

edeceğimi 
mek suretiyle yurda f i l f i i l i thal ve gümrükten tasdikl i orij inal 

edeceğimizi 

faturayı C l F ithalâtta orij inal sigorta vesaiki ile birl ikte, transfer 

etlirdieimı 
— dövizin hesabını kapatmak üzere, f i i l i ithal tarihinden l t i -
etürdi£imU 

edeceğimi 
baren en geç 15 gün içinde bankanıza tevdi Türk Parası 

•d ecelimizi 

Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Karar hükümlerine tevfikan taah-
edertm. 

hüt ve ödeme muamelelerinin icrasını r ica 
ederiz. 

Pu l ve yetki l i imza veya 
imzalar 

(Varsa mühür) 

(*) B u müddet, ithal müsaadesi tarihinden itibaren, liberasyon liste
sinden yapılacak ithalâtta âzami 11 ay, tahsisli ithal mal lan ve 
anlaşmalı memleketler kontenjan listelerinden yapılacak ithalâtta 
6 ay olarak hesaplanır ve imal süresi ile ek süreler bu müddetlere 
ilâve olunur. 

B A N K A N I N H E S A P K A P A T M A MEŞRUHATI (**) 

i tha l müsaadesinin tar ih i : 
Döviz satış bordrosu tar ih ve numarası: 
Döviz satış bordrosu baliği : 
Malın ithal edileceği tarih : 
Transfer edilen dövizin miktarı : 
iade olunan dövizin m ik tan : 
i tha l olunan malın dövizli kıymeti : 
Varsa bakiye m i k t a n ve esbabı : 
Alış bordrosu tar ih ve No. su : 

Fatura tar ih ve No. su : 
Sigorta poliçesi tar ih ve No. su : 

Bankanın yetki l i imzaları 

örnek No : 2 

Kambiyo murakabe mercilerine hitaben yetkili bankalara verilecek 
komisyoncu beyannamesi örneği 

Kambiyo Müdürlüğüne 
Kambiyo Murakıplığına 
Defterdarlığına 

F i r m a ve adres : 
Satıcı f i rma ve adresi : 
i tha l müsaadesini veren Merkez Bankası : 

i tha l müsaadesinin tarih ve numarası : 
Hangi yatırım veya işle i lg i l i olduğu (Resmî sektör için) 

i tha l müsaadesinin taallûk ettiği malın : 

1 — Gümrük tarife ve istatist ik No. sı : 
2 — C i n s i : 

3 — TL . ve döviz it ibariyle kıymeti : F O B C F . CİF 

ithalâta ait döviz satış bordrosunun : 

Tar ih ve numarası : 

İthalât ve bedelinin ödeme şekli : 

ithalâta tavassut eden Türkiye'deki komisyoncunun, mümessilin, veki

l in in v. s. nin adı, soyadı veya unvanı ve sarih ikametgâh adres i : 

A rada mutavassıt bulunmadığı takdirde ithalâtçının ne sıfatla hareket 
ettiği (Yani mümessillik veya komisyon v. s. ücreti alıp almadığı) 

Yukarıda müfredatı yazılı ithalâta mütaallik tavassut hizmetlerinin ma
hiyetini, Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı Ka ra r hü-

ederim. 
kümlerine tevfikan beyan 

ederiz. 

P u l imza (veya imzalar) ve 

varsa mühür 

örnek No : 3 

Gümrük geçiş karneleriyle yurda giren eşya ve vasıtalarla transit 

ve muvakkat kabul suretiyle getirilen eşya ve vasıtalar için 

alâkalılardan alınacak taahhütname örneği 

Kambiyo Müdürlüğüne 
Kambiyo Murakıplığına 
Defterdarlığına 

(**) Taahhütnamenin ibrazında i lk beş sütun yetki l i bankaca derhal dol
durulur. 

Giren vasıta, mal veya eşyanın cinsi, nev'i : 

Giren vasıta, mal veya eşyanın miktarı : 

F. O. B. : 

Fa tura tu t an (*) C. F . : , 

C. Î .F. : 

M a l veya eşyanm yeni olup olmadığı : 

Geldiği memleket : 

Gönderen müessesenin adı ve adresi : 

Gümrük beyannamesinin tar ihi ve No. su : 

maksadiyle tarafından 

firmama 
gönderilen dökümü yukanda yazılı eşyayı en geç 

firmamıza 

edeeeiini beyanıma 
tarihine kadar yurttan ihraç ve doğru olduğunu 

edeceğimizi beraeınuzın 

eylerim. 
14 sayılı karar hükümlerine tevfikan taahhüt 

İ erleriz. 

! 
; i s i m ve adresi : 120 kuruşluk pul 

• İmza 
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Kambiyo murakabe mercilerinin kontrol sahasına 
dâhil vilayetler 

(Vilayet hudutları) 
Kambiyo Murakabe Merc i i Vilâyetler itibariyle 

1 — İstanbul Kambiyo Müdürlüğü Afyon İstanbul 
Bi lec ik Kırklareli 
Bolu Kocael i 
Bursa Kütahya 
Çanakkale Sakarya 
Edirne Tekirdağ 
Eskişehir Zonguldak 

2 — İzmir Kambiyo Müdürlüğü Aydın Manisa 
Balıkesir Muğla 
Denizl i Uşak 
İzmir 

3 — Ankara Kambiyo Müdürlüğü A n k a r a Konya 
Çankırı Nevşehir 
Çorum Yozgat 
Kastamonu Kırşehir 

4 — İskenderun Kambiyo Md. lüğü Adıyaman Malatya 
Bingöl Maraş 
Bi t l i s Mard in 
Diyarbakır Muş 
Elâğız S i i r t 
Gaziantep Tunceli 
Hakâri U r f a 
Hatay Van 

5 — İçel Kambiyo Müdürlüğü İçel Niğde 
Kayser i Seyhan 

6 — Samsun Kambiyo Murakıplığı Amasya Samsun 
Erz incan Sinop 
Giresun Sivas 
Ordu Tokat 

7 — Anta lya Defterdarlığı Anta l ya Burdur 
İsparta 

8 — Trabzon Kam. Murakıplığı Ağn Gümüşhane 
Çoruh Kars 
Er zurum Rize 

Trabzon 

(*) Orij inal fatura ibraz edilmişse, gümrük idaresince taahhütnameye 
bu hususu belirten meşruhat verilir. 

İthalât muamelelerine tavassuta yetkili bankalar: 

İşbu Tebliğin 3 üncü maddesine göre ithalât muamelelerine yet
k i l i bulunan bankaların isimleri aşağıda gösterilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Akbank 

Buğday Bankası 
Banko di Roma 
B a n k a Komerçiyale İtalyana 
Denizcil ik Bankası 
Demirbank 

E t i bank 
Türkiye Ha lk Bankası U m . Md . 

Hollantse Bank U n i N . V . 

İstanbul Bankası 

Osmanlı Bankası 

Pamukbank 

Selanik Bankası 

Sümerbank 

Şekerbank 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Türkiye İş Bankası 

Türkiye İmar Bankası 

Türkiye Emlâk Kred i Bankası 

Türkiye Kredi Bankası 

Türkiye Garanti Bankası 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 

Türkiye Vakıflar Bankası 

Türkiye Tütüncüler Bankası 

Türk Ekspres Bank 

Tutum Bankası 

Yapı ve Kred i Bankası 

Türkiye Bağcılar Bankası 

Ege Bank 

Raybank 

Türkiye öğretmenler Bankası 

Türk Ticaret Bankası 

Demirbank 

Anadolu Bankası 

İ L A N L A R 
İmar ve İskân Bakanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Bakanlığımız Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü lâboratuvarı için 
dövizi tarafımızdan temin edilmek üzere lâboratuvar malzemesi alına
caktır. 

Proforma fatura verecekler şartnameleri Bakanlık Levazım Mü
dürlüğünden 20/7/1962 tarihine kadar bedelsiz olarak alabilirler. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Gene] Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 33.750,-—, geçici teminatı 2.531,25 l i ra olan 1500 
metre antiğron kablo (ATP) 23/7/1962 Pazartesi günü saat 15 de Anka 
ra'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. Şartnamesi aynı yerden bedelsiz temin edilir. Ta
liplerin ticaret odası belgelerini dış zarfa koyarak usulüne gör» hazırlı
yacakları zarflarını ihal» saatinden bir saat öncesine kadar aynı yerdeki 

Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmi-
yeceği bi ldir i l ir . 

2999 / 4-1 

A n k a r a Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünden : 

21.626 l ira keşif bedelli Kırıkkale Hasan Dede Köyü Cami ve Tür
besi onarım İşi 25/7/1962 Çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme sure
tiyle Anka ra Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünde ihale, edilecektir. Geçici 
teminatı 1.622 l i ra olup bu işe talip olanların Vakıflar Genel Müdürlü
ğünden verilmiş 22.000 liralık eski eser yeterlik belgesi veya Bayındırlık 
Bakanlığı (D) grupu mütaahhitlik karnesi ve 1962 yılı ticaret odası ve
sikasını ibraz etmeleri lâzımdır. Keşif, şartname her gün mesai dahilinde 
mezkûr Müdürlükte görülebilir. 

8012/4-1 



Sabi fe : 7848 (Resmî Gazete) 5 TEMMUZ 1962 

Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü A n k a r a 
5. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Eksi ltmeye konulan iş; Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
mıntakasında bulunan (Çubuk Çayı - Akköprü - E t l i k köprüsü ara
sındaki kısmının ıslahı inşaatı) işi olup muhammen k«şif bedeli b i r im 
fiyatı esası üzerinden (1.980.000,—) liradır. 

2 — Eksi l tme 16/7/1962 Pazartesi günü saat 15.00 de A n k a r a İz
mi r Caddesi No. 7 de DSİ 5. Bölge Müdürlüğü binası içinde toplanacak 
olan Bölge Eksi l tme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

S — Eksi l tme tasarısı ve ekleri 5. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksi ltmeye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin DSİ. 5. Bölge 
Müdürlüğü Muhasebesine (73.150,—) l i ra geçici teminat vermeleri ve 
9/7/1962 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar dilekçe İle bölge müdür
lüğüne müracaat ederek İhaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. İs
tekli ler iştirak belgesi alıp almadıklarını 12/7/1962 Perşembe günü 
sabahından itibaren Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebi
l ir ler. 

5 — Eksi l tmeye iştirak şartları: 
a) Taliplerin kanuni ikametgâhı olması, muvakkat teminat ver

mesi. İlân tarihinden sonra alınmış ticaret odası s ic i l kayıt sureti ib
rası, 

b) Taliplerin 9/7/1962 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar DS t 5. 
Bölge Müdürlüğüne müracaatla dilekçe vermeleri ve dilekçelerine aşa
ğıdaki belgeleri eklemek suretiyle iştirak belgesi almaları şarttır. 

(I) 23/3/1961 gün ve 10763 sayılı Resmi Gazete'de münteşir Ba 
yındırlık Bakanlığı Eksi l tmeye İştirak YÖnetmeliğindeki « A » veya 
«B» grupundan ve en az keşif bedeli kadar bir iş için alınmış karne, 

(II) Bahis konusu Yönetmeliğe uygun en az (129.000,—) T L . hk 
malî yeterlik belgesi, 

(III) 1 aded 1 Y d 3 Iük uzun bomlu ekskavatör, 3 aded motopomp, 
8 aded kamyon ve 1 aded asgari 1/4 M 3 hacminde betoniyere sahip ve 
en geç 19/9/1962 tarihinde işe hazır bulunduracağına dair usulü veçhile 
tanzim edilmiş bir taahhütname, 

(TV) Teknik personel bildirisi, taahhüt beyannamesi. 
6 —• Tekl i f mektupları, ihale tarihi olan 16/7/1962 Pazartesi günü 

saat 14.00 e kadar makbuz mukabilinde i lg i l i ihale komisyonuna teslim 
edilecektir. Postada vâki gecikmeler nazarı it ibara alınmaz. 

7 — B u iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge 
Müdürlüğünden : 

Hurda akü, plâka toprak kurşunu ile hurda g iy im eşyası satışı 
kapalı zarf artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 5.974,— l ira olup geçici teminatı 448,05 Uradır. 
Artırma 20/7/1962 Cuma günü saat 15.30 da Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 
Şartname Mak ina Şefliğinde görülebilir. 
2490 sayılı kanuna göre hareket edilmesi. 

8021 / 4-1 — _ 
Çaybank Anonim Şirketinden : 

Bankamız tezyit etmek suretiyle yeniden ihraç etmiş olduğu 
1.750.000,—• T l . hk B . serisi hisse senetlerinin ik inc i taksitlerini topla
maya karar vermiş olup 31/7/1962 tarihine kadar sayın hissedarlarımızın 
hisselerine düşen meblâğları bankamız veznesine yatırmaları veya havale 
etmeleri saygı ile ilân olunur. 

2996 /1-1 

T C D D İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyon Başkanlığın
dan : 

Piston dökümü için 15 ton halitalı alüminyum alınacak 
1 — Hariçten tekli f a lma suretiyle piston dökümü için 15 ton 

halitalı alüminyum alınacaktır. 
2 — Tekl i f ler in en geç 2/8/1962 Perşembe günü saat 17 ye kadar 

Ankara 'da Malzeme Dairesinde toplanacak Komisyonumuza verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara 'da Merkez, istanbul 'da Sirkeci vezne
lerimizden 25 , — T. L. karşılığında temin edilebilir. 

4 — T C D D ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

2997/2-2 

iskenderun Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/1076 
Dâvâlı: Çay Mahallesi Saka Cad. 413 No. lu evde muk im Mehmet 

Sertoğlu İsmet Sert'e : 

Güldane Sert tarafından aleyhinize açılan boşanma dâvasında ma
hallî ikametinizin meçhul bulunması sebebiyle davetiyenin llânen tebli
ğine rağmen duruşmaya gelmediğinizden hakkınızda gıyap kararı veri
lerek duruşmanın 10/7/1962 Salı günü saat 9 a bırakılmasına karar ve
rilmiş olduğundan muayyen gün ve saatte İskenderun Asl iye Hukuk 
Mahkemesinde hazır bulunmanız bulunmadığınız takdirde duruşmanın 
gıyabınızda devam olunacağı tebliğ makamına ka im olmak üzere ilân 
olunur. 

8014 /1-1 

Gediz Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/143 
Davacı Gediz' in Gazikemal Mahallesinde babası İsmail evinde otu

ran Selâhattin karısı Gülten Aras'ın dâvâlı aslen Gediz Gazikemal M a 
hallesinden olup istanbul Küçükçekmece Soğuksu Kanarya Mahallesi 
No. 288 de Ömer oğlu Selâhattin Aras aleyhine açmış olduğu cana kasıd 
ve pek fena muamele sebebiyle boşanma dâvasının yapılan açık duruş
masında : 

Dâvâlının adresi meçhul olup dilekçeyi muhtevi davetiye tebliğ edi
lememiş olduğundan Resmî Gazete ile llânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş olup, 12/9/1962 Çarşamba günü saat 10.15 de Gediz Asl iye H u 
kuk Mahkemesine dâvâlının bizzat gelmesi, veki l göndermesi aksi halde 
yine llânen gıyap kararı tebliğ edileceği ilân olunur. 

2986 

Senirkent Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1961/18 
K. No : 1961/66 
Müdahil Mehmet Gürdal'ın yankesici l ik suretiyle parasını çalmak

tan maznunlar hakkında yapılan yargılama sonunda : 
1 — Maznun Edremit nüfusunda kayıtlı Sal ih kızı 1329 doğumlu, 

Güldan Bakırhan'ın beraatına. 
2 — Maznun Eskişehir nüfusunda kayıtlı E m i n kızı 1943 doğumlu 

Dilber T l f t ik ' in sabit görülen suçundan T. C. K. nun 492/7, 522, 523, 
55/3 maddeleri gereğince neticeten (2) ay (20) gün hapis cezasiyle mah
kumiyetine dair 28/8/1961 tarihinde maznunların gıyaplarında verilen 
kararın adresleri tesbit edilemediğinden ilânen tebligat yapılmasına ka 
rar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31 inci maddeleri gereğince 
ilândan 15 gün sonra kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün 
kesinleşeceği hususu llânen tebliğ olunur. 2957 

Senirkent Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No : 1960/509 
Ka ra r No : 1961/470 
Sanık : Senirkent ilçesinin Yassıviran Köyünden i sma i l oğlu 1935 

doğumlu, Ayşeden doğma, Bayramal i Uyanık 

Suç : Kaçak orman emvali ağaçlarla tol inşa etmek 

Suç tar ihi : 8/11/1960 
Yukarıda gösterilen dâvada maznun Bayramal i Uyanık'ın beraa 

tine mütedair 4/9/1961 tarihinde gıyabında verilen karar maznuna ad 
resi bulunamadığından tebliğ edilememiş bulunmaktadır. 

Dosya müdahil orman idaresi tarafından temyiz edilmiş bulunmakk 
hükmün maznun tarafından kesinleşmesi için llânen tebligat yapılma 
sına karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31 inc i maddeleri gereğinc= 
ilândan 15 gün sonra kanun yoluna baş vurulmadığı takdirde maznun-, 
hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur 2958 



(Resmî Gazete) Sanife: 7849 

M . S. B . 1 No . lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cins ve miktarları ile tahmini tutarları ve geçici teminat 
miktarları yazılı (3) kalem yiyecek maddesinin kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnameleri hergün mesai saatleri dahilinde Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tekl i f mektuplarının ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi. 

Cinsi 

•. A rpa şehriye 
'•. Sığır eti 

Sığır eU 

Miktarı 
K i l o 

22.000 
80.000 
80.000 

Tahmini 
tutarı 
L i r a 

44 000 
280.000 
280.000 

Geçici 
teminatı 

L i r a 

3.300 
14.950 
14.950 

İhale gün ve saati 

21/7/1962 11.00 
21/7/1962 11.30 
21/7/1962 12.00 

2919/4-2 

M . S. B. 3 No . lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla 6.500 kilo muhtelif ebat inşaat çivisi satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 16.000 l ira muvakkat teminatı 1.200 liradır. İha
lesi 18/7/1962 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. İs
tekli lerin teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez evsaf ve 
şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv. A . l i g i ilân kısmında görülür. 

2875/4-2 

M . S. B . 4 No . îu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Anka ra As. Tıp okulunda muhtelif inşaat 
işleri yaptırılacak. Keşif bedeli 66.704,93 l i ra olup geçici teminatı 
4.600,00 liradır. İhalesi 13/7/1962 Cuma günü saat 11.00 de komisyonda 
yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel komisyonda 
ve İst. Lv . Amirliğinde görülebilir. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
komisyon başkanlığına vermeleri. Posta İle gönderilecek zarf lardaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. İsteklilerin 10 Temmuz 1962 Salı 
günü saat 17.00 ye kadar Orta Böl. İnş. Em i . Gr. Bşk. lığına müracaat 
ederek yeterlik belgeleri almaları şarttır. 

2694 / 4-4 

Kapalı zarf usulü İle teshin kazanları tadilâtı yaptırılacaktır. Ke
şif bedeli 219.876,30 l i ra olup geçici teminatı 12.250,— liradır. İhalesi 
16/7/1962 Pazartesi günü saat 15.30 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv . Â. liginde 
görülebilir. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları tekl i f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki 
gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

Tal iplerin 12 Temuz 1962 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar A n 
kara Deniz inşaat Emlâk Daire Başkanlığına müracaat ederek yeter
l ik belgesi almaları şarttır. 

2843 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile Ankara 'da karargâh binası ikmâl İnşaatı 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 999.986,80 l ira olup geçici teminatı 43.750,— 
liradır, ihalesi 18/7/1962 Çarşamba günü saat 11.00 de Komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda ve 
is t . L v . A . liginde görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını İhale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 

Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zar f lardaki 
gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

Tal iplerin 14 Temmuz 1962 Cumartesi günü saat 13.00 e kadar 
Ankara 'da Deniz inşaat Emlâk Daire Başkanlığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 

2844 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile Diyarbakır Hava Meydanında er pavyon i n 
şaatı yaptırılacak. Keşif bedeli 1.352.415,82 l i ra olup geçici teminatı 
54.350,00 liradır. İhalesi 30/7/1962 Pazartesi günü saat 11.00 Komis
yonda yapılacaktır. Numune, keşif ve şartnameler hergün öğleden ev
vel Komisyonda ve ist . Lv . A . liginde görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

İsteklilerin 26/7/1962 Perşembe günü saat 17,00 ye kadar Hv. E m i . 
D. Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgeleri almaları şarttır. 

2974 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile Bandırma Nato Hava Meydanında hamam ve 
çamaşırhane inşaatı yaptırılacak. Keşif bedeli 572 315,63 l i ra olup geçici 
teminatı 27.750 liradır, ihalesi 27/7/1962 Cuma günü saat 15,30 da Ko 
misyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin 24/7/1962 Salı günü saat 15,00 e kadar Hv. K . K. İnş. 
E m i . D. Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgeleri almaları şarttır. 
Tal iplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları tekl i f 
zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki gecikmeler 
hiç bir surette kabul edilmez. 

2977 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile Balıkesir Hava garnizonunda hamam ve ça
maşırhane inaşatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 500.569,97 l i ra olup geçici 
teminatı 23.800 liradır. İhalesi 30/7/1962 Pazartesi günü saat 15,30 da 
Komisyonda yapılacaktır. 

Keşif ve şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Lv. A . liginde 
görülebilir. İsteklilerin 26/7/1962 Perşembe günü saat 17,00 ye kadar Hv. 
K. K. inş. E m i . D. Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi alma
ları şarttır. 

Tal iplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları 
tekli f zarflarını İhale saaflnden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki gecik
meler hiç bir suretle kabul edilmez. 

2978/4-1 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden 

Sea - Land cinsi elyaf pamuk satılacaktır 
1 — Dalaman Devlet Üretme Çiftliği 1960 ve 1961 yılları is t ih

sali 235.691 kilo Sea - Land cinai pumuğu kapalı zarf usuliyle artırmaya 
çıkarılmıştır. 

2 Tekl i f mektupları 11 Temmuz 1962 Çarşamba günü saat 16 
ya kadar idareye verilmiş veya bu saate kadar İdarenin eline geçecek 
şekilde postalanmış olacaktır. Vaktinde gelmiyen teklifler dikkate alın
maz. 

3 — Pamukların üst üste beher kilosuna 670 kuruş bedel tahmin 
edilmiştir. 

4 — B u işe ait muvakkat teminat 120.000 T. L . dır. 

5 — Şartnameler Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü E k o 
nomi Şubesinden (Karanf i l Sokak No. 62 T e l : 12 68 95) alınır vsya 
görülebiUr. 

6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 

3020 / 3-1 



Sahile: 7850 (Resmî Gazete) 5 T E M M U Z 1962 

T O P R A K S U Orta Anadolu Bölge Müdürlüğünden : 

Bölge Müdürlüğümüzce Eskişehir Mamure Köyü sulama şebekesi 
inşa ettirilecektir. 

1 — İhale 2490 sayılı kanuna uygun olarak kapalı zarf usulü ile 
14/7/1962 günü saat 11.00 de Kavaklıdere Boy lu Sokak No. 93 de kain 
Müdüriyet binasmda yapılacaktır. 

2 — Mezkûr işlerin toplam keşif özeti 1.014.590,39 l i ra olup mu
vakkat teminatı 44.187,70 liradır. 

3 — B u işe ait ihale dosyası her gün mesai saatları dahilinde Böl
gede ve Eskişehir Topraksu E k i p Başmühendisliğinde görülebilir. 

4 — 11/7/1962 günü saat 11.00 e kadar müracaat ederek bölgede 
teşkil edilecek bir komisyondan ihaleye giriş vesikası almak şarttır. B u 
müracaatta ilişik olarak, 

a - Bilûmum vesikalar 
b - Şantiye şefi yüksek inşaat mühendisinin veya ziraat yüksek 

mühendisinin mezuniyet yılı ve çalıştığı yerler. 

c - Elde mevcut kamyon motopomp cins ve miktarı. 

d - B u hacimde bir işi başarabileceğine dair resmî bir banka mali 
referans mektubu bulunacaktır. 

5 — Tekl i f mektupları ihaleden bir saat evvel Komisyona veri l
miş olacaktır. Postada vâki gecikmeler nazarı it ibara alınmaz. 

2969 / 4-2 

Sanayi Bakanlığından : 

26872 numaralı marka ilmühaberinin başlangıç tar ih i 18/10/1961 
olarak düzeltilmiştir. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 
2951-1 

26873 numaralı marka ilmühaberinin başlangıç tar ihi 18/10/1961 
olarak düzeltilmiştir. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 

2951-2 

• 
Torbalı Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/483 
Davacı Recep Deli tarafından dâvâlı Kübra Del i aleyhine ikame 

edilen boşanma dâvasında : 
Adresi meçhul bulunan dâvâlıya usulün 141 ve mütaakıp maddeleri 

gereğince ilânen tebligat yapılmasına ve muhakemenin bırakıldığı 
10/7/1962 tarihine müsadif Salı günü saat 9 da mahkemede hazır bulun
ması lüzumu tebliğ makamına ka im olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

2950 

Elâzığ Gezici A ra z i Kadastro Hâkimliğinden : 

Esas No : 960/1038 
Ka ra r No : 961/ 844 
Elâzığ'ın Bizmişen Köyünden Zekeriya Keser tarafından Hazine 

aleyhine yapılan it iraz üzerine icra kılınan duruşma sonunda : 
Dâvacmın iddiasının reddine ve 941 parsel sayılı susuz tarlanın Ha 

zine namına tesciline ve Tapulama Kanununun 54 üncü maddesi muci
bince hare alınmasına mahal olmadığına temyizi kabi l olmak üzere ve
rilen 22/9/1961 tarih ve 1038 sayılı karar Zekeriya'nın ölmüş olup miras
çılarının da belli olmadığından Resmî Gazete ile ilân edilmesine 22/6/1962 
tarihinde karar verildi. 

2945 

Kara r No : 961/839 
Elâzığ'ın Bizmişen Köyünden Zekeriya Keser tarafından Hazine 

aleyhine yapüan it iraz üzerine yapılan duruşma sonunda: 

Davacının itirazının reddine ve 513 parsel sayılı susuz tarlanın Ha 
zine namına tesciline ve Tapulama Kanununun 54 üncü maddesi muci
bince hare alınmasına mahal olmadığına temyizi kabi l olmak üzere 
verilen 22/9/1961 tar ih ve 730 sayılı karar davacının ölmüş olduğu ve 
mirasçılarının belli olmadığından Resmî Gazete ile ilân edilmesine 
22/6/1962 tarihinde karar verildi. 

2946 

Esas No : 960/1039 
K a r a r No : 961/ 845 
Elâzığ'ın Bizmişen Köyünden Zekeriya Keser tarafından Hazine 

aleyhine yaptığı it iraz üzerine icra kılınan duruşma sonunda : 
Davacının iddiasının reddine ve 1040 parsel sayılı susuz bağın Ha 

zine namına tesciline ve Tapulama Kanununun 54 üncü maddesi muci
bince hare alınmasına mahal olmadığına dair karar davacının ölmüş ol
ması ve mirasçılarının da belli olmadığından Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğ edilmesine 22/6/1962 tarihinde karar verildi. 

2947 

Zile Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

6/11/1960 tarihinde kumar oynamak ve oynatmaktan suçlular Sam
sun Vilâyetinin Reşadiye Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup aynı yerde 
mukim Hamza oğlu Faika'dan doğma, 16/9/1931 doğumlu Alâaddin Bas
macı, Eskişehir Vilâyetinin Mamure Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup 
aynı yerde mukim, Adem oğlu Safiye'den doğma, 1329 doğumlu Hamdi 
Dondurucu, Akhisar Kazasının Reşatbey Mahallesinden olup halen İzmir 
1 inci Kahramanlar 1517 Sokak No. 17 de ikamet eder Abdul lah oğlu 
Emin'den doğma, 1933 doğumlu Mustafa Dipcer haklarında Zile Sulh 
Ceza Mahkemesinde yapılan muhakeme sonunda : 

F i i l l e r in in subutu kabul olunan A r a k T. C. K. nun 568 İnci mad
desi gereğince onar gün süre ile hafif hapislerine ve ellişer l i ra hafif 
para cezasiyle mahkûmiyetlerine, işbu cezalarının aynı kanunun 89 uncu 
maddesi mucibince teciline 31/5/1961 tarihinde hükmedilmiş olup müte
addit aramalara rağmen suçlulara işbu karar tebliği edilemediğinden hük
mün ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla ilân tarihinden itibaren 15 
gün sonra hükmün katileşeceğl ilânen tebliğ olunur. 

2 8 7 9 

960/534 
30/9/1960 tarihinde sarhoşluk ve başkasını rahatsız etmekten suçlu 

Trabzon'un Pazarkapı Mahallesinden olup Samsun 19 Mayıs Mahalle
sinde muk im Mehmet oğlu Zeliha'dan doğma, 10/8/1929 doğumlu, A l i 
Nihat Kutsa l hakkında Zile Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan muhakeme 
sonunda : 

F i i l i n in subutu kabul edilerek T. C. K. nun 547, 572/1, 71, 89 uncu 
maddelerine göre neticeten İki ay üç gün süre ile hafif hapsine ve ceza
sının teciline 12/12/1960 tarihinde hükmedilmiş olup müteaddit aramalara 
rağmen suçluya işbu karar tebliğ edilemediğinden hükmün ilânen teb
liğine karar verilmiş o lmakla; ilân tarihinden İtibaren 15 gün sonra 
hüküm katileşeceğl ilânen tebliğ olunur. 

2S80 

Antakya Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

960/864-489 
İbrahim Aslanyürek ve Meryem Aslanyürek vekil leri Avukat M . 

A l i öztürk tarafından aslen A lman uyruklu olup An takya Merkez Ceza 
Evinde mevkuf iken bilâhare tahliye edilmiş halen ikametgâhı meçhul 
bulunan Klavs Stakman aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan mu
hakemesi sonunda : 

31/5/1962 tarih ve 1960/864-489 sayı ile ikişerden dört bin l ira ma
nevi tazminatın dâvâlıdan tahsiliyle davacılara verilmesine, fazlaya mü
taal l ik talep ve maddi tazminat dâvalarının da reddine bakiye 30 l ira 
ilâm harcı ile 252 l i ra 18 kuruş muhakeme masraflarının da dâvâlıdan 
tahsiline karar verilmiş ve dâvah Klavs Stakman'ın ikametgâhının meç-
huliyeti hasebiyle hüküm özetinin kendisine Resmî Gazete ile ilânen teb
liğine karar verilmiş olduğundan işbu hüküm özetinin ilân tarihinden 
itibaren dâvâlının kanuni müddet içerisinde temyiz yoluna gitmediği tak
dirde mezkûr hükmün kesinleşeceği hüküm özeti tebliği yerine ka im ol
mak üzere ilân olunur. 

2 8 8 4 
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Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

15 Haziran 1962 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
İdare Merkezinde yapılan % 7 faizl i 1941 Demiryolu İstikrazı Üçüncü 
Tertip Tahvi l ler inin 15 Temmuz 1962 vâdesine ait i t fa çekilişinde i t fa 
edilmiş tahvü numaralarını gösterir liste. 

1152- 1251 
8613- 8712 

10481-10581 
16883-16982 
21317-21416 
23765-23869 
30208-30307 
32989-33088 
88351-38450 
42337-42436 
48267-48466 
50088-50091 
50208-50211 
50612-50615 
50756-50759 
50919-50922 
51163-51166 
51419-51422 
51483-51486 
51727-51730 
51823-51826 
51959-51962 
52167-52170 
52363-52366 
52f09-52512 
52646-52649 
52914-52917 
53078-53081 
53226-53229 
53344-53347 

534(10-53463 
53508-53511 
53728-53731 
53840-53843 
54160-54163 
54280-54283 
54456-54459 
54556-54559 
54824-54827 
54928-54931 
55303-55306 
55339-55342 
55515-55518 
55675-55678 
55811-55814 
56117-56120 
56297-56300 
56397-56400 
56613-56616 
56942-56945 
57038-57041 
57330-57333 
57398-57401 
57542-57545 
57867-57870 
58008-58009 
58078-58079 
58188-58189 
58208-58209 
58284-58285 
58376-58377 
58500-58501 
58700-58701 
58834-58835 
58904-58905 
59060-59061 
59139-59140 

2679- 2778 
9022- 9131 

11894-11993 
19276-19375 
22444-22543 
25374-25473 
30308-30507 
35216-35315 
38951-39053 
44541-44640 
50008-50011 
50092-50095 
50272-50275 
50856-50659 
50780-50783 
50943-50946 
51259-51262 
51435-51438 
51491-51494 
51759-51762 
51915-51918 
51967-51970 
52199-52202 
52441-52444 
52581-52584 
52690-52693 
52934-52937 
53098-53101 
53254-53257 
53372-53375 
53464-53467 
53520-53523 
53752-53755 
53848-53851 
54212-54215 
54364-54367 
54492-54495 
54716-54719 
54876-54879 
54968-54971 
55307-55310 
55379-55382 
55587-55590 
55691-55694 
55823-55826 
56181-56184 
56321-56324 
56425-56428 
56741-56744 
56954-56961 
57254-57257 
57362-57365 
57414-57417 

57550-57553 
57891-57894 
58010-58011 
58114-58115 
58190-58191 

58238-58239 
58320-58321 
58430-58431 
58516-58517 
58748-58749 
58838-58839 
58916-58917 
59074-59076 
59141-59142 

3985- 4084 
9681- 9780 

15021-15120 
20191-20290 
23159-23258 
25674-25807 
30812-30911 
36786-36900 
39389-39488 
45441-45540 
50032-50035 
50160-50163 
50552-50555 
50676-50679 
50819-50822 
51019-51022 
51347-51350 
51459-51462 
51619-51622 
51787-51790 
51939-51942 
52047-52050 
52335-52338 
52477-52480 
52589-52592 
52762-52765 
52946-52949 
53174-53177 
53278-53281 
53376-53379 
53488-53491 
53568-53571 
53776-53779 
53876-53879 
54228-54231 
54396-54399 
54508-54511 
54720-54723 
54884-54887 
55108-55111 
55319-55322 
55443-55446 
55647-55650 
55735-55738 
55937-55940 
56241-56244 
56357-56360 
56517-56520 
56854-56857 
56962-56965 
57274-57277 
57378-57381 
57470-57473 
57554-57557 
57895-57898 
58016-58017 
58134-58135 
58194-58195 
58242-58243 
58332-58333 
58438-58439 
58572-58573 
58790-58791 
58862-58863 
58984-58985 
59107-59108 
69145-59146 

7222- 7328 
10181-10280 
15613-15712 
20917-21016 
23560-23659 
25808-25908 
31262-31361 
36901-37000 
40289-40388 
46044-46143 
50052-500'î5 
50172-50175 
50564-50567 
50720-50723 
50827-50830 
51075-51078 
51399-51402 
51471-51474 
51691-51694 
51803-51806 
51943-51946 
52123-52126 
52347-52350 
52481-52484 
52642-52645 
52778-52781 
53014-53017 
53194-53197 
53336-53339 
53444-53447 
53500-53503 
53696-53699 
53804-53807 
53984-53987 
54252-54255 
54436-54439 
54520-54523 
54740-54743 
54920-54923 
55287-55290 
55331-55334 
55487-55490 
55663-55666 
55799-55802 
55997-56000 
56245-56248 
56365-56368 
56533-56536 
56878-56881 
57030-57033 
57302-57305 
57382-57385 
57490-57493 
57674-57677 
57915-57918 
58024-58025 
58168-58169 
58196-58197 

58268-58269 
58358-58359 
58444-58445 
58610-58611 
58794-58795 
58880-58881 
59050-59051 
59125-59126 
59155-59156 

59167-59168 
59281-59282 
59359-59360 
59399-59400 
59559-59560 
59675-59676 
59785-59786 
59867-59868 
59999-60000 
60053-60054 
60137-60138 
60387-60388 
60467-60468 
60519-60520 
60663-60664 
60737-60738 
60805-60806 
60918-60919 
60968-60969 
61192-61193 
61344-61345 
61448-61449 
61520-61521 
61672-61673 
61754-61755 
61842-61843 
62026-62027 
62084-62085 
62144-62145 
62254-62255 
62292-62293 
62578-62579 
62674-62675 
62744-62745 
62816-62817 
62898-62899 
63056-63057 
63162-63163 
63264-63265 
63326-63327 
63388-63389 
63466-63467 
63506-63507 
63548-63549 
63638-63639 
63712-63713 
63806-63807 
63880-63881 
63930-63931 
64028-64029 
64144-94145 
64266-64267 
64410-64411 
64470-64471 
64504-64505 
64636-64637 
64742-64743 
64808-64809 
64858-64859 
64978-64979 
65082-65083 
65204-65205 
65311-65312 
65417-65418 
65539-65540 
«5768-65769 
66287-66288 
66349-66350 
66413-66414 
66471-66472 
66521-66522 
66611-66612 
66657-66658 
66695-6669« 

59247-59248 
59303-59304 
59365-59366 
59437-59438 
59595-59596 
59721-59722 
59815-59816 
59869-59870 
60005-60006 

60065-60066 
60199-60200 
60399-60400 
60469-60470 
60565-60566 
60683-60684 
60757-60758 
60852-60853 
60940-60941 
61052-61053 
61212-61213 
61392-61393 
61474-61475 
61524-61525 
61682-61683 
61768-61769 
6184C-61847 
62030-62031 
62104-62105 
62158-62159 
62284-62285 
62334-62335 
62622-62623 
62696-62697 
62762-62763 
62846-62847 
62948-62949 
63116-63117 
63180-63181 
63296-63297 
63328-63329 
63408-63409 
63472-63473 
63518-63519 
63556-63557 
63670-63671 
63724-63725 
63840-63841 
63888-63889 
63946-63947 
64066-64067 
64202-64203 
64274-64275 
64442-64443 
64472-64473 
64522-64523 
64662-64663 
64788-64789 
64812-64813 
64938-64939 
64982-64983 
65084-65085 
65208-65209 
65323-65324 
65481-65482 
65591-65592 
65772-65773 
66311-66312 
66363-66364 
66421-66422 
66481-66482 
66523-66524 
66621-66622 
66665-66666 
66703-66704 

59253-59254 
59305-59306 
59373-59374 
59461-59462 
59645-59646 
59745-59746 
59833-59834 
59929-59930 
60009-60010 
60087-60088 
60215-60216 
60415-60416 
60479-60480 
60581-60582 
60687-60688 
60759-60760 
60880-60881 
60948-60949 
61168-61169 
61220-61221 
61422-61423 
61480-61481 
61630-61631 
61686-61687 
61816-61817 
61940-61941 
62042-62043 
62132-62133 
62246-62147 
62286-62287 
62426-62427 
62654-62655 
62710-62711 
62792-62793 
62884-62885 
63022-63023 
63118-63119 
63186-63187 
63306-63307 
63346-63347 
63412-63413 
63474-63475 
63522-63523 
63594-63595 
63678-63679 
63772-63773 
63860-63861 
63906-63907 
64006-64007 
64080-64081 
64210-64211 
64286-64287 
64460-64461 
64482-64483 
64534-64535 
64690-64691 
64800-64801 
64832-64833 
64954-64955 
65006-65007 
65176-65177 
65283-65284 
65341-65342 
65511-65512 
65762-65763 
65786-65787 
66339-66340 
66367-66368 
66431-66432 
66489-66490 
66539-66540 
66629-66630 
66669-66670 
«6717-66718 

59273-59274 
59315-59316 
59397-59398 
59539-59540 
59665-59666 
59759-59760 
59835-59836 
59941-59942 
60011-60012 

60099-60100 
60249-60250 
60427-60428 
60491-60492 
60587-60588 
60725-60726 
60795-60796 
60912-60913 
60960-60961 
61184-61185 
61240-61241 
61430-61431 
61494-61495 
61660-61661 
61710-61711 
61834-61835 
61996-61997 
62058-62059 
62142-62143 
62250-62251 
62290-62291 
62518-62519 
62672-62673 
62740-62741 
62798-62799 
62896-62897 
63052-63053 
63136-63137 
63206-63207 
63318-63319 
63374-63375 
63418-63419 
63480-63481 
63538-63539 
63630-63631 
63683-63687 
63786-63787 
63878-63879 
63924-63925 
64022-64023 
64122-64123 
64258-64259 
64390-64391 
64466-64467 
64496-64497 
64562-64563 
64692-64693 
64804-64805 
64852-64853 
64964-64965 
65056-65057 
65200-65201 
65307-65308 
65381-65382 
65527-65528 
65766-65767 
65804-65805 
66347-66348 
66373-66374 
66437-66438 
66493-66494 
66561-66562 
66631-66632 
66671-66672 
66733-66734 
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66745-
66849-
66957-
67027-
67159-
67287-
67327-
67449-
67515-
67595-
67675-
67737-
67849-
67925-

•66746 
66850 
66958 
67028 
•67160 
•67288 
•67328 
•67450 
•67516 
•67596 
67676 
67738 
67850 
67928 

66749-
66877-
66963-
67043-
67205-
67299-
67351-
67467-
67517-
67617-
67691-
67787-
67857-
67985-

66750 
66878 
66964 
67044 
•67206 
•67300 
•67352 
•67468 
67518 
67618 
67692 
67788 
67858 
67986 

66819-66820 66829-66830 
66889-66890 66927-66928 
67005-67006 67021-67022 
67051-67052 67095-67096 
67229-67230 67239-67240 
67303-67304 67323-67324 
67389-67390 67393-67394 
67477-67478 67501-67502 
67535-67536 67553-67554 
67645-67646 67649-67650 
67701-67702 67725-67726 
67813-67814 67819-67820 
67881-67882 67917-67918 

19 numaralı kupon ve kura isabet etmiş tahvil bedelleri 15 Tem
muz 1962 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri 
bu tarihten itibaren 5 sene, tahvil bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşı
mına uğrayacaktır. 

2916 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Yapı işleri i lam 

3/7/1962 tarihinde eksiltmesi yapılacak olan ı(8.459,75) l i ra keşif 
bedelli Bayındırlık Bakanlığı binası k l ima tesisatının tadil i işi görülen 
lüzum üzerine eksiltmeden kaldırılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
2907 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, İhale tar ihi , saati ve ka t i teminat mik
tarı gösterilmiş olan malzemeler pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

Cinsi : 1 aded su koçu, İhale tar ih ve s a a t i : 12/7/1962 15,00 katî 
teminatı : 2.625,— T.L. 

2 — İhale DSİ Mak lna ve İkmal Dairesi Reisliği (E t l ik -Anka-
ra) mde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden firmanın antetli kâğıdına yazılmış pul lu bir dilekçe ile be
delsiz olarak temin edilebilir. Her ihale için ayrı dilekçe ile müraeaat 
edilmesi lâzımdır. 

3 — İsteklilerin idar i şartnamenin 9 uncu maddesinde yazılı vesa
ikle bir l ikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat öncesine kadar Komisyon 
Başkanlığına müracaatları lâzımdır. 

4 — İdare İhaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
Derhal teslim edenler tercih edilebilir. 
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P T T Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz İhtiyacı için 7 aded santral ile 56 aded telefon ma-
kinası satın alınacaktır. 

B u işe alt teknik ve idari şartname Ankara 'da Genel Müdürlük 
Malzeme Dairesi Başkanlığından. 

İstanbul'da Gürün Han'da P T T Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

İhaleye Dışişleri Bakanlığının İştirak müsaadesini haiz f i rmalar 
girebilirler. 

Tekl i f ler in engeç 30/7/1962 Perşembe günü saat 16.00 ya kadar 
Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 
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Altındağ 1. As l iye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/276 
Davacı Mecburiye Ya lman tarafından dâvâlı Bek i r Ya lman aley

hine açılan boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlının adresi meçhul olduğundan mahkemece tebligat yapılma
sına karar verilmiş bulunduğundan karar gereğince dâvâlı Bek i r Y a l -
man'm duruşmanın bırakıldığı 17/7/1962 Salı günü saat 10,50 de mah
kemeye gelmesi veya kendisini b ir vekille temsil ettirmesi aksi halde 
llânen gıyap kararı tebliğ edileceği tebligat yerine ka im olmak üzere 
Hân olunur. 
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Çay Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/55 

Çay Kazası Cedit Mahallesinden Mehmet kızı Ayşe Dudu veki l i 
Abd i l Kanar tarafından aynı yerden Mehmet Aydoğmuş ve Mustafa A y -
doğmuş ile arkadaşları hakkında ikame olunan izaleyi şuyu dâvasının 
câri muhakemesi sırasında : 

Dâvâlılar Mehmet Aydoğmuş ve Mustafa Aydoğmuş'un semti meç
hule gitmeleri sebebiyle çıkarılan davetiyelerin tebliğ edilememesi sebe
biyle Hanen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşmanın muallâk bulunduğu 9/7/1962 Pazartesi günü saat 9 da 
mahkemede bulunmaları davetiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 
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Bayburt Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/33 

Bayburt 'un Tahbur Köyünden Remzi Ayışık'ın dâvâlı Maden Kö
yünden Batta l oğlu 929 doğumlu Mustafa Eroğlu, Recep Eroğlu, Ahmet 
Necati Yılmaz ve Mustafa Eroğlu ve Mehmet Ayışık aleyhine açmış ol
duğu izaleyi şüyu dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Batta l oğlu 929 doğumlu Mustafa Eroğlu'nun adresi 
meçhul olduğundan 28/5/1962 tar ih 11113 sayılı Resmî Gazete ile dave
tiye tebliğ edilmiş olup dâvâlının duruşmanın bırakılmış olduğu 21/6/962 
tarihinde duruşmaya gelmediğinden, bu kere ilânen gıyap k a r a n tebli
ğine ve duruşmanın 26/7/1962 Perşembe saat 10 a tal ik edilmiş olup 
mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya kendisini Ibir vekillede 
temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam olunacağı gı
yap kararı yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

2967 

Vakfıkebir Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/45 

Şahinll Köyünden Fa tma Yalnız, Gençağa Bülbül Sait karısı Ayşe 
vekil leri Kadem Tosun'un Şahinll Köyünden Yunus karısı Asiye Aydın 
ve 42 arkadaşı aleyhine açtığı hasımlı veraset dâvasının yapılan duruş
ması sırasında : 

Dâvâlılardan Kavaklı Köyünden Hasan oğlu Tosun Aydın, aynı yer
den Hasan oğlu Hayrett in Aydın, Düzce'nln Çoplaklar Köyünden Yunus 
kızı Seher Aydın'a adresleri meçhul olduğundan davetiye tebliğ edile
mediği anlaşıldığından ilânen kendilerine davetiye yerine ka im olmak 
üzere Resmî Gazete ile davetiye tebliğine duruşmanın 26/10/1962 Cuma 
günü saat 9.10 a bırakıldığı keyfiyeti ilân olunur. 
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Kalkandere Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

961/43 

Kalkandere'nln Hüseyinhoca Köyünde muk im davacı Sakine Yıldı-
n m veki l i aynı yerden Sultan Sarmaşan tarafından açmış olduğu hasım-
sız veraset dâvasmm duruşmasında: 

Kalkandere'nln Hüseyinhoca Köyü 64 hanede kayıtlı Ha l i l ve Fat 
ma'dan olma Yusuf Saralı'n 1937 tarihinde ölümüyle veraseti karısı Me-
nemşe ve çocuklarına int ika l ettiği ve Menemşe Saralı'n mirasta mülki
yet ve inti fa hakkının tercihi için müteaddit defalar gösterilen adreslere 
çıkarılan davetiyelerin iade edildiğinden mumaileyhin 12/7/1962 Per
şembe saat 9,45 için davetiye yerine ka im olmak üzere, duruşmada hazır 
bulunması ilânen tebliğ olunur. 
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Başbakanlık Devlet Matbaası 
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6/611 Çocuk Mektep Tiyatrosu Adlı Yunanca Kitabın, Türkiye'ye Sokulmasının ve  

          Dağıtılmasının Menedilmesi Hakkında Kararname       1 

  

6/614  Dr. Walther Eisenbraun'un Tâyin Hakkında Kararname     1 

 

6/622  992 (Dokuz Yüz Doksan İki) Göçmenin Türk Vatandaşlığa Alınması Hakkında  

       Kararname           1 

 

6/624 107 Sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma Kadrolarına Tâyin Olunan  

          Personelin Terfi, Nakil, Cezalandırma ve Denetlemeleri Hakkında Tüzük  

          Hakkında Kararname           3 
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Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 14 Sayılı Karara Mütaallik Tebliğ No. 77   5 
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