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K A N U N 
3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 uncu maddesinin 

değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair K a n u n 

K a n u n No : 73 K a b u l t a r i h i : 28/9/1962 

Madde 1 — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 49 — Avukatların vazifeden doğan veya vazife sırasında iş
lenen suçlarından dolayı haklarında takibat icrası Adalet Bakanının iz
nine bağlıdır. 

Tahkikat Adalet Bakanının tensibedeceği makam tarafından yapılır. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun duruşmanın inzibatına mütaallik hükümleri mahfuzdur. Şu 
kadar k i , bu hükümlere göre avukatlar tevkif edilenıiyeceği gibi hakla
rında hafif hapis veya hafif para cezalarına da hükmolunamaz. 

Madde 2 — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 117 nci maddesi yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici madde 1 —> B u kanunun yürürlüğe girmesinden önce 1088 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 150 nci, 1412 "sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 uncu maddelerine tevfikan Avukat
lar hakkında başlanmış işlerden dolayı kendilerine ceza verilemez; kara
r a bağlananlar da yerme getirilmez. 

Geçici madde 2 — B u kanunun yürürlüğe girmesinden önce Avukat
lar hakkında 3499 sayılı kanunun 117 nci maddesine göre başlamış mu
ameleler durdurulur; itt ihaz olunan karar lar yerine getirilmez. Meslek
ten çıkarılanlar veya baro levhasından kaydı silinenlere hakları baro 
idare kurulları tarafından iade olunur. 

Madde 3 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 — B u kanunun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 
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N o . B a s h ğ l 

İlgili Kanun : 
3499 Avukatlık Kanun 14/7/1938 

R e s m î 
D ü s t u r G j ^ o : e 
T e n i n C i l l S a M f c S a r ı 

19 1517 3539 

K A R A R N A M 
Kara r Sayısı: 6/962 

12/9/1945 tar ihl i «Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu 
Arasında T icar i Mübadelelere ve Tediyelerin Tanzimine Mütaallik A n 
laşma» nın feshi hakkındaki 8 Ağustos 1962 tar ihl i ilişik notaları T i 
caret Bakanlığınım 8/9/1962 tar ihl i ve 112.51-5/14727 sayılı yazısı üze
rine, Bakanlar Kurulunca 21/9/1962 tarihinde onanmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 

C . GÜRSEL 

B a ş b a k a n 

/. İNÖNÜ 

Dev l e t B a k a n ı 

H. 0 . REKATA 

M i l l î S a . B a k a n ı 

Dev te t B a k a n ı ve 
Ba şb . Y a r d ı m c ı s ı V. 

H. DİNÇER 
Dev l e t B a k a n ı 

R. AYBAR 

İ ç i ş l e r i B a k a n ı 

DeVİ'at B a k a n ı v e 
B a ş b . Y a r d ı m c ı s ı 

H. DİNÇER 
Dev l e t Ba l kan ı 

N- ÖKTEN 
D ı ş i ş l e r i B a k a n ı V. 

/. SANCAR S. KURUTLUOĞLU T. FEYZİOĞLU 

M i l l î E ğ i t . B a kam ı B a y ı n d ı r l ı k Ba l kan ı T i c a r e t B a k a n ı 

Dev l e t Bıalkanı ve 
B'aşlb. Y a r d ı m c ı s ı 
T. FEYZİOĞLU 

A d a l e t Ba l kan ı 

A. K. YÖRÜK 

M a l i y e B a k a n ı V. 

O. ÖZTRAK 
Sa . ve S. Y . B a k a m 

Ş. R- HATİPOĞLU 
G i i m . ve Telk. B a k a n ı 

O . ÖZTRAK 
S a n a y i B a k a n ı 

F. ÇELİKBAS 

t. SEÇKİN Af. ETE 
T a n m B a k a n ı Ulaştırma B a k a n ı 

M, İZMEN R- ÖÇTEN 
B a . - Y a - ve T u r i z m B a k a n ı V. 

M. ETE 

Y. AZİZOĞLU 
Ç a l ı ş m a B a k a n ı 

B. ECEVİT 
İ m a r ve İ s k â n Ba l kan ı 

F. K. GÖKAY 

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ 
T Ü R K İ Y E 

M.31.12.C/U 

İsviçre Büyükelçiliği Ticaret Bakanlığına saygılarını takdim eder 
ve Hükümetinden aldığı emir üzerine, i k i memleket arasındaki müba
deleleri kolaylaştırmak maksadiyle, 12/9/1945 tar ihl i Türkiye ile İsviçre 
Arasındaki T icar i Mübadelelere ve Tediyelerin Tanzimine Mütaallik 
Anlaşma ile bir l ikte buna ait imza Protokolünün, I, II ve III numaralı 
Prtokolların ve mektupların feshini tekl i f eylemekle şeref duyar. 

F i lhak ika , İsviçre Hükümeti, Av rupa Para Anlaşmasının yürür
lüğe girmesinden beri, i k i memleket arasındaki mezkûr Anlaşmada der
piş edilen ödemelerin tanzimine ait sistemin mer'iyetine lüzum kalma
dığını takdir etmektedir. 

isviçre Büyükelçiliği, 12/9/1945 tar ih l i Anlaşma hükümlerine göre 
açılmış hesapların tasfiyesinin doğrudan doğruya isviçre Takas Ofisi 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılmasını. T i 
caret Bakanlığına tekl i f eyler ve Merkez Bankasının istediği takdirde, 
İsviçre Millî Bankası nezdinde Av rupa Pa ra Anlaşması hükümlerine 
uygum olarak, yabancı döviz disponibiliteli b ir hesap açabileceğini kay
deder. 

Diğer taraftan 13/12/1930 tarihinde Ankara 'da aktedilmiş olan T i 
caret Mukavelenamesinin yürürlükte ka lmakta devam edeceği tabiidir. 

G a z e t e 
T.C. 

E 
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Büyükelçilik bu vesile ile Ticaret Bakanlığına üstün saygılarını 
yeniler. 

Ankara , 8 Ağustos 1962 
Ticaret Bakanlığına 

A n k a r a 

T Ü R K I Y E C U M H U R I Y E T ! 

T I C A R E T B A K A N L ı Ğ ı 

N O T A 

Ticaret Bakanlığı isviçre Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve 
8 Ağustos 1962 tar ihl i aşağıda metni yazılı Notasını aldığını bildir
mekle şeref duyar : 

«İsviçre Büyükelçiliği Ticaret Bakanlığına saygılarını takdim eder 
ve Hükümetinden aldığı emir üzerine, i k i memleket arasındaki müba
deleleri kolaylaştırmak maksadiyle, 12/9/1945 tar ihl i Türkiye ile isviçre 
Arasındaki T icar i Mübadelelere ve Tediyelerin Tanzimine Mütaallik 
Anlaşma ile bir l ikte buma ait imza Protokolünün, ı, n ve ı ı ı numaralı 
Protokolların ve mektupların feshini teklif eylemekle şeref duyar. 

F i lhak ika , isviçre Hükümeti, Av rupa Para Anlaşmasının yürür
lüğe girmesinden beri, i k i memleket arasındaki mezkûr Anlaşmada 
derpiş edilen ödemelerin tanzimine ait sistemin mer'iyetine lüzum ka l 
madığını takdir etmektedir. 

isviçre Büyükelçiliği, 12/9/1945 tar ihl i Anlaşma hükümlerine göre 
açılmış hesapların tasfiyesinin doğrudan doğruya İsviçre Takas Ofisi 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılmasını, T ica
ret Bakanlığına tekl i f eyler ve Merkez Bankasının, istediği takdirde, 
isviçre Millî Bankası nezdinde Avrupa Pa ra Anlaşması hükümlerine 
uygun olarak, yabancı döviz disponiblliteli bir hesap açabileceğini kay
deder. 

Diğer bir taraftan 13/12/1930 tarihinde Ankara 'da aktedilmiş olan 
Ticaret Mukavelenamesinin yürürlükte kalmakta devam edeceği tabi i
dir. 

Büyükelçilik bu vesile ile Ticaret Bakanlığına üstün saygılarını 
yemler.» 

Ticaret Bakanlığı isviçre Büyükelçiliğine yukarıdaki hususlar hak
kında muvafakatim bildirmekle şeref duyar ve bu vesile ile üstün say
gılarını yeniler. 

Ankara , 8 Ağustos 1962 

isviçre Büyükelçiliği 
A n k a r a 

••• 

T E B L İ Ğ 
Mâliye Bakanlığından : 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Karara 
ilişkin Tebliğ 

SERİ II. İHRACAT No : 1 

Türkiye'den yabancı memleketlere mal ihracında, ihracatçıların ve 
ihracat muamelelerine tavassuta yetki l i bankalarla, nakl iyat müessese 
ve acentalarımn riayet edecekleri hususlar ve hususiyet arzeden ihra
cat muamelelerinde tatbik edilecek esaslar aşağıda gösterilmiştir : 

KISIM : I 

Umumi ihracat 

İhracat rejimi : 

Madde 1 — Türkiye'den ihracat, «Dış Ticaret Rejimine Dair K a 
rar» hükümlerine göre yapılır. Bu hususla i lg i l i tatbikat, Ticaret B a 
kanlığı tarafından neşredilen «Dış Ticaret Rejimine Da i r ihracat Yö
netmeliği» esaslarına göre cereyan eder. 

Mezkûr karar ve yönetmelik hükümlerine muhalefet, 1567 sayılı 
Kanun ve ek ve tadilleri hükümlerine muhalefet sayılır. 

BÖLÜM : 1 

Acentalara mensup gemilerle yapılacak ihracat 
Bankaların tavassutu : 

Madde 2 — ihracat, yetki l i bankaların tavassutu i le yapılır, 
ihracata yetki l i bankalar Usu l Tebliğinde gösterilmiştir. 

İhracatçılar; nakliyatı deruhde eden deniz nakl iyat müessese veya 
acantasına, ihraç edilecek malın tam takım konişmentosunun ihracata 
tavassut edecek bankaya malın gemiye yüklenmesini takip eden tar ih
ten itibaren en geç 10 iş günü zarfında tevdi edilmesi yolunda, emir 
vermekle mükelleftirler. 

İhracat bedeli dövizler : 

Madde 3 — Yabancı memleketlere, bir defaya mahsus olsa dahi, 
her nevi mal ihraç edenler, bu malların bedelini teşkil eden dövizleri, 
Türkiye gümrüklerinden füli ihraç tarihinden itibaren en geç 3 ay zar
fında yurda getirmeye ve her halükârda emirlerine geçtiği tarihten 
itibaren en geç 10 gün içinde yetki l i bir bankaya satmağa mecburdur
lar. 

İhracat bedellerinin Türk Parası ile tahsili ancak karşılığı döviz
lerin peşin olarak yurda getirilerek yetki l i bir bankaya satıldığının 
tevsikına bağlıdır. 

Bankaların vecibeleri : 

Madde 4 — İhracat muamelelerini i faya yetki l i kılınan banka
lar, İhracat bedeli dövizlerin süresi içinde yurda getirilmesini teminle 
mükelleftirler. 

Bankalar, İhracat hesaplarını takip eder ve süresi içinde kapatıl-
mıyanları i lg i l i kambiyo merciine bildirirler. 

Ye tk i l i bankalar, ihraç edilecek malın mülkiyetini devre yanyan 
belgelerin, mal bedeli dövizler yurda getirilmeden alıcıya teslim edilme
mesi için gereken tedbirleri alırlar. 

Gümrüklere müracaat : 

Madde 5 — ihracatçılar f i i l i ihracat sırasında, Tebliğe ek 1 numa
ralı örnekte gösterilen 3 nüsha «Beyanname» ile çıkış gümrüklerine 
müracaat ederler. B u beyannameye, deniz nakliyat müessese ve acen-
talarından alınacak, ilişik 2 numaralı örneğe uygun bir mektubun ek
lenmesi şarttır. 

Gümrük idarelerinin ödevleri : 

Madde 6 — Gümrük idareleri, cins, nev'i ve miktar itibariyle ge
rekl i kontrolü yaptıktan sonra, 5 inci maddede yazılı «Beyanname» ye 
istinaden ihracata müsaade ederler. 

Gümrük idareleri 5 inci maddede yazılı beyamnamenin bir sureti 
üzerine «Beyanname aslı alınmıştır. B u nüsha yalnız banka muame
leleri için kullanılır» şerhini koyarak tasdik ve ihracatçıya iade eder
ler. 

Gümrük idareleri, malların; 5 inci maddede zikredilen «Acenta» 
mektubunda yazılı vasıtalardan başkasına yüklenmesine müsaade et
mezler. 

Gümrük İdareleri, ihracat muamelelerinin intacını takip eden i lk 
iş günü içerisinde, aşağıda yazılı belgeleri, «Beyanname» de adresleri 
yazılı mutavassıt banka adresine, taahhütlü olarak göndermekle mü
kelleftirler. 

Mutavasıt bankalara gönderilecek belgeler : 
1 — Gümrük çıkış beyananmesimin sureti, 

2 — Çeki listesi sureti, 
3 — Kontrola tabi maddelerde, kontrol belgesi sureti, 
4 — Acenta mektubu sureti, 
5 — 5 inc i maddede yazılı «Beyanname» n}n aslı, 
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Gümrük çıkış beyannamelerinde yazılı ihracatçı ile «Beyanname» 
lerde yazılı ihracatçının aynı olması lâzımdır. 

Beyannamenin bir sureti, gümrük çıkış beyannamesinin gümrük
lerde kalacak nüshasına eklenir. 

Gümrük idareleri konsinyasyon veya müşterek hesap suretiyle ya
pılacak ihracatta, ihracatın fiilen icra bulunduğunu detayları ile göste
ren gümrük çıkış beyannamesi suretlerini, ihracat muamelelerinin inta
cım takip eden ilk iş günü içerisinde i lg i l i kambiyo mercilerine gönder
mekle mükelleftirler. 

Deniş nakliyat müessese ve acentalannın vecibeleri : 

Madde 7 — Türkiye'de müesses bilûmum deniz nakl iyat müessese 
ve acentaları, kendilerine mensup deniz naki l vasıtaları ile yapılacak 
ihracatta, malın karşı taraftaki alıcısı tarafından tesellümüne esas olan 
tam takım konşimentoyu hazırlar ve ihracata tavassut eden banka aynı 
mahalde olduğu takdirde malın yüklenmesini takip eden 10 iş günü için
de bu bankaya, başka mahalde bulunması halinde, malın gemiye 'yük
lenmesini takip eden i lk iş günü içerisinde bu banka adresine taahhütlü 
olarak postaya tevdi ederler. 

Acenta ve müesseseler, transit nakliyatında, ihraç olunan malın en 
son gideceği mahall i de konişmentolar üzerinde göstermeye mecburdur
lar. 

Konşimento alıcı veya mümessili adına tanzim olunduğu takdirde 
dahi konşimento vesair ihracat belgelerinin alıcıya gönderilmek üzere 
bankaya tevdii şarttır. 

Türk Parasına tahvil edilmiş olan gayri kabi l i rücu akreditifler ve
ya finansman yoluyla Türkiye'ye gelip Türk Parasına çevrilmiş olduğu 
banka döviz alım bordrosu ibrazı suretiyle tevsik edilen dövizler muka
bilinde yapılacak ihracatta, konşimento ve sair ihracat belgelerinin alı
cıya veya alıcının talimatı üzere gemi kaptanına yahut alıcının Türki
ye'de gösterdiği kendi mümessiline tevdii caizdir. Ancak bu takdirde 
keyfiyet yetki l i bankalarca tetkik ve intaç olunur. 

Belgelerin yetkili bankalara tevdiine mütaallik hükümler : 

Madde 8 — yetki l i bankalar, 6 nci madde gereğince ihracatçılar 
tarafından kendilerine tevdi edilecek, gümrüklerce tasdikli «Beyanname 
sureti» ne müsteniden ihracat muamelelerine tavassut edebilirler. Ban
kalar, bu suretleri alır almaz; suret kendilerine tevdi edilmediği takdir-

• de, gümrük idareleri tarafından kendilerine belgelerin gönderilmesi üze
rine beyannamede yazılı ihracatçılar ve deniz nakl iyat müessese ve acen
taları tarafından ihracat belgelerinin kendilerine tevdi edilmesini takip 
etmekle mükelleftirler. 

Bankalar, ihracat belgelerinin ve malın tesellümüne yarıyan konşi
mentonun tam takım asıllarının tahsil edilmek üzere müddeti zarfında 
tevdi etmeyen veya ettirmeyen ihracatçılarla deniz nakl iyat müessese ve 
acentalannın is im ve sarih adreslerini ihracatçıların bağlı bulundukları 
kambiyo merciine ilişik 3 numaralı örneğe uygun bir mektupla bildir
meye mecburdurlar. B u iş'arm, söz konusu belgelerin tevdi müddetinin 
hitamını takip eden, i lk iş gününde yapılması lâzımdır. 

İhracat belgeleri üzerinde bankalarca yapılacak tetkikat : 

Madde 9 — Bankalar, ihracatçılarla deniz nakl iyat müessese ve 
acentaları tarafından, kendilerine tevdi edilen fatura, menşe şahadetna
mesi, sigorta poliçesi vesair bilcümle ihracat belgelerinin ve malın te
sellümüne yarıyan konşimentonun, tam takım ve asılları olduğunu tet
k ik etmek mecburiyetindedirler. 

İhracat vesaikinin ve bedelinin tahsiline mütaallik hükümler : 

Madde 10 — Bankalar, malın tesellümünü temine yarıyan konşi
mentoyu (Eğer konşimento banka namına tanzim edilmişse, ihracatçı 
tarafından gösterilen alıcı f i rma namına ciro ederek) ve diğer ihracat 
belgelerini, bedeli tahsil edilmek üzere, hariçteki muhabirlerine gönde
rirler. 

Bankalar sadece, ihracat tutarının tahsi l i mukabilinde, ihracat 
belgelerinin karş* memleketteki alıcılara teslim edilebileceği hakkında 
muhabir bankalara talimat verirler. 

ihracat belgelerinin, kısmen yapılacak tediyeler mukabilinde veya 
bilâbedel teslimi, i lg i l i kambiyo mercilerinin önceden müsaadesine bağ
lıdır. 

ihracat belgelerinin bu şekilde teslimini icap ettiren zaruri sebep
ler varsa ihracatçılarca, bu sebeplerin i lg i l i kambiyo mercilerine bi l 
dirilerek, gerekli belgelerin tevdi edilmesi şarttır. 

Ancak zaruretin tevsiki kaydiyle, bedelin % 95 inin tediyesi mu
kabilinde ihraç belgelerinin alıcıya teslimi hakkında yetki l i mutavas
sıt bankalar muhabirlerine talimat verebilirler. 

Bedeli peşin olarak gelip Türk Parasına çevrilmiş olduğu banka 
döviz alım bordrosu ibraz edilerek tevsik edilen finansman dövizleri 
mukabilinde veya gayrikabi l i rücu akreditifler mukabilinde yapılacak 
ihracatta bankalar, akreditif baliğinden ihracat tutarına tekabül eden 
kısmı kayıtsız ve şartsız Türk Parasına çevirdikleri takdirde, ihracat 
belgelerinin alıcıya bilâbedel teslimi hususunda muhabirlerine talimat 
verebilirler. 

İhracat vesakının nâtiK olduğu mebâliğden yapılabilecek tenzi
lâta mütaallik hükümler : 

Madde 11 — Bankalara tevdi edilecek ihracat belgelerinin tutarı 
(Malın Fob kıymeti) hiç bir zaman ihraç malının gümrük çıkış beyan
namelerinde kayıtlı kıymetinden aşağı olamaz. 

Mezkûr belgelerin nâtık bulunduğu mebâliğden navlun, sigorta 
primi, komisyon, muhabere, depolama, antrepo, gümrük resim, hare 
ve giderleri gibi masraflar için yapılacak tenziller hakkında Seri IV 
(2) numaralı Tebliğ hükümleri uygulanır. 

Ye tk i l i bankalarca mahsup yapılabilmesi için, ihracatçıların, mez
kûr bankalar tarafından lüzumlu görülecek bilcümle müsbit vesaiki 
tevdi veya ibraz etmeleri şarttır. 

Ye tk i l i bankalar, navlun, sigorta pr imi veya komisyon tenzilleri 
için mahsup işlemi yaparlarken : 

1 — Komisyonların mutat veya emsaline nazaran normal nispet
ler dahilinde bulunmasına, 

2 — Sigorta pr imi, navlun ve komisyon ücreti namı ile harice dö
vizle iade yapılmasına müncer olacak mahiyetteki tenzillerde; iadesi 
gereken dövizlerin alıcı firmanın gönderdiği dövizlerle aynı cinsten 
olmasına, 

bilhassa dikkat edeceklerdir. 

Vezin noksanlığı, kalite farkı, ekspertiz, tahkim, rafa (manipülâs-
yon) masrafı ve gözetme ücreti, banka muhabir masrafı karşılığı olarak 
vesaik tutarından tenzil edilen dövizlere mütaallik hükümler : 

Madde 12 — T icar i teammüllerin icabı olarak satış aktinde veya 
akreditiflerde ayrıca mevritte tartı ve analiz yapılması meşrut bulun
duğu ahvalde; tartı veya analiz neticesinde tesbit edilen vezin noksan
lığı veya kalite farkı ile ekspertiz ve tahkim ücretleri ve rafa (manipü-
lâsyon) masraflarının mahsup veya tediyesi için beynelmilel sürveyans 
şirketleri ve kontrol f i rmalan veya resmî makamlar tarafından düzen
lenen vezin noksanlığı ve kalite farklarını gösterir raporlarla çeki liste
lerinin ve yetki l i bankalarca lüzumlu görülecek sair bilcümle vesaikin 
asıllarının ihracatçılar tarafından mutavassıt bankalara tevdii lâzımdır. 
B u hususlarla i lg i l i mahsup veya transfer talepleri mezkûr bankalarca 
tetkik ve intaç olunur. 

Miktarı 100 dolara (veya muadili döviz) kadar olan kalite ve çeki 
farklarına mütaallik talepleri, yetki l i bankalar yukarıdaki fıkra hüküm
lerine bağlı kalınmaksızın şayanı kabul görecekleri vesaike müsteniden 
mahsup veya transfer edebilirler. 

ihraç mallarına mütaallik hariçteki gözetme şirketleri tarafından 
i f a edilen hizmet dolayısiyle ödenmesi lâzım gelen ücretler için de vâki 
olacak transferler gözetme şirketlerinin zimmet dekontları ile lüzumlu 
görülecek sair vesaike müsteniden yetki l i bankalarca tetkik ve intaç 
olunur. 

Banka muhabir masrafları, muhabir bankaların dekontlarma müs
teniden yetki l i bankalar tarafından transfer edilir. 

B u maddede sayılan vesikaların konsolosluklar tarafmdan tasdikine 
lüzum yoktur. 

Kıymetli taşlar, kıymetli eşyalar ve gümüşün ihracı : 

Madde 13 — Kıymetli taşlar ve kıymetli eşyalarla gümüş ve gü
müşten mamul eşyaların t icar i maksatlarla ihracında, «Dış Ticaret Rej i
mi» il« bu Tebliğin genel esasları uygulanır. 
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BÖLÜM : 2 

Hava, kara yolu ile ve bir acentaya mensup olmayan deniz nakil 
vasıtaları ile veya bir acentaya mensup olmakla beraber taşıdığı mallan 
konşimento aranmaksızın teslim eden deniz nakil vasıtaları ile yapıla
cak ihracat : 

Dövizi peşin gelmiş olan ihracatta (K) başlıklı mektuplar : 

Madde 14 — Hava yolu ile ve bilcümle kara nak i l vasıtaları 
(trenle yapılacak nakliyat dâhil) ile Türkiye'de müesse deniz nakliyat 
müessese ve acentalarına bağlı bulunmayan veya bir acentaya mensup 
olmakla beraber, taşıdığı malları konşimento aranmaksızın teslim eden 
deniz nak i l vasıtaları ile yapılacak ihracatta riayet edilecek hususlar : 

1 — B u şekilde yapılacak ihracatta, ihracat bedeli dövizlerin önce
den yurda getirilerek Türk Parasına çevrilmesi şarttır. 

2 — ihracatçılar, ihracat muamelelerine tavassuta yetki l i kılman 
bankalardan birine müracaatla, yapacakları ihracata müteallik dövizle
r in Türk Parasına tahvil edildiğini banka döviz alım bordrosu ibraz et
mek suretiyle tevsik edecekler ve bankadan çıkış gümrüklerine hitaben 
ilişik 5 numaralı örneğe uygun (K) başlıklı mektupla bir nüsha sureti
nin verilmesini talep edeceklerdir. 

3 — Bankalar , ibraz olunan döviz alım bordrosu üzerine ne miktar 
döviz için banka mektubu verildiğini yazı ile kayıt ve imza edeceklerdir. 
Bankaların verecekleri mektupların tutarı, döviz alım bordrosu umumi 
yekûnunu geçemez. 

4 — Bankalarca verilecek (K) başlıklı mektuplar, tanzim tarihini 
takip eden 30 günlük müdetin hitama ermesiyle hükmünü tamamen kay
beder. 

Mezkûr mektupların müdeti içinde kullanılmaması halinde bir ben
zeri mektup daha evvelki mektubun sona ermesi şartiyle verilebileceği 
gibi çıkış beyannamesi tescil edilen ihracatta bu mektuplar mutavassıt 
bankalarca en çok 30 gün temdit edilebilir. 

Gümrük idareleri müddeti nihayete ermiş olan (K) başlıklı mektup
lara istinaden ihracata hiç bir suretle müsaade edemezler. 

5 — Gümrük idareleri kendilerine tevdi edilecek muteber (K) baş
lıklı banka mektubu ile döviz alım bordrosuna istinaden ihracata müsaade 
edecekler ve bordro üzerine, yapılan ihracatın döviz tutarını yazı ile ka 
yıt ve imza edip bordroyu ihracatçıya iade edeceklerdir. 

6 —- Gümrük idareleri, ban/ka mektubunun birinci nüshasını güm
rük çıkış beyannamelerinin gümrüklerde kalacak nüshasına ekliyecek-
lerdir. 

7 — Gümrük çıkış beyannamelerinde adı, soyadı ve adresi gösteri
lecek ihracatçı ile banka mektuplarında yazılı müracaatçının aynı olması 
lâzımdır. 

8 — Gümrüklere hitaben mektup almak üzere bankalara ibraz 
edilecek kısmen kullanılmış döviz alım bordrolarında gümrük idareleri 
tarafından verilmiş olan meşruhatın nazarı dikkate alınması ve banka
larca bu hususlara âzami it ina gösterilmesi mecburidir. 

9 —. Gümrük idareleri (K) başlıklı mektup olmaksızın hava, kara 
yoliyle ve bir acentaya mensup olmayan veya bir acentaya mensup ol
mak la beraber taşıdığı malları konşimento aranmaksızın teslim eden de
niz nak i l vasıtalariyle yapılacak ihracata müsaade edemezler. 

Acentalara mensup deniz naki l vasıtalariyle yapılmış olan ihracata 
mütaallik dövizlerin bankalarca alışı yapılırken tanzim edilecek döviz 
alım bordroları üzerine, bu bordroların (K) başlıklı mektupların alınması 
zımmında kullanılmasını önlemek üzere, «işbu bordro tutarı ihracatta 
kullanılmıştır.» meşruhatı verilecektir. 

Kontrgarantiye müstenit ihracatta (K) başlıklı mektuplar : 

Madde 15 — Hava, ka ra (trenle yapılacak nakl iyat dâhil!) yoliyle 
ve bir acentaya mensup olmayan gemilerle veya bir acentaya mensup 
olmakla beraber taşıdığı malları konşimento aranmaksızın tesl im eden 
motor, yelkenli, ve benzeri deniz nak i l vasıtaları ile yapılacak ihracatta 
mal bedeli dövizlerin fiilî ihraç tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
Türkiye'ye tamamen transfer edileceğini natık yabancı muteber bir ban
kanın kayıtsız ve şartsız kontrgarantisine veya kuvertürü gelmiş ve 
şartları arasında ihracatı mütaakip Türk Parasına çevrilmesine mâni 
bir ha l bulunmayan gayri kabi l i rücu b i r akreditife istinaden, ihracat 
muamelelerine tavassuta yetk i l i bankalarca, ihracatçıya (K) başlıklı 
mektup verilebilir. 

Bankalar bu şekilde verecekleri (K) başlıklı mektup üzerine «Kon-
trgarantiye veya kuvertürü gelmiş gayri kabi l i rücu akreditife müsteni
den verilmiştir.» meşruhatını dercedeceklerdir. 

Gümrükler, bu suretle yapılacak ihracatta döviz alım bordrosu ara-
mıyacaklar ve mezkûr mektubun üzerindeki banka meşruhatına müsteni
den ihracata müsaade eyleyeceklerdir. 

Telgrafla (K) başlıklı mektup itası: 

Madde 16 — i l g i l i çıkış gümrüklerine uzak bulunan ihracat mua
melelerine tavassuta yetki l i bankalar tarafından, ihraç muamelelerinin 
süratle yapılmasını teminen, (K) başlıklı mektuplar,mevzuu müsaadeler 
mezkûr çıkış gümrüklerine telgrafla verilebilir. 

Ancak bu suretle verilen müsaadelere mütaallik teyit mektuplarının 
telgrafın çekildiği tarihte i lg i l i çıkış gümrükleri adresine taahhütlü ola
rak postaya tevdi edilmesi ve bu hususun bankalarca çekilen telgrafla
rın metnine dercedilmiş olması gerekir. 

Gümrük idareleri bu telgraflara müsteniden ihracata müsaade ede
cekler ve telgrafın tasdikl i bir suretini, teyit mektupları gelmiş ise bu 
mektuplarla birl ikte çıkış beyannamelerinin asıllarına ekliyeceklerdir. 

Telgrafın gelişinden itibaren 15 gün geçmesine rağmen teyit mek
tuplarının gelmemesi halinde, keyfiyetin mezkûr idarelerce, i l g i l i kam
biyo murakabe merciine ve bankaya derhal bildiri lmesi lâzımdır. 

B u madde hükmü gereğince yapılacak ihracat muamelesi 14 üncü 
madde esasları dairesinde cereyan eder. 

24 üncü madde hükmü mahfuzdur. 

BÖLÜM : 3 

Geri getirilecek veya konsinye satışa tebdil edilecek ihraç mallan 

Geri getirilecek ihraç mallan : 
Madde 17 — Fiilî ihracatı yapılıp da, herhangi bir sebeple alıcısı 

tarafından tesellüm edilmiyen ihraç mallarının ve ihracat vesaikinin 
geri getirilmesi için mutavassıt banka ve vapur acentasma talimat ver
meye ihracatçılar yetkil idir. 

B u muamele ile i lg i l i masraflar Görünmeyen Muamelelere ilişkin 
Tebliğ esasları dairesinde tediye ve transfer olunur. 

Konsinyasyos veya müşterek hesaba tebdil edilecek satışlar : 

Madde 18 — Fiiü ihracatı yapılıp da, herhangi bir sebeple alıcısı 
tarafından tesellüm edilmiyen ve geri getirilmesi imkânsız veya büyük 
ölçüde döviz kaybına sebebiyet verecek olan, yahut bozulmaya ve çürü
meye müsait bulunan ihraç mallarının başka bedel ve şartlarla katî ola
rak veya konsinyasyos yahut müşterek hesap yoliyle satışına; mutavas
sıt bankalar veya ihracatçının bu hususları tevsik edici müracaatı üze
rine Ticaret Bakanlığınca karar verilebilir. 

Mesuliyet : 

Madde 19 —• Alıcısı tarafından tesellüm edilmemesi sebebiyle geri 
getirtilen veya konsinyasyon yahut müşterek hesap suretiyle satışına 
müsaade edilen malların alıcıları hakkında tazminat talebinde bulunul
masını icap ettiren bir husus varsa, malların geri getirilmiş olması veya 
konsinye yahut müşterek hesap suretiyle satışı ihracatçıların mesuliyet
lerini ortadan kaldırmaz. 

KISIM: II 

Konsinyasyon veya müşterek hesap suretiyle yapılacak ihracat 

Umumi esaslar : 

Madde 20 — Konsinyasyon veya müşterek hesap suretiyle yapıla
cak ihracat dış ticaret mevzuatında esas ve şekli tesbit edilen «Kon
sinye veya müşterek hesap ihraç belgesi» ve kambiyo mercilerine hitaben 
verilecek taahhütnamelere istinaden icra olunur. 

Katî satış ve ihracat hesaplarının kapatılması : 
Madde 21 — ihracatçılar, konsinyasyon veya müşterek hesap sure

tiyle ihraç edilen malların katî satışını mütaakip; 

1 — Satış fiyatı, satılan miktar ve satış bedelini, 

2 Depolama, bakım, muhafaza ve satış masraflariyle satışa ait 
sair masrafları, (ambalaj malzemesi bedelleri dâhil) 
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3 — Varsa fire miktarım, 
4 — Satış komisyonlarının nisbet ve miktarını, 
gösterir konsinyatörler tarafından tanzim edilmiş katî satış fatu

raları ile döviz alım bordrolarını kambiyo merciine ibraz suretiyle hesap
larını kapatmak mecburiyetindedirler. 

Nakliyat ve masrafların ödenmesi : 
Madde 22 — Konsinyasyon veya müşterek hesap suretiyle ihraç edi

len malların; naki l , muhafaza, bakım,'rafa, satış ve benzeri masrafları 
mal bedelinden mahsup veya Görünmeyen Muamelelere ilişkin Tebliğ hü
kümleri dahilinde döviz tahsis suretiyle tediye olunur. 

İhracat bedelinin yurda getirilmesi : 

Madde 23 — Konsinyasyon veya müşterek hesap suretiyle ihraç 
edilen mallardan, yaş meyva ve sebze gibi çürüyebilir ve bozulabilir 
olanların fiilî ihraç tarihinden itibaren en geç üç ay, diğerlerinin ise en 
geç altı ay içinde satılması ve satış bedelini teşkil eden dövizlerin fiilî 
satış tarihinden itibaren 3 ay zarfında yurda getirilmesi şarttır. B u süre 
fiilî ihraç tarihinden itibaren çabuk bozulabilir mallarda 6 ay diğerle
rinde 9 ayı geçemez. 

Satış süreleri Ticaret ve Maliye Bakanlıklarınca dış ticaret mev
zuatı hükümleri dairesinde ve döviz getirme süreleri ise bu Tebliğin 
genel hükümleri gereğince i lg i l i kambiyo mercilerince temdit edilebiür. 

Konsinye veya müşterek hesap suretiyle ihraç edilebilen mallarla 
(K) başlıklı mektup aranmaksızın ihraç edilebilecek mallar : 

Madde 24 — a) Dış Ticaret Rejimine Dair ihracat Yönetmeliği 
gereğince konsinyasyon veya müşterek hesap suretiyle ihraç edilebilen 
maddelerin serbest döviz, konvertibl dövizler veya A P A para lan kar
şılığı katî satış yolu ile ihracı «Konsinye veya müşterek hesap ihraç 
.belgesi» ve kambiyo mercilerine hitaben verilecek taahhütnameye müs
teniden yapılır. 

b) Mal iye Bakanlığının muvafakati üzerine Ticaret Bakanlığınca 
ihracına müsaade edilen malların ihracında «K » başlıklı mektup aran
maz. B u gibi malların ihracı, konsinye ihraç belgesi yerine, Ticaret B a 
kanlığının yetki l i kılacağı mercilerin müsaade belgelerine ve kambiyo 
mercilerine muhatap taahhütnamelere istinaden yapılır. 

Gümrük idarelerince dikkat edilecek husus : 

Madde 25 — Kambiyo mercilerince ihracat muameleleri banka te
minatına raptedilmiş bulunan ihracatçı f i rmalarm 20 ve 24 üncü madde
ler gereğince yapmak istedikleri ihracata, gümrük idareleri müsaade 
edemezler. 

KISIM: III 

Hususiyet arzeden ihracat 
BÖLÜM : 1 

Ticari mahiyette geçici ihracat 

Madde 26 — T icar i mahiyetteki geçici ihracat, dış ticaret mev
zuatı hükümlerine tabidir. 

Ancak kıymetli madenlerin (altın ve platin) ve kıymetli tabloların 
geçici ihracına mütaallik talepler Mal iye Bakanlığı tarafından tetkik 
ve intaç edilir. 

Garanti mektubu : 

Madde 27 — Geçici ihracat, yetk i l i bankaların, çıkış gümrükle
rine, bağlı bulundukları kambiyo mercilerine hitaben, verecekleri ga
ranti mektuplarına müsteniden icra edilir. 

i lg i l i ler tarafından garanti mektubu istihsali zımnında mezkûr ban
ka lara yapılacak müracaatlara, malların yurda getirilmemesi halinde, 
bedeline tekabül eden dövizlerin memlekete getirileceğini natık hariç
teki muteber bir bankanın, ihticaca salih kontrgaranti mektubunun ek
lenmesi şarttır. Kontrg^rantinin natık olduğu meblâğ o malın, Ticaret 
Bakanlığının müsaadesinde yazılı kıymetinden az olamaz. 

Bankalar, kontrgarantilerin, maliyetleri itibariyle ihticaca salih 
olup olmadıklarını önceden tetkik ve tesbit etmeye; malların ithal sü
resi içinde yurda fiilen getirilmemesi halinde, bunların natık oldukları 
dövizleri tahsil için gereğine tevessül etmeye mecburdurlar. Kontrga
ranti lerin iht iva ettiği dövizlerin zamanında tahsil edilerek yurda geti
rilmemesinden garanti mektubunu veren yetki l i bankalar mesuldür. 

iht icaca salih olmıyan kontrgarantüere müsteniden yetki l i banka
larca garanti mektubu verilemez. 

Malların nakli : 

Madde 28 — Geçici ihracatta, malın nakl ini deruhte eden, hava, 
ka ra ve deniz nakliyat müessese ve acentaları bu malların teslim ve 
tesellümünü temin eden tam takım konişmento ile nakliye kaimesi ve 
hamule senedi gibi vesaiki, 7 nci maddenin i lk fıkrasında yazılı müd
detler içinde, teminat mektubu veren yetki l i bankaya tevdi ile müket 
lef tirler. 

B u şekilde ihraç edilecek mallara mütaallik fatura, sigorta poli
çesi, menşe şahadetnamesi ve diğer ihracat vesaikinin, ihracatçılar ta
rafından aynı müddetler zarfında yetki l i bankaya tevdii lâzımdır. 

Vesikaların cirosu : 

Madde 29 —. Ye tk i l i bankalar, teslim aldıkları ihracat vesaikini; 
işletme, imalât, tamir, apre, boya, emprime vesair muameleleri deruhte 
eden yabancı f irmalar namına ciro edilmek üzere hariçteki muhabir ban
kaya gönderecekler veya bu ciroyu bizzat yaparak, hariçteki müesse
seye tevdi edilmek üzere muhabir bankaya göndereceklerdir. 

Garanti mektuplarının müddeti : 

Madde 30 — Ye tk i l i bankalara verilecek garanti mektupları, taşı
dıkları tarihten itibaren âzami 15 gün ve yalnız hitabettikleri çıkış güm
rükleri kanaliyle yapılacak ihracat için muteberdir. Imrar mektupları
nın müddeti, her halükârda, Ticaret Bakanlığınca verilmiş olaın lisansla
rın kullanma müddetini tecavüz edemez. 

Gümrük idarelerinin ödevleri : 

Madde 31 — Çıkış gümrükleri, ihracat mevzuu malların cins, nev'i, 
miktar ve kıymetini, garanti mektupları ve Ticaret Bakanlığı l isansla
rına müsteniden kontrol ettikten sonra, ilgililerden bağlı bulundukları 
kambiyo merciine hitaben, malların muayyen müddeti zarfında yurda 
getirileceğine dair, ilişik (6) numaralı örneğe uygun bir taahhütname 
alarak ihracata iz in vereceklerdir. Bu taahhütnamelere konulacak i thal 
müddeti altı ayı geçemez. 

Çıkış gümrükleri, tanzim edecekleri beyannamelerin tasdikl i birer 
nüshasını, ihracat muamelesinin intacım takip eden i l k iş günü içeri
sinde : 

1 — i l g i l i kambiyo merciine veya adresine .(Garanti mektuplarının 
aslı ile birl ikte) 

2 — Garant i mektubunu veren bankaya veya adresine, kambiyo 
merciine muhatap taahhütnamenin aslı ile birl ikte tevdi veya taahhütlü 
olarak posta kanaliyle i rsa l edeceklerdir. Çıkış gümrüklerince bu suretle 
gönderilecek gümrük çıkış beyannamelerinin nüshalarını : 

1) Garant i mektubunun tar ih ve numarasının, 
2) «İşbu nüsha kambiyo mercii» veya «yetkili banka •için tanzim 

edilmiştir. Bankaca bir muamele görmez.» kaşesinin konulması, 
3) E n az : 
a) Faturanın 
b) Sigorta poliçesinin 
c) Menşe şahadetnamesinin 
d) Çeki listesinin 
e) Kontrola tabi maddelerde, kontrol belgesinin tasdikl i suretle

r in in eklenmesi mecburidir. 

İhracat hesaplarının kapatılması: 

Madde 32 — T icar i mahiyetteki geçici ihracata mütaallik hesaplar 
yetki l i bankalarca mukabi l ithalâta ait i thal vesaikına müsteniden ka 
patılır. 

B u şekilde yapılan ihracatta, miktar, kıymet ve tenor farkları gibi 
sebeplerle bir noksanlık zuhur ettiği takdirde bu noksanlığı ait hesa
bın kapatılması için milletlerarası sürveyans şirketleriyle kontrol f i rma
ları ve lâboraıtuvarlardan alınacak vezin, kalite raporiariyle çeki listesi
nin ibrazı lâzımdır. 

Yukardak i fıkrada bahis konusu edilen; miktar, kıymet ve tenor 
farkları gibi sebeplerle ihracatta bir fazlalık zuhur etmesi halinde, i lg i 
liler tarafından Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek bu hususta mun
zam ithal müsaadesi alınması gerekir. 

Sürveyans ve kontrol firmaalriyle lâboratuvarların tâyini : 

Madde 33 — B u tebliğde bahis mevzuu edilen milletlerarası sürve
yans şirketleriyle kontrol firmaları ve lâboratuvarların, Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından tâyin ve 
tesbit edilenler olması şarttır. 
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BÖLÜM : 2 

Gayri ticari mahiyetteki muvakkat ihracat 

Gayri ticari eşya : 

Madde 34 — Geri getirilmek kaydiyle harice gönderilecek gayri 
t icari mahiyetteki eşya ile muvakkaten yabancı memleketlere gidecek 
olan yurdumuzda mukim yolcu ve seyyahlar tarafından (yabancı elçi
l ik mensupları ile bunlar gibi muameleye tabi olanlar hariç) beraberle
rinde götürülmek istenilen şahsî binek otomobilleri, bisiklet, motosiklet 
vesair taşıtların, Gümrük Kanununca tâyin olunan müddetler hitamında 
aynen geri getirileceğine dair çıkış gümrüklerince kambiyo murakabe 
mercilerine hitaben ilişik (6) numaralı örneğe uygun bir taahhütname 
alınmak kaydiyle, yurt dışına çıkarılmasına gümrük idareleri tarafından 
izin verilebilir. 

Ancak kıymetleri 500 lirayı aşmıyan (500 dâhil) eşyanın ihracında 
taahhütname aranmıyacak ve gümrük idarelerince bu Tebliğin bedelsiz 
ihracata mütaallik hükümlerine göre muamele yapılacaktır. 

Taahhütnamelerin kambiyo merciine şevki : 

Madde 35 — 34 üncü madde gereğince alınacak taahhütnamelerin 
asıllariyle çıkış beyanname veya'deklarasyonlarının tasdikli birer sureti 
gümrük idareleri tarafından, muamelelerinin intacını takibeden gün için
de i lg i l i kambiyo murakabe mercilerine gönderilecektir. 

Muvakkaten ihraç edilen malların geri getirilmemesi : 

Madde 36 — Gayr i t icari mahiyette muvakkaten ihraç edilecek eşya 
ve vasıtalar Gümrük Kanununda tâyin edilen müddetler içinde geri 
getirilmediği takdirde ihraç müsaadesini veren mercilerce uygun görü
lecek kıymetlerinin, bunların geri getirilme süresinin nihayete erdiği 
tarihten itibaren engeç bir ay zarfında kambiyo murakabe mercilerinin 
tâyin edeceği cinsten döviz olarak yurda getirilmesi ve her halükârda 
i lgi l i lerin elihe geçtiği tarihten itibaren en çok 10 gün içinde yetki l i bir 
bankaya satılarak keyfiyetin döviz alım bordrosu ibrazı suretiyle mezkûr 
kambiyo murakabe mercileri nezdinde tevsiki şarttır. 

Bu dövizleri müddeti zarfında yurda getiremiyenler, keyfiyeti ka-
naatbahş vesaik ibraz etmek suretiyle, alâkalı kambiyo murakabe mer
cilerine tevsik ettikleri takdirde, ilgililere mezkûr mercilerce bu Tebliğin 
V. kısım 3 üncü bölümünde yazılı esaslar dairesinde munzam süre verile
bil ir. 

Geri getirme : 

Madde 37 — Muvakkaten ihraç edilen mallar geri getirildikçe key
fiyet gümrük idareleri tarafından ilişik (7) numaralı örneğe uygun bir 
bi ldir im kâğıdı ile bu mallara mütaallik taahhütnamenin gönderildiği 
kambiyo murakabe merciine bildiri l ir . 

B u bi ldir im kâğıdına, getirilen mallara mütaallik tanzim edilmiş 
gümrük giriş beyannamesinin tasdikl i bir nüshası eklenir. 

Yabancı memleketlere eşya ve yolcu taşıyan naki l vasıtaları mün
hasıran giriş ve çıkış formaliteleri bakımından bu bölüm hükümlerinden 
müstesnadır. 

Bunlar hakkında Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığınca tesbit olu
nacak esaslar caridir. 

Ancak; mezkûr naki l vasıtalarının herhangi bir şekilde'geri geti
ri lmesi halinde bu bölüm hükümleri tatbik edilir. 

BÖLÜM : 3 

Kitap, gazete, mecmua ve pul ihracı 

Ticari maksatlarla yapılacak ihracat : 

Madde 38 — Tâbiler, matbaalar, kitap evleri, gazete idarehaneleri, 
pul ticarethaneleri ve benzeri gerçek ve tüzel kişiler tarafından t icari 
maksatlarla harice gönderilecek kitap, gazete, mecmua ve mümasil 
matbualarla pulların ihracına gümrük veya P T T idareleri tarafından doğ
rudan doğruya iz in verilecek ve bu idarelerce tanzim edilecek çıkış be
yannameleri veya mümasil belgeler muamelenin intacım takip eden i l k 
iş günü içerisinde i lg i l i kambiyo murakabe merciine veya bu merci ad
resine taahhütlü olarak postaya tevdi edilecektir. 

Sözü edilen matbua ve pulları ihraç edenler bunların bedelini teş
k i l eden dövizleri fiilî ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Tür
kiye'ye getirmek ve her halükârda ellerine geçtiği tarihten itibaren en 

çok on gün içinde yetki l i bir bankaya satarak, keyfiyeti döviz alım 
bordrosu ibraz etmek suretiyle i lg i l i kambiyo murakabe mercileri nez
dinde tevsik etmek mecburiyetindedirler. 

Matbua ve pul ihraç edenler, takv im yılı itibariyle, ihraç edilen 
miktar lar la yatırılan dövizleri bir cetvei halinde i lg i l i kambiyo merciine 
bildirirler. 

Pu l ihracında bedel, nominal kıymetleri tutarından az olamaz. Be
dellerinin döviz olarak yurda getiril ip yetki l i bankaya satıldığının tevsiki 
şartiyle pul ihracı serbesttir. 

Kullanılmış olan pulların kıymeti, ihracatçı tarafından beyan edi
lecek piyasa kıymetidir. 

Mezkûr matbua ve pulların hariçteki alıcıları tarafından, tesellümü 
temine yarıyan vesaikin bu alıcılar adına tanzimi caizdir. 

Gayri ticari maksatlarla yapılacak ihracat : 

Madde 39 — Gayr i t icar i maksatlarla yapılacak, kitap, gazete, mec
mua ve mümasil matbuaların ihracında, bedelsiz ihracat hükümleri uy
gulanır. 

Amatör pul koleksiyoncuları tarafından, nominal kıymet itibariyle 
bir takv im yılında 30 doları (veya muadili) geçmemek kaydiyle pul mü
badelesi serbesttir. Bunlar takv im yılı it ibariyle mübadele miktarlarını 
gösterir bir cetveli i lg i l i kambiyo merciine tevdi etmekle mükelleftirler. 
Damgalı pullar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Konsinye pul ihracı : 

Madde 40 — P T T Genel Müdürlüğü vasıtasiyle konsinyasyon sure
tiyle pul ihracı, Mal iye Bakanlığı (Hazine Genel Müdürlüğü) nün önce
den müsaadesine tabiidir. 

KISIM: IV 

Bedelsiz ihracat 

Bedelsiz ihraç edilebilecek mallar : 

Madde 41 — Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar şunlardır : 

A - T icar i eşya : 

a) Miktarı t icari teamülere uygun numuneler, 

b) Reklâm eşyası, 

c) Evvelce usulüne tevfikan ihraç edilmiş malların bedelsiz ola
rak gönderilmesi t icar i örf ve adetlere uygun parçaları; 

B - Gayr i t icar i eşya : 

a) Hediyeler, 

b) Hariçte müesses Türk teşekküllerine, Türkiye'deki merkezleri 
veya bağlı oldukları daire, kurum 1 ve cemiyetler tarafından kendi iht i 
yaçlarında kullanılmak üzere, bedelsiz olarak gönderilen eşya; 

Yukarda yazılı mallardan : 

a) Gümrük idarelerince ve P T T gümrüklerinde tesbit veya kabul' 
edilecek değeri 1.000 lirayı geçmiyenlerin (1.000 l i ra dâhil) ihracına 
gümrüklerce iz in verilir. Ayrıca Maliye Bakanlığından veya Kambiyo 
Muıakabe Mercilerinden müsaade istihsaline mahal yoktur. 

b) Gümrük idarelerince tesbit veya kabul edilecek değeri 1.000 
liradan fazla olanlarının (1.000 l i ra hariç) bedelsiz ihracına mütaallik 
talepler mahallî kambiyo murakabe mercilerince tetkik ve intaç olunur. 
İhracat bu merciler tarafından gümrük idarelerine hitaben verilecek 
imrar mektuplarına müsteniden icra edilir. 

T icar i numunelere mahsus imrar karnelerine (E. C. S. karneleri ) 
müsteniden harice gönderilen numunelere E . C. S. karnelerine mütaallik 
statü hükümleri tatbik 'o lunur. 

Yukarıda zikredilen mallar Ticaret Bakanlığınca genel ihracat 
rejimi dışında bırakıldığından, bu mallar için ayrıca mezkûr Bakanlık
tan veya bu Bakanlığa bağlı teşkilâttan iz in ahnmasrna ihtiyaç yoktur. 

Ancak, Ticarette Tağşişin Men' i , İhracatın Murakabesi ve Korun
ması Hakkındaki 1705 sayılı Kanunla ek ve tadillerine istinaden itt ihaz 
edilmiş olan nizamnamelerle ihracı kontrola tabi tutulan maddelere mü
taall ik numunelerin miktar ve kıymeti ne olursa olsun, 'ihracına müsaade 
edilebilmesi için i lg i l i ler in bu numuneleri kontrol ettirerek alacakları 
kontrol belgelerini, ihracata iz in verecek mercilere tevdi etmeleri şarttır. 
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KISIM: V 

Müteferrik hükümler 

BÖLÜM : ı 

Munzam süreler : 

Madde 42 — Yabancı memleketlere ihraç edilen mâllarla (kitap, 
gazete, mecmua ve pul dâhil) muvakkaten ihraç edilip muayyen süresi 
zarfında yurda geri getirilememesi sebepleri tevsik edilemeyen bilcümle 
nak i l vasıtaları ile malların ve yabancı naki l vasıtalarına verilen ihra-
kiye ve kumanyaların bedelini teşkil eden dövizleri (Maliye Bakanlı
ğınca döviz yerine altın getirilmesine iz in verilen hallerde, altınları) 
Türk Parasmı Koruma Hakkında 17 Sayılı K a r a r m i lg i l i maddelerinde 
tesbit edilen süreler zarfında yurda getirmeyenler, bu sürelerin hitamın
dan önce bağlı bulundukları kambiyo murakabe mercilerine mucip se
bepleriyle birlikte müracaat ederek munzam süre talebinde bulunmak 
ve dövizlerin süresi zarfında yurda getirilmemesi sebeplerini, müsbit 
vesaikle tevsik etmek mecburiyetindedirler. B u hususta Kambiyo M u 
rakabe Mercilerince uygun görülecek diğer bilcümle vesaikin alâkalılar 
tarafından bu mercilere tevdii mecburidir. 

Kambiyo Murakabe Mercileri , lüzum gördükleri hallerde, ilgililere 
dövizlerin yurda getirilmesini teminen munzam süre verebilirler. 

Ancak, Kambiyo Murakabe Mercilerince bir defada verilecek mun
zam sürenin müddeti 3 ayı tecavüz edemez. 

Yurda getirilmesi mecburi dövizleri süreleri zarfında mücbir sebep
ler tahtında kısmen veya tamamen getirmeye imkân bulamayanlar, bu 
sürelerin hitamından önce mucip sebepleriyle birl ikte bağlı bulundukları 
Kambiyo Murakabe Mercilerine müracaat etmek ve keyfiyeti resmî 
vesaikle tevsik eylemek mecburiyetindedirler. 

B u şekilde vâki olacak müracatlar, mezkûr merciler tarafından 
mütalâaları da ilâve edilmek suretiyle, Mal iye Bakanlığına int ikal etti
r i l i r . 

Mal iye Bakanlığı haklı gördüğü takdirde sözü edilen dövizlerin 
yurda getirilmesi mecburiyetini kısmen veya tamamen kaldırabilir. 

BÖLÜM : 2 

Bankaların verecekleri beyannameler : 

Madde 43 — B u Tebliğe göre, her nevi ihraç muamelelerine tavas
suta yetki l i bankalar, 4 er aylık devreler it ibariyle (birincisi ocak ayın
dan başlamak üzere) bu devreyi takip eden ayın sonuna kadar, o devre 
içerisinde, bankaları aracılığı ile yapılan ihracata ait bilgileri muhtevi 
Tebliğe ek S örnek numaralı cetveli doldurarak bağlı bulundukları K a m 
biyo Murakabe Merciine göndermekle mükelleftirler. 

Bankalar, süresi içinde kapatılmayan ihracat hesaplarını, sürenin 
bit imini takip eden iş günü içinde, kendilerinde mevcut malûmatla bir
likte, derhal bağlı bulundukları Kambiyo Merciine bildirmekle mükel
leftirler. 

BÖLÜM : 3 

Mütaakıp muamelelerin teminata bağlanması ve cezai koğuşturma 
İhracatı Banka teminatına raptedilecek ihracatçılar : 

Madde 44 — Kambiyo Murakabe Merci ler i ; 

1 —. a) Yabancı memleketlere, bir defaya mahsus olsa dahi, i h 
raç ettikleri malların bedelini, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
17 Sayılı Kararın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı müddetler 
içinde yurda getirerek yetki l i bir bankaya satmayan, 

b) Gümrük kapılarından beyan dışı ve gümrük kapısı veya sair 
hudut hattından ve sahillerden kaçak olarak mal ihraç eden ve bu şe
ki lde harice kaçırılan malların bedeline tekabül eden dövizleri Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Kararın 16 nci madde
sinde yazılı müddet içinde yurda getirerek yetküi bankaya sattıklarını 
tevsik eylemeyen, 

2 — Konşimento ve diğer bilcümle ihracat vesaikinin müddeti içer
sinde bankalara tevdi edilmesine mütaallik taahhütlerine riayet etmeyen, 

3 — Resmî makamlarla bankaların tescil mercilerine, Gümrük 
İdarelerine ibraz edilen fatura vesair belgelerle mezkûr makam, banka 
ve merciler tarafından verilecek bilcümle belgelerde tahrifat yapan ve 

hilafı hakikat fatura tanzimi suretiyle döviz kaçırsın veya hariçte döviz 
bırakan veya bunlara teşebbüs eden, 

4 — Yukarıdaki fıkrada yazılı makam, banka veya mercilere hilafı 
hakikat beyanda bulunan, 

5 — Haklarında, 1567 Sayılı Kanunun 6258 Sayılı Kanunla muad
del 3 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince adlî takibata tevessül 
olunan, 

ihracatçıların mütaakıp ihracatını, mal bedeline tekabül eden dö
vizlerin müddeti içinde memlekete gönderileceğini natık yabancı muteber 
bir bankanın kontrgarantisine müstenit Türkiye'deki bankalardan biri 
tarafından verilecek teminat mektubuna raptetmekle mükelleftirler. 

Ancak kuvertürü gelmiş ve şartları arasında ihracatı mütaakıp 
Türk Parasına çevrilmesine mani bir hal bulunmayan gayrikabi l i rücu 
akreditifler, hariçteki bankalar tarafından verilen garanti mektubu şek
linde telâkki edilerek (K) başlıklı mektup talep eden f irmalardan bu 
halde kontrgaranti aranılamıyacaktır. 

Kambiyo Merci leri , icabı hale göre, 20.000,— dolara kadar olan 
ihracat bakiyeleri için, bir evvelki takv im yılı ihracat tutarının % 10 
nunu geçmemek kaydiyle teminata bağlama mükellefiyetini koymamağa 
veya teminat miktarını getirilmemiş bulunan döviz miktariyle tahdit 
etmeye yetkil idirler. 

Kambiyo mercilerince vaz edilecek teminat mükellefiyeti ihracatçı 
firmaların şube ve f i lyal lerinin ve kendilerine bağlı diğer müesseselerin 
mütaakıp ihracatına da şamildir. 

Teminata bağlanan ihracatçılar hakkında uygulanacak muameleler : 

Madde 45 — Kambiyo Murakabe Merci ler i 44 üncü maddenin 1, 
2, 3 ve 4 üncü fıkralarında yazılı hallerde i lgi l i ler hakkında ayrıca ka 
nuni takibata da tevessül edeceklerdir. 

Kambiyo Murakabe Mercüeri 44 üncü maddenin 1 numaralı fıkra
sında yazılı hallerde, kanuni takibata tevessül etmeden evvel, hal ve 
vazıyete göre, bir ayı geçmemek üzere ihracatçıya mühlet verebilirler. 

Mütaakıp ihracatı banka teminatına tabi tutulmuş bumnan ihra
catçılarla, varsa, bunların şube, f i lyal ve kendilerine bağlı diğer mües
seselerin isim, unvan ve sarih adresleri Kambiyo Murakabe Mercilerince 
derhal ve günü gününe : 

a) Çıkış gümrüklerine bildirilmek üzere, bölgeleri dahilindeki 
gümrük başmüdürlüğüne veya müdürlüğüne, 

b) Bölgeleri dahilindeki gümrük başmüdürlüklerine de bi lgi veri l 
mek kaydiyle, diğer Kambiyo Murakabe Mercilerine, 

c) Merkez ve diğer şubelerine de bi lg i verilmek kaydiyle, ihracat 
muamelelerine tavassuta yetki l i bankalara, 

d) Mal iye Bakanlığına (Hazine Genel Müdürlüğü - Takip ve Kont
rol Servisine), bildirilecektir. 

Yukarıda a, b, c fıkralarında yazılı daire ve bankalar, Kambiyo 
Merci ler i tarafından bu şekilde vâki olan iş'arları, tebellüğ tarihini takip 
eden i lk iş günü içersinde bildirmekle mükellef bulunduklan daire, 
banka veya banka şubelerine tebliğ etmek mecburiyetindedirler. 

Banka teminatına tabi tutulmuş olan ihracatçıların mütaakıp ihra
catı, ancak alâkalı Kambiyo Murakabe Merci ler inin gümrüklere ve yet
k i l i bankalara hitaben ilişik 4 numaralı örneğe uygun olarak yazacak
ları bir mektupla yapılacaktır. 

Gümrük idareleri ancak bu mektuplara müsteniden ihracata mü
saade edebilirler. Bankalar da ihracatçıdan aynı mektubu aramak zo
rundadırlar. 

B u suretle Kambiyo Murakabe Mercilerince verilecek mektupları, 
gümrük idareleri, çıkış beyannamelerinin gümrüklerde kalacak nüsha
larına ekleyecekler, mektupların tar ih ve numaralariyie mektupları ve
ren Kambiyo Murakabe Merci ler inin isimlerini çıkış beyannamelerine 
kaydedeceklerdir. 

Mütaakıp ihracatı teminata bağlanan firmaların, bu teminatların 
kaldırılması hakkındaki talepleri i lg i l i Kambiyo Mercilerince tetkik ve 
intaç olunur. 

S O N H Ü K Ü M L E R 

Tebliğin yürürlüğe giriş tarihi : 

Madde 46 — B u Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 14 Sayılı Ka ra ra ilişkin 

72 Sayılı Tebliğ ve ek ve tadi l leri bu Tebliğin yayımı tarihinde yürürlük
ten ka lkar . 
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Tebliğin yayımından evvel başlamış olan ihracat muamelelerine ait 
geçici hüküm : 

Madde 47 — B u Tebliğin yayımından önce başlamış olan ihracat 
muamelelerinde, muamelenin başladığı tarihte yürürlükte bulunan karar 
ve tebliğ hükümleri uygulanır. Ancak bu Tebliğin i lgi l i lerin lehine olan 
hükümleri dikkate alınır. 

Örnek No 

Beyanname Taahhütname 

Kambiyo Merciine 

İhracatçının : 

Adı, soyadı, unvanı, adresi 
Şnbe ve f i lyal leri ile kendisine bağlı 
diğer müesseselerin isim, unvan ve sa
r ih adresleri 
İhraç edeceği malın cinsi, nev'i ve 
kıymeti 
Hang i memlekete ihraç edileceği 
Hang i tarihte ihraç edileceği 
Hangi acentaya mensup gemi ile ih
raç edileceği 
Alıcının isim, unvan ve adresi 
Varsa yabancı memleketteki komis
yoncunun isim, unvan ve adresi 
Mutavassıt bankanın unvanı ve adre-

İhraç edeceğim yukarıda müfredatı yazılı mal lara ait fatura, sigor
ta mukavelesi ve poliçesi, menşe şahadetnamesi vesair bilcümle ihracat 
belgelerinin asılları ile (Bir) takım suretini, ihracatın yapıldığı tarihten 
itibaren en geç (10) iş günü içinde, tahsil edilmek üzere yukarıda beyan 
ettiğimiz yetki l i bankaya tevdi edeceğimizi bu yolda nakl iyat acenta-
sma gerekli talimatı vereceğimizi, mal bedeli dövizlerin süresi içinde 
yurda getirilmesini temin edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

Ye tk i l i imzalar 

Örnek No : 2 

Acenta mektubu 

Çıkış Gümrüğü Md. ne 

İşbu mektubumuzla Merdinize müracaat edecek olan ihracatçı mü
essesenin ihraç etmek istediği miktar ve 
parça ın acentamdza mensup ve isimleri bu mektubu
muzun kenarında kayıtlı ve konişmento mukabi l i mal teslim eden gemi
lerimize yükleneceğini ve bu mala ait konişmentoyu ihracatçının göste
receği yetki l i bir banka emrine tanzim edeceğimizi beyan ederiz. 

Acentası 
Ye tk i l i imzalar 

Örnek No 

Bankaların Kambiyo Murakabe Mercilerine hitaben 
yazacakları mektup örneği 

No. 3 

İ l i n 

de 

Kambiyo Murakıplığına 
Kambiyo Müdürlüğüne 
Defterdarlığına 

No. da kâin f i rma

sının tarihinde acentasma mensup gemi ile 
ya tahminî kıymette 

ihraç ettiği Gümrük İdaresince bankaya gönderilen 
tar ih l i beyannameden anlaşılmış ise de bu mala müta-

al l ik bedelli ihracat vesaikinin asılları ihraç tarihinden itibaren 10 gün 
geçtiği halde Bankamıza tevdi olunmamıştır. 

İlgili firmanın bu ihracata ait vesaiki müddeti zarfında Bankamıza 
tevdi etmediğine bügi edinilmesini 

15 kuruşluk pul 

Ye tk i l i imzalar 

Örnek No : 4 

Kambiyo Murakabe Mercilerinin Gümrüklere hitaben 
ihracatçılara verecekleri mektup örneği 

No. 4 

Çıkış Gümrüğü Müdürlüğüne 

İhracatı banka teminatına tabi tutulmuş bulunan 
İ l e 

— de 
İ l i m i z 

Cadde Sokak No : da kâin 
Firması Merciimize müracaatla tarihine 

ya kıymetinde ihraç 
edeceğini, ihraç edeceği malın Bankası emrine tanzim 
edilmiş tam takım konişmentonun acentası tarafından bu Bankaya tev
diini kabul eylediğini ve diğer ihraç vesaikinin asıllarını mezkûr tarihten 
itibaren 10 gün içinde adı geçen Bankaya tevdi edeceğini beyanla ihracat 
bedelini süresi içinde döviz olarak memlekete getireceğini natık 
Bankasından aldığı bir teminat mektubunu ibraz etmiştir. 

B i l g i edinilmesi rica olunur. 
Kambiyo Müdürü 

Kambiyo Murakıbı 
Defterdar 

İşbu mektup yazıldığı gümrük idaresi için muteber olup taşıdığı ta
rihten itibaren 15 gün içinde kullanılması lâzımdır. 

K Örnek No : 5 

Kara yoluyla ve acentasız veya acentaya mensup olmakla beraber 
taşıdığı malları konişmento aramaksızın teslim eden deniz vasıtaları 

ile yapılacak ihracata mahsus mektuptur. 

Çıkış Gümrüğü Müdürlüğüne 

İlli 
de Cadde Sokak No. 

İ l ç e m i z 

de kâin Firması, Bankamıza müracaatla 
ya kıymetinde ihraç edeceğini beyan

la gümrüklere hitaben mektup verilmesini talep etmiştir. 

Yapılacak ihracat bedelinin döviz olarak memleketimize getirildiği 
ve Bankasına (Bankamıza) satıldığı ilişik döviz alış 
bordrosundan anlaşılmakla keyfiyetten bilgi edinilmesi r ica olunur. 

15 kuruşluk pul 

Ye tk i l i imzalar 

İşbu mektup münhasıran hitap ettiği gümrük idaresinden yapılacak 
ihracat için muteber olup tanzim tarihini takip eden 30 günlük müddetin 
dolmasiyle hükmünü tamamen kaybeder. 

N O T : (1) İki nüsha tanzim edilecektir. 

(2) Kıymet yalnız döviz olarak gösterilecek ve Türk Lirası muka
bi l i yazılmıyacaktır. 



5 EKİM 1962 (Rösmî Gazete) Safoife: 8709 

Örnek No : 6 

Kambiyo Müdürlüğüne 
Kambiyo Murakıplığına 
Defterdarlığma 

Gönderilen 
• eşyanın cinsi, nevi : 

Götürülen 

» miktarı : 
F O B : 

Kıymeti C F : 
CİF : 

Ye tk i l i bankaların garanti mektubu
nun tarih ve No. : 

Gönderildiği 

-— • memleket : 
Götürüldüğü 

Gönderilen firmanın adı ve adresi : 

gönderdiğim 
maksadiyle yukarıda beyan 

g ö t ü r d ü ğ ü m 
getireceğimi 

olunan eşyayı en geç tarihine kadar yurda geri — 
gö tü r eceğ im i 

ederim. 
17 Sayılı Ka ra r hükümleri gereğince taahhüt 

ederiz. 

P u l 30 K r . 
İmza 

Taahhütnameyi verenin sarih adresi ve ismi. 

Örnek No : 7 

Kambiyo Müdürlüğüne 
Kambiyo Murakıplığına 
Defterdarlığına 

G e l e n i 

• eşyanın cinsi, nev'i : 
G e t i r i l e n 

» »' miktarı : 

» » kıymeti : 

Geldiği memleket : 

G ö n d e r e n 

• in adı, soyadı, adresi : 
G e t i r e n 

Çıkış beyannamesinin tar ih ve No. : 

Ye tk i l i bankanm garanti mektubunun 
tar ih ve No. : 

Gümrüğünden geçici surette yurt dışına çıka-

a y n e n 

rılmış bulunan dökümü yukarıda yazılı eşyanın geri geldiğine 
t&mam&n 

bilgi edinilmesi r ica olunur. 

Muayene memuru Gümrük idaresi 

İmza Resmî mühür ve imza 

örnek No : 8 

Banka Anteti İ H R A C A T C E T V E L İ Devre: 

İhracatçı 
f i rma 

Bankanm 
referansı 

Çıkış beyan
namesinin 
gürmüğü, 

tarih No. sı 

TL . ve döviz 
tutarı 

Malın İhraç edildi-
cinsi ği memleket 

Gelen döviz 
miktarı ve TL . 

Döviz alım 
bordrosu 
tar ih ve 
No. su 

Mahsup edi
len meblâğ 
miktarı ve 
mahiyeti 

Hesabın ka
patıldığı 

tar ih 
Mülâhazat 

••• 

İ L A N L A R 

Orhangazi Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/105 
Orhangazi Çeltikçi Köyü 109 nüfus hanesinde kayıtlı Hacı İsmail 

oğlu Mukaddes (ten 1300 tarihinde doğma Muharrem Turgut 'un 1955 sene
sinde Hacca gittiği ve bir daha dönmediği gibi ortadan kayıp olduğu o 
zamandan bu yana hayat ve mematmdan haber alınamadığı gibi kendi
sinden veya kendisini tanıyanlar tarafından da her hangi b ir haber alı
namadığı ve ölmüş bulunduğu kuvvetle muhtemel bulunduğundan gaip
liğine karar verilmesi murisi davacı ve kızı Emine Erbay tarafından 
talep edilmiş olmakla gaip Muharrem Turgut 'un hayat ve mematmdan 
haberdar olan kimselerin 5/12/1962 tarihinden evvel mahkememize bi lg i 
vermeleri lüzumu ilân olunur. 

4441 

İskenderun Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

958/42 
Dâvâlı : 39. Tümen Top. A . K. lığında er iken terhis edilerek halen 

adresi meçhul bulunan Çetin Sarıaslan. 
39. Tüm. Top. K. lığına ait 216685 numaralı jeep aracını hasara uğ

rattığınızdan dolayı 231 l i ra 2 kuruş zararın tazmini için İskenderun H a 
zine veki l i tarafından aleyhinize açılan tazminat dâvası sebebiyle adre
siniz ve mahallî ikametgâhınız meçhul bulunduğundan namınıza ilânen 
ve Resmî Gazete ile tebligat icrasına ve duruşmanın 11/10/1962 Perşem
be saat 9 a tal ik edilmiş olduğundan muayyen gün ve saatte gelmeniz 
veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde hakkınızda gıyap 
kararı itt ihaz olunacağı tebliğ makamına ka im olmak üzere ilân olunur. 

4434 



SaMfe: 8710 (Rmmî Gaaete) 5 EKİM 1962 

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

(6000) ki lo Şekerpare K u r u Kayısı ile (6000) kilo Amasgen Eriği 
satın alınacaktır. Tahmini tutarı 57.600 l i ra olup geçici teminatı 4.150 
liradır. İhalesi 19 E k i m 1962 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. Evsaf ve şartnameler komisyonda ve İstanbul Levazım Ami r 
liğinde görülebilir. Tal iplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar tek
lif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

4416 / 4-2 

72.000 kilo pirinç satın almacaktır. Tahmini tutarı 175.680 l i ra olup 
geçici teminatı 10.035 liradır. İhalesi 19 E k i m 1962 günü saat 11.30 da 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tal iplerin ihale saatinden bir 
saat evveline kadar tekli f mektuplarını Komisyon Başkanlığına ver
meleri. 

4418 / 4-2 

tilen gün ve 
rilmesi. 

saatten bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına ve-

25 aded patates soyma makinası satın alınacaktır. Tahmini tutarı 
172.500 l ira olup geçici teminatı 9.875 liradır. İhalesi 22 E k i m 1962 günü 
saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler ko
misyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale 
saatinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. 

4419 / 4-2 

Aşağıda cins ve miktarları ile tahminî tutarları ve geçici teminat 
miktarları yazılı (8) kalem yaş sebze ve meyvenin kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeleri karşılarında yazılı gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapı
lacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi hergün jnesai saatleri dâhilinde Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tekl i f mektuplarının belir
tilen gün ve saatten bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına ve
ri lmesi. 

G. teminatı Tah. tutarı 
C i n s i Miktarı L i r a L i r a İhale gün ve saati 

Portakal 125.000 Aded 25.000 « 3.225 24 E k i m 1962 11,00 
Limon 100.000 Aded 18.000 f 
Portakal 45.000 Aded 11.250 1 
Limon 24.000 Aded 4.800 [ 

1 
2.014 24 E k i m 1962 11,30 

E l m a 6.000 Ki lo 10.800 
[ 
1 

Pırasa 30.000 Ki lo 13.500 1 
Lahana 20.000 K i l o 8.000 ( t 2.288 26 E k i m 1962 11,00 
Havuç 18.000 Ki lo 9.000 i 

4501 / 4-1 

Aşağıda cins ve miktarları ile tahminî tutarları ve geçici teminat 
miktarları yazılı (10) kalem yaş sebze ve meyvenin kapalı zarf usuliy

le eksiltmeleri karşılarında yazılı gün ve saatlerde Komisyonumuzda ya
pılacaktır. 

Evsaf ve şartnameleri hergün mesai saatleri dâhilinde Komisyonu
muzda görülebilir. Tekl i f mektuplarının belirtilen gün ve saatten bir saat 
öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi. 

C i n s i Miktarı 
G. teminatı Tah. tutarı 

L i r a L i r a İhale gün ve saati 

Pırasa 10.000 Ki lo 5.000 1 
Lahana 7.000 Ki lo 2.800 l 1.054 23 E k i m 1962 11,00 
Ispanak 5.000 Ki lo 3.750 f 
Havuç 5.000 Ki lo 2.500 i 
Pırasa 10.000 Ki lo 5.000 1 

1 Lahana 7.000 Ki lo 2.800 
1 
1 1.054 23 E k i m 1962 11,30 

Ispanak 5.000 K i l o 3.750 f 
Havuç 5.000 Ki lo 2.500 1 
Portakal 45.000 Aded 9.90O \ 1.067 26 E k i m 1962 11,30 
L imon 24.000 Aded 4.320 \ 

4502/4-1 

Aşağıda cins ve miktarları ile tahminî tutarları ve geçici teminat 
miktarları yazılı (10) kalem kuru sebzenin kapalı zarf usulü ile eksilt
meleri karşılarında yazılı gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnameleri hergün mesai saatleri dâhilinde Komisyonda 
ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tekli f mektuplarının belir-

Geçici temin. Tah. tutarı 
C i n s i Miktarı L i r a L i r a İhale gün ve 

Pirinç 72.000 K i l o 172.800 9.890 3 1 E k i m 1962 

Kes. makarn. 32.000 Ki lo 57.600 5.570 31 E k i m 1962 
Arpa şehriye 16.000 Ki lo 28.800 i 
K u r u fasulye 70.000 Ki lo 157.500 "1 

1 Nohut 40.000 K i l o 68.000 
"1 
1 15.590 31 E k i m 1962 

K. mercimek 15.000 Ki lo 25.500 f 
] Y . mercimek 20.000 K i l o 45.000 
f 
] 

K u r u fasulye 94.000 Ki lo 211.500 11.825 2 Kasım 1962 
Nohut 46.000 K i l o 78.200 5.160 2 Kasım 1962 
Dom. salçası 10.000 K i l o 20.000 1.500 3 Kasım 1962 

15,00 

11,00 

11,00 

4530 / 4-1 

M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkan] ığından 

Kapalı zarf usuliyle 60.000,— liralık Ditme Mak ina Tarağı alma
caktır. B i r adedi 55,— l i ra olup geçici teminatı 4.250,— liradır. 

İhalesi 23/10/1962 Sah günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. 
Resim ve şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv . A . 
liginde görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları 
tekli f zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki gecik
meler hiçbir surette kabul edilmez. 

4500 / 4-1 

Nallıhan Kaymakamlığından : 

1 — ilçemiz Sağlık Merkezi fosseptik çukuru 2490 sayılı kanunun 
41 inci maddesine tevfikan açık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 6568 liradır. 

3 — ihale 17/10/1962 Çarşamba günü saat 11 de Nallıhan Sağlık 
Merkezinde yapılacaktır. 

4 — Muvakkat teminat 492 l i ra 70 kuruştur, muvakkat teminat 
olarak 492 l ira 70 kuruş ihaleden yarım saat evvel Malsandığına yatırıl
mış olacaktır. 

5 — Keşif raporu ve şartname mesai saatlerinde Nallıhan Sağlık 
Merkezinde görülebilir. 

4436 / 4-2 

Sungurlu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Sungurlu'nun Çulhalı Köyünden Döne Özkahraman veki l i Avuka t 
Cevat Yalçınduran tarafından aynı köyden Şakir Kargın ve arkadaşları 
aleyhine açmış bulunduğu izalei şüyu dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlılardan Sungurlu'nun Şekerpınar Mahallesinden Şakir oğlu 
Sadettin Kargm'ın bunca aramalara rağmen bulunamayıp tebligat yapı
lamadığından ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla davetiye yerine 
ka im olmak üzere Sungurlu Sulh Hukuk Mahkemesinde 15/10/1962 günü 
saat 10,30 da hazır bulunması ilânen tebliğ olunur. 

4378 

Babaeski Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

962/148 
Babaeski 'nin Kadı Köyünden Rahime Uçak tarafından Lülebur

gaz'ın Davutlu Köyünden Mustafa Uçak aleyhine açtığı boşanma dâva
sının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlının adresi tesbit edilemediğinden gıyabın ilânen kendisine 
tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 24/10/1962 günü 
saat 9 da dâvâlının Babaeski Asl iye Hukuk Mahkemesinde hazır bulun
ması için gıyap kararı ilânen tebliğ olunur, 

4385 
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M . S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu s 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla 45 kalem Helisel matkap uçları satm alınacaktır. M u 
hammen bedeli 124.000 l i ra muvakkat teminatı 6750 liradır. İhalesi 
15/10/1962 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. İstekli
lerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona ver
meleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi 
Komisyonda ve İstanbul Lv . Â. l igi ilân kısmmda görülür. 

4363 / 4-3 

Kapalı zarf la 100 aded oto dış ve 100 aded iç lâstiği satm alınacak
tır. Muhammen bedeli 32.700 l i ra muvakkat teminatı 2.453 liradır. İhalesi 
16/10/1962 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri 
lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi Komis
yonda ve İstanbul Lv. Â. l ig i ilân kısmında görülür. 

4364/4-3 

Kapalı zarf la 45.000 aded plastik separatör satm alınacaktır. M u 
hammen bedeli 22.500 l ira, muvakkat teminatı 1.688 liradır. İhalesi 

24/10/1962 Çarşamba günü saat 11 he Komisyonda yapılacaktır. İstekli
lerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvet Komisyona ver
meleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartname
si Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. l ig i ilân kısmında görülür. 

4527 / 4-1 

Kapalı zarf la aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat 
teminatı yazılı silindir gömlekleri satm alınacaktır. İhalesi 25/10/1962 
Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Gömleklerin tama
mı bir f irmaya ihale edileceği gibi ayrı f i rmalara da ihale edilebilir. Ta
mamına girenler Reo ve Jeep gömlekleri için ayrı ayrı fiat bildirecekler
dir. Bu iş için teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komis
yona verilmesi lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve 
şartnamesi Komisyonda ve İstanbul Lv . Â. l ig i ilân kısmında görülür. 

C i n s i Miktarı Muham. bedeli Muv. teminat 

Reo silindir gömleği 600 Aded 22500 L i r a 1688 L i r a 
Jeep » » 1200 Aded 30000 L i r a 2250 L i r a 

Reo ve Jeep silindir gömleği 1800 Aded 52500 L i r a 3875 L i r a 

4528 / 4-1 

Kapalı zarf la 8 kalem Reo malzemesi satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 680.000 l i ra muvakkat teminatı 30950 liradır. İhalesi 25/10/1962 
Perşembe günü saat 11,30 da Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri lâ
zımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi Komis
yonda ve İstanbul Lv. Â. l i g i ilân kısmında görülür. 

4529 / 4-1 

Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

15 Eylül 1962 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare 
Merkezinde yapdan % 6 Fa i z l i Hürriyet İstikrazı Tahvil lerinin 15 E k i m 
1962 vâdesine ait i t fa çekilişinde it fa edilen tahvil numaralarmı gösterir 
liste. 

225001—250000 612501—625000 777001—780000 823501—825000 
844501—S450C0 851801—852000 

2 numaralı kupon ve kur 'a isabet etmiş tahvi l bedelleri 15 E k i m 
1902 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu ta
rihten itibaren 5 sene, tahvi l bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşımına 
uğrayacaktır. 

4463 / 1-1 

Anka ra Valiliğinden : 

ITubeybin Sağlık Merkezi ihtiyacı için bir aded sial it ik tavan ame
liyat ]âmbası. bir aded' akü ve e lektr ikl i seyyar ameliyat lâmbası, bir 

aded aspiratör ve bir aded perfaratör kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 27.150 l i ra olup geçici teminatı 2036 l i ra 25 k u 
ruştur. Eksi l tme 23/10/1962 Sah günü saat 11 de Sağlık Müdürlüğünde 
müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. Şartname ve diğer lüzumlu evrak 
Anka ra ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinde görülür. 

Eksi l tmeye girmek isteyenlerin 1962 yılı ticaret odası vesikası ile 
geçici teminat makbuzu veya mektubunu havi kapalı zarfların eksiltme 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4549 / 4-1 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Necatibey Mahallesinde yaptırılacak Özel İdare Şube binası bir inci 
kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 
400.000,— l i ra olup geçici teminat 19.750,— liradır. İhalesi 11/10/1962 
Perşembe günü saat 15 de Vilâyet Konağında Daimi Encümende yapı
lacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

Gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacak isteklilerin belirl i gün saat 
14 de kadar 1962 yılı Ticaret Odası vesikası, teminat makbuz veya 
mektubu, «Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimatnamesi 
ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde ve bu işi yapabile
ceklerini tevsik eden belgeleriyle birlikte» ihaleden en az üç gün evvel 
(Tatil günleri hariç) Val i l ik Makamına müracaatla bu iş için alacak
ları fenni yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı 
zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4240/ t-4 

Karakaya Belediyesinden : 

Satın alınacak olan D. K. W. Fabrikaları mamulâtı Z. W. 1103 tipi 
2 si l indirl i 2 zamanlı 28 PS . açık tip arabalı bir aded yangm motopompu
nun muhammen bedeli 19500 l i ra ve muvakkat teminat 1462,50 liradır. 
Ve 300 metre keten itfaiye hortumu (24 telil 110 mm.) bedeli 5250 l i ra 
olup geçici teminatı 393,25 liradır. B u motopomp ile hortum kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksi l tmesi 18 E k i m 1962 günü saat 
15 de Belediyede yapılacaktır. Prospektüs ve şartname görülebilir. 

Taliplerin teminat mektupları ihale saatinden bir saat evveline ka 
dar Belediye Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

4426 /1-1 • 
Araç Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/117 
Arac'ım Boyalı Nahiyesinin Kavak Köyünden Hal i t kızı Emine 

Yücel tarafından kocası Kavak Köyünden Rıza oğlu Günaydın Yücel 
aleyhine açılan sulh teşebbüsü dâvasının yapılan duruşması sırasında : 

Dâvâlı Boyalı Kavak Köyünden Rıza oğlu Günaydın Yücel'in 
adına çıkarılan davetiye adresi belli olmadığından bilâ tebliğ iade edil
miş olduğundan mahkemece adına ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiş olduğundan duruşma günü olan 2/11/1962 Cuma günü saat 
9,20 de Araç Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı taktirde 
gıyabında devam edeceği ve gıyabında hüküm verileceği ilânen tebliğ 
olunur. 

4384 

Acıpayam Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

961/178 
Karahüyük Köyünden Beki r Batmaz tarafından İnşaat Mütaahhidi 

Mithat Ejder ve kalfası Hasan Kökten aleyhine açılan 399 l i ra alacak 
dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Afyon Emirdağ Yenimahalle 34/4 de dâvah Hasan Kökten adına 
çıkarılan davetiyeler bilâ tebliğ iade edilmiş ve adresi malûm olmadığın
dan ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş bulunduğundan adı geçenin 
19/11/1962 gününde yapılacak duruşma için davetiye yerine ka im olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

4444 



Sribîfe: 8712 (Resmî Gazete) 5 EKİM 1962 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Yapı İşleri İlânı 
1 — Eksi ltmeye konulan iş : Yeni Meclis binası X X V I bölüm in

şaatı ikmâl işidir. 

Keşif bedeli (839.179,96) liradır. 
2 — Eksi l tme 16/10/1962 Salı günü saat 11.00 de Yapı ve imar 

işleri Eksi l tme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

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

4 — Eksi ltmeye girebilmek için istekli lerin 1962 yılma ait ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde (37.318,—) liralık muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — istekl i ler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 

6 — istekl i ler Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak ta l i 
matnamesi ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde Yapı ve 
imar işleri Reisliğine en geç 13/10/1962 akşamına kadar müracaat ede
ceklerdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez. 

7 — istekl i ler kendilerinden istenilen vesikaları tekli f mektupları 
ile zarf lara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları eksiltme günü 
saat 10.00 a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine ve rme l in 
lâzımdır. 

Postada vukuu iddia edilecek gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 

4407 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Cins ve miktarı 

Muhammen 
bedeli Geçici teminatı 

L i r a K r . L i r a K r . Tar ihi Saati 

28 kalem filitre elemanı 250.075,— 15.753,60 18/10/1962 16 
% 15 fazlasiyle 

Muhtel i f tip vibrasyon
lu silindir 231.000,— 12.800,— 19/10/1962 16 
9 kalem German Bosch 
yedekleri 99.450,— 7.217,— 20/10/1962 11 

% 20 fazlasiyle 

Yukarıda cins, miktar, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı olan 3 kalem malzemenin her biri ayrı bir ihale mevzuu olmak 
üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur, ihaleleri hizala
rında gösterilen gün ve saatlerde Ankara 'da Karayolları Genel Müdür
lüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameleri aynı 
yerden pullu bir dilekçe ile bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Tal iplerin ticaret veya sanayi odası belgesi ile bir l ikte hazırlıya-
cakları tekl i f zarflarını ihale saatlerinden birer saat öncesine kadar 
aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabi l i vermeleri, pos
tadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. B i r ve üçüncü ka 
lemdeki ihtiyaçlar i l yollarına aittir. 

4408 / 4-4 

50 aded tesviye ruhlu mira, 50 aded nivelman mirası, 100 aded ja-
lon yuvarlak ve 40 aded (30 metrelik) çelik metre 18.250,00 l i ra tah
mini bedel ve 1.368,75 l i ra geçici teminat üzerinden yol etüd ihtiyacı 
olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksi l tme 19 E k i m 
1962 Cuma günü saat 11.00 de Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Şu
besi Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. Şart
nameler aynı yerden dilekçeyle bedelsiz temin edilir. Tal iplerin Ticaret 
veya Sanayi Odası belgelerini dış zarfları içine koyarak usulüne göre 
hazırlıyacakları teklif zarflarını 'ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve
ya aynı saatte Komisyonda bulunacak şekilde postalamaları, postada 
vâki olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

4421 / 4-3 

2 — Eksi l tme günü : 22/10/1962 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 16 da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yo l Yapım 
Dairesi odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) elli l i ra bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden 
alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) istekl i ler in 1962 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesiyle 

usulü dairesinde (126.250,— liralık muvakkat teminat vermeleri, 

b) istekl i ler in en geç 16/10/1962 Salı günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta genel evrak kaydı tar ihi muteberdir) ve dilekçelerine B a 
yındırlık Bakanlığından alınmış C grupundan en az bu işin keşif bedeli 
kadar mütaahhitlik karnesiyle bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra 
alınmış 202.500,— liralık banka referansı, plân ve teçhizat, taahhüt ve 
teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için 
yeterlik belgesi almaları (Yeterlik belgesi müracaatından önce şartname 
almak şarttır.) 

5 — istekl i ler in eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

4488 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

1250 çift iskarpin alımı işi kapalı zarf la ihaleye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 62.500,00 l i ra olup geçici teminatı 4.375,00 liradır. 
Eksi l tme 16/10/1962 Salı günü saat 11 de Bölgede yapılacaktır. K a 

palı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi 
şarttır. 

Şartname Malzeme Amirliğinde görülebilir. Postada vâki gecikme
ler kabul edilmez. 2490 sayılı kanuna göre müracaat olunması, 

4457 / 4-2 

Tulum Vs. kışlık g iy im eşyası imal ve alımı işi kapalı zarf la iha
leye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 69.000,— l i ra olup geçici teminatı 4.700,— liradır. 
Eksi l tme 16/10/1962 Salı günü saat 15.30 da Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

ri lmesi şarttır. 
Şartname Malzeme Amirliğinde görülebilir. 
istekl i ler in 13/10/1962 öğleye kadar Bölgemize verecekleri dilekçe

lerine bu işin cins ve öneminde bir iş yapmış olduklarını belirtir tasdikl i 
vesikaları ile 1 liralık pul ve 1 aded fotoğrafı ekliyerek ihaleye iştirak 
belgesi almaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanuna göre müracaat olunması. 

4458 / 4-2 

Bayburt Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1 —• Eksi l tmeye konulan iş : Polatlı - Sivrihisar yolunun takriben 
78-|_000—128+270 kilometreleri arasına ait temel, kaplama, altı ve as
falt mıcırı ihzar ve nakl i işleri olup keşif bedeli (3.750.000,—) liradır. 

961/10 

Bayburt Ağ Hinzeverek Köyünden Remziye Taze veki l i Orhan A k -
koyunlu tarafından Osluk Köyünden Kahraman oğlu Hayat i Taze ve ar
kadaşları aleyhine açılan taksim ve izalei şüyu dâvasının yapılan duruş
ması sonunda : 

Bayburt tapusunun 20/9/1960 tarih 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ve 
93 numaralarının kayıtlı 9 parça satılarak şüyuun izalesine ve hissedar
lar arasında hisseleri nisbetinde taksimine, 180 l i ra 80 kuruş mahkeme 
masrafı 150 l i ra ücreti vekâletin hisseleri nisbetinde taksimine temyizi 
kabi l olmak üzere 2/8/1962 tarihinde verilen karar dâvâlı Hayat i Taze
ye tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

4462 



5 EKİM 1962 (Resmî Gazete) Sahife: 8713 

îmar ve îskân Bakanlığından : 

İnşaat ilânı 

1 — 7269 sayılı kanuna göre ihaleye çıkarılan (705.395,81) TL . ke
şif bedelli Zonguldak İli Karabük İlçesinde yapılacak 112 dükkân inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Eksi l tme 15/10/1962 Pazartesi günü saat 15,00 de îmar ve İs
kân Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda ya
pılacaktır. 

3 — B u işe ait ihale evrakı (Tati l günleri hariç) hergün mesai sa
atleri dâhilinde Mesken Genel Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1962 yılma ait ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde hazırlanmış ve muteber bir bankadan 
alınmış l imit içi (31.965,83) TL . lık muvakkat teminat vermeleri lâzımdır. 

5 — Yeterl ik belgesi almak için Bayındırlık Bakanlığından aldıkları 
asgari aynı miktar (B) grupu mütaahhitlik karnelerini, plân teçhizat be
yannamesi, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesiyle en geç 
10/10/1962 Çarşamba günü saat 17,00 ye kadar İmar ve İskân Bakanlı
ğı Mesken Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi 
almaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif zarflarını eksiltme günü saat 14,00 e kadar 
makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 
Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

7 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
4523 / 2-1 

Eksi l tme ilânı 

1 —• Eksiltmeye konulan iş : Muğla İli Fethiye İlçesinde elektrik 
şebekesi santral grupundaki jeneratörler ile transformatörlerin montajı 
işi olup, keşfi 197.135.18 liradır. 

2 — Eksi l tme 19/10/1962 Cuma günü saat 15,00 de Ankara 'da İmar 
ve İskân Bakanlığı binasındaki Mesken Genel Müdürlüğünde kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Mesken Genel Müdürlüğü fon veznesine ya
tırılacak 20,— l i ra mukabilinde 5/10/1962 tarihinden itibaren Mesken Ge
nel Müdürlüğü İnşaat Dairesinden alınabilir. 

4 — Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerin 1962 yılma ait ticaret 
odası belgesi usulü dairesinde 11.106,76 liralık l imit içi geçici teminat 
vermeleri lâzımdır. 

5 — Yeterl ik belgesi alabilmek için : 
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış 250.000,— liralık (H) gru

pu mütaahhitlik karnesi ibraz etmek, 
b) İşin başında daimî surette bir elektrik mühendisini bulundura

caklarına dair noterlikten tasdikli bir taahhütname vermek ve, 
c) İstekliler en geç 15/10/1962 günü mesai saati sonuna kadar 

(a ve b) fıkrasında yazılı hususları tevsik eden vesikalar 75 kuruş dam
ga pulu ve bir aded resim ile İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel 
Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

6 — Yeterl ik belgesi alamıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 
7 — İstekliler eksiltme şartnamesine uygun olarak hazırladıkları 

tekli f mektubu ve diğer evrakı, yeterlik belgeleri ile birl ikte bir zarfa 
koymaları ve zarfı usulüne göre kapatarak eksiltme günü saat 14,00 e 
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

8 — B u iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
9 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10 — Postada vâki gecikmeler ile telgrafla müracaatlar nazarı i t i 
bara alınmaz. 

4524/ 3-1 

Rize Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/105 
Rize'nin Tophane Mahallesinden Fuat Kurtuluş, Haşim Elitaş, Ner-

tnin Elitaş, At i fe Hordoloş, Müfide Hordoloş, Güzide Hordoloş tarafına : 
Davacı Dursunali, Tahsin Şerifoğlu Çevriye Okan ve arkadaşları 

vekil leri Avukat Enis Nac i Kepenk tarafından siz ve diğer hissedarlar 
aleyhine açılan Tophane Mahallesinde kâin tapunun Nisan/1958 tar ih 28 
ve Mayıs/1306 daimî sicil inin 18 ve 19 sayılı parsel No. lu gayrimenku
l u n taksim ve güyuun izalesi dâvasının yapılan duruşmasında : 

Adınıza ilânen tebligat yapılmış olup bu kere ilânen gıyap kararı 
tebliğine ve duruşmanın 7/11/1982 Çarşamba günü saat 9 a bırakılma
sına karar verilmiştir. Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz ve 
bir mazeret de bildirmediğiniz takdirde muhakemenin gıyabında cere
yan edeceği gıyap kararı yerine ka in i olmak üzere tebliğ olunur. 

4460 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

Yapı işleri ilânı 

Eksiltmeye 
konulan iş 

Keşif 
bedeli 

Muvakkat 
teminat 

Eksi l tmenin 
yapılacağı ta

r ih ve saat 

Son müraca
at tar ihi 
ve saati 

Balıkesir tenis loka
l i binası inşaatı 

216921,86 12096,09 18 E k i m 1962 
Saat 11 

15 E k i m 1962 
Saat 17 

Amasya Şehir Stadı 
ikmal inşaatı 

406953,16 20029,00 18 E k i m 1962 
Saat 15 

15 E k i m 1962 
Saat 17 

Diyarbakır Stadı ka
palı tribün inşaatı 

1052186,37 45316,00 19 E k i m 1962 
Saat 11 

16 E k i m 1962 
Saat 17 

Sarıkamış Kayakevi 
kalorifer tesisatı 

67555,70 4627,80 19 E k i m 1962 
Saat 15 

16 E k i m 1962 
Saat 17 

1 — Eksi l tme günleri, her iş için o işin hizasında gösterilen tar ih 
ve saatlerde Ankara 'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksi l tme Ko

misyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Ankara 'da Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde ve işlerin ait olduğu Bölge Başkanlık
larında görülebilir. 

3 — Eksi ltmeye gireceklerin ihale dosyalarındaki eksiltme şartna
mesinde bulunan belgeler ve hususları yerine getirmeleri şarttır." 

4 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlayacakları tekl i f mektuplarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. 

5 — İdare 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından yeterlik belgesi 
verip vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

44İ1 / 4-3 

Adana Vakıflar İdaresinden : 

Taksitle gayrimenkul satılacaktır 

Muham. Geçici 
Sokak Cinsi Mesa. Ada. Pars. bedel teminat 

123 A r sa 542 M2 1374 2 75880 5200 
» » 544 » » 3 76160 5200 
» » 557 » » 4 77980 5250 
» » 587 » 1370 12 58700 4200 
» » 558 » » 13 55800 4100 
» » 521 » » 14 52100 3900 

127 » 605 » 1369 11 75625 5100 
» 547 » » 12 71110 4900 

1— 587 Çınarlı 
2— 588 » 
3— 589 » 
4— 558 » 
5— 559 » 
6— 560 » 
7— 544 » 
8— 545 » 

Adana'nm Çınarlı Mahallesi pavyon sahası namiyle maruf yerde 
ve yukarıda yazılı gayrimenkuller şartlaşması dâhilinde kıymetine göre 
6 -10 eşit taksitte 3 - 5 yıl vadeli, kapalı zarf ve artırma suretiyle hiza
larında yazılı bedel üzerinden 22/10/1962 günü saat 15 de Adana Vakıf
lar Dairesinde satılacaktır. Tal ipl i lerin alacakları gayrimenkule ait ge
çici teminat resimli ikametgâh ve k iml ik belgelerini havi ve 2490 sayılı 
kanunun 32 - 34. maddelerine uygun tekli f mektuplarını havi kapalı zarf
lanın en geç ihale günü saat 14,00 e kadar Komisyona makbuz muka
bilinde teslim etmeleri veya posta ile ulaştırmaları, postada vâki gecik
meden mesuliyet kabul edilmeyeceği ve gayrimenkulleri görmek ve faz
la bi lg i a lmak isteyenlerin adı geçen İdareye müracaatları ilân olunur. 

4511 / 4-2 



Sahiife: 8714 (Resmî Gazete) 5 EKİM 1962 

Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : Başbakanlık binasındaki muhtelif onarım işi. 
Keşif tutarı : (39.999,98) l i ra. 
Teminat miktarı : (3.000) l ira. 

Eksi l tme mahallî ve tarihi : 22/10/1962 Pazartesi günü saat (16) 
da iMllî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile ihale oluna
caktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden en az üç gün evve

line kadar bu iş için Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisl i
ğinden alacakları yeterlik belgesiyle 1962 yılı Ticaret Odası vesikası ve 
teminat makbuzunu muhtevi olarak 2490 sayılı kanunun tarifatı daire
sinde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evve
line kadar komisyon başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4496 / 4-2 

Sağırlar Okulu Müdürlüğünden : 

Muh. Muh. 
Par t i fiyatı tutarı 
No. Cinsi Miktarı kuruş L i r a 

1 Ekmek 31500 A d 70 22050 
2 Koyun eti 4200 Kğ. 600 25200 
3 Bulgur 1200 » 130 1560 

Pirinç 1300 » 245 3185 
Kuru fasulye 1300 » 250 3250 
Kuru barbunya 800 175 1400 
Nohut 700 160 1120 
Kırmızı mercimek 800 » 125 1000 
Yeşil mercimek 600 » 125 750 
Makarna (Fiyonk) 700 200 1400 
Şehriye (Arpa) 500 > 210 1050 
Konserve (Karışık) 1000 » 340 3400 
Domates salçası 500 150 750 
Toz şeker 1500 » 266 3990 
Patates (Sarı) 1500 80 1200 
Kuru soğan 1500 » 70 1050 
K u r u üzüm 
(10 Numara) 500 240 1200 
V i t a yağı 2500 » 500 12500 
Sana yağı 250 » 550 1375 
Zeytinyağı 
(1,5 asit) 500 > 540 2700 
Zeytin (Duple) 500 350 1750 
Beyaz peynir 500 500 2500 
Beyaz sabun 
(1 inci) 500 380 1900 
Yeşil sabun (1 inci) 900 » 250 2250 
Çamaşır sodası 500 42 225 

Etimesgut - Ankara 

İlk Tem. İhale 
L i r a K r . Gün ve saati 

1653,75 9/10/962 15.00 
1890,00 9/10/962 15.00 

51505 3825,25 9/10/962 15.00 

Madde 1 — Okulumuzun ihtiyacı için satın alacağımız yukarıda ya
zılı yiyecek ve temizl ik maddeleri eksiltme şartnamelerine göre Komis
yonumuzca parti, parti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş ve her 
partinin i lk teminatları ile gün ve saatları karşılarına yazılmıştır. 

Madde 2 — İstekliler ekmek için «Belediyece tespit edilen evsafta 
ekmeğin beher adedini narh fiyatından . . . . noksanına vermeyi teklif ve 
taahhüt ederim» esasına göre teklif yapacaklardır. 

Madde 3 — İstekliler bir part iy i teşkil eden maddelerin her birine 
ayrı, ayrı fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapıla
cak tenzilâtlı teklifler kabul edilmiyecektir. 

Madde 4 — Eksi ltmeler Ankara Okullar Saymanlığında toplanacak 
Komisyon huzurunda ve yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 

Madde 5 — Eksi ltmeye gireceklerin 1962 yılı Ticaret Odası ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle 
ticarethane adına gireceklerin bu kanunda yazılı şartlar içinde noterlik
ten tasdikl i vekaletname ile Komisyona başvurmaları. 

Madde 6 — İsteklilerin teminat makbuzu veya banka mektubu ve 
gereken diğer belgelerle birl ikte yukarıda yazılı kanuna göre hazırlıya
cakları kapalı zarf ve teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat 
önceye kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. 

Madde 7 — Eksi l tme şartnamelerini görmek isteyenlerin Etimesgut 
Sağırlar Okuluna başvurmaları gerekir. 

432» / 4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — DSİ. VI . Bölge Müdürlüğü mmtakasmda bulunan (1.700.COO,—) 
Tl . keşif bedelli İçel - Merkez - Çavuşlu grup köyleri içmesuyu inşaatı 
ihaleye konulmuştur. 

2 — İhale 19/10/1962 Cuma günü saat 10 da Ankara 'da, Kavaklı
dere Bestekâr Sokak No. 72 de DSİ. İçmesuları Dairesi Reisliği bina
sında toplanacak olan DSİ. Merkez İhale Komisyonu Odasında kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — İhale tasarısı ve ekleri 100 T l . bedel mukabilinde DSİ. İçme
suları Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 

4 — İsteklilerin idareden alarak dolduracakları; teknik personel, 
plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile Bayın
dırlık Bakanlığından alınmış asgari bu işin keşif bedeli tutarında A, 
B, C gruplarından birinden mütaahhitlik karnelerini ihaleye iştirak bel
gesi almak üzere verecekleri dilekçeleye eklemeleri şarttır. 

5 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 12/10/1962 Cuma 
günü akşamına kadar, ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan bir dilekçe 
ile DSİ. İçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat ederek, ihaleye iştirak 
belgesi istemeleri lâzımdır. 

Bu tarihten evvel ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge 
verilmez. İstekliler, belge alıp almadıklarım 16/10/1962 Salı sabahından 
itibaren İçmesuları Dairesi Reisliğine müracaat edip öğrenebilirler. 

6 — İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSİ. Genel Mü
dürlüğüne 64.750,— liralık geçici teminat vermeleri ve bu eksiltmenin 
ilânından sonra alınmış Ticaret Odası belgesini eklemeleri şarttır. 

7 — İsteklilerin, teklif zarflarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar DSİ. Merkez İhale Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

8 — Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

4486 / 2-2 

T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis
yonu Başkanlığından : 

Bandaj alınacak 
1 — Hariçten tekl i falma suretiyle bandaj alınacaktır. 

2 — Tekl i f ler in en geç 5/11/1962 Pazartesi günü saat 17,— ye ka 
dar Ankara 'da Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza verilmiş 
veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara 'da Merkez, İstanbul'da da Sirkeci vez
nelerinde 100,— T.L. mukabilinde temin edilir. 

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

4505 / 2-2 

Buraj makinası alınacak 

1 — Hariçten teklif alma sureti ile 4 aded küçük buraj makinası 
satın alınacaktır. 

2 _ Tekli f lerin en geç 2/11/1962 Cuma günü saat 17,— ye kadar 
Ankara 'da Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnamesi T C D D nin Ankara 'da Merkez, İstanbul'da Sirkeci 
veznelerinden 10 l iraya satılmaktadır. 

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

4506 / 2-2 

Bayramiç Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Bayramiç'in Merkezpmar Köyünden Rahmi Sezer tarafından aynı 
köyden Yahya kızı Hanife Akgül ve 9 arkadaşı aleyhine açılan nüfus 
kayıt tashihi dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvâlı Hanife Akgül'ün ikametgâh ve tebliğe elverişli adresi belli 
olmadığından hakkındaki tebligatın ilânen icrasına karar verilmiş ve 
muhakemenin 22/10/1962 Pazartesi günü saat 10 a bırakılmış olduğu 
ilân olunur. 

4432 
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Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — Enstitümüz ana binasında yaptırılacak (86.464,29) liralık ke
şif bedelli kalorifer tesisatı kazanlarının değiştirilmesi işi 2490 sayılı 
kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

2 — İhalesi 20 E k i m 1962 Cumartesi günü saat 11 de Anka ra Gazi 
Eğitim Enstitüsünde yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmesi için en az 90.000 liralık bu 
gibi işler yaptıklarına dair Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeter
l ik belgelerini ve 5.573 l i ra muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektuplarını, tekliflerine bağlamalarını, tekli f mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

4 — B u İşe ait keşif ve şartname hergiin mesai saatleri dahilinde 
Enstitü Müdürlüğünde görülebilir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4575 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü V. Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Eksi l tmeye konulan iş: Çankırı-Orta-Kalfat ve Orta Merkez 
Kasabası ile Kanlıçay Köyü içmesuyu inşaatı işi olup muhammen keşif 
bedeli b i r im fiyat esası üzerinden 920.000,— T. L . dır. 

2 — Eksi l tme 22/10/1962 Pazartesi günü saat 15,00 de Ankara-Iz
mir Caddesi No. 7 de DSİ V . Bölge Müdürlüğü binası* içinde toplanacak 
olan Bölge Eks i l tme Komisyonu odasmda (Kapalı, zarf) usulü ile yapı
lacaktır. 

3 — Eksi l tme tasarısı ve eklerini havi dosya DSİ V . Bölge Müdür
lüğünde tetkik edilebilir. 

4 — Muvakkat teminat (40.550,—) T. L . dır. 
5 — Eksi l tmeye iştirak şartları: 
a) Tal iplerin kanuni ikametgâhı olması, muvakkat teminat ver

mesi, ilân tarihinden sonra alınmış ticaret ve sanayi odasına kayıtlı bu
lunduğuna dair belge ibrazı. 

b) Tal ipler in 17/10/1962 Çarşamba saat 17,00 ye kadar bir dilekçe 
vermeleri ve dilekçelerine aşağıdaki belgelerini eklemek suretiyle (İha
leye iştirak belgesi) talep etmeleri lâzımdır. İstekliler iştirak belgesi 

alıp almadıklarını 19/10/1962 Cuma günü sabahından itibaren Bölge Mü
dürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 

Belgeler : 

(I) 23/3/1961 gün ve 10763 sayılı Resmî Gazete'de münteşir Ba 
yındırlık Bakanlığı eksiltmeye iştirak Yönetmeliğindeki A , B veya C 
grupundan ve en az keşif bedeli kadar bir iş için alınmış mütaahhitlik 
karnesi. 

(II) Bahis konusu Yönetmeliğe uygun en az (73.600,—) T. L. ve 
İlân tarihinden sonra alınmış malî yeterlik belgesi, plân ve teçhizat b i l 
dirisi, taahhüdündeki işleri gösteren bi ld ir i ile teknik personel bi ldir is i . 

6 — Kapalı zarflar, ihale tar ihi olan 22/9/1962 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde i lg i l i Komisyona tevdi edilecektir. 
Postada vâki gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 

7 — B u iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
4568 / 3-1 

Altmdağ 2. Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Sevim Karataş tarafından Cemil Karataş aleyhine açılan boşanma 
dâvasının 18/6/1962 tar ih 561-268 sayılı karar ile tarafların boşanmala
rına ve dâvâlının bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine müşte
rek çocukları Turgay'tn velayetinin davacı anneye verilmesine karar 
verilmiştir. Ka ra r dâvâlıya ilân olunur. 

4554 /1-1 

Ordu - Ulubey Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 962/127 

Davacı Ordu - Ulubey Güzelyurt Köyünden Mustafa oğlu Hûlis B a l 
tarafından dâvâlı Hasan kızı Hul is karısı Lütfiye B a l aleyhine zina se
bebiyle açılan boşanma dâvasının 20/9/1962 tarihl i duruşmasına dâvâlı 

gelmediğinden, ilânen gıyap k a r a n tebliğine ve duruşmanın 1/11/1962 
günü saat 9 a bırakılmasına karar verildiğinden, dâvâlının bu günde 
mahkememizin 962/127 sayılı dâvasında hazır bulunması keyfiyeti ilânen 
duyurulur. 

4461 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Yapı İşleri İlâm 

1 _ Van (Erciş), B i t l i s (Tatvan), A ğ n (Eleşkirt), Mard in (Kızıltepe), Urfa- (Akçakale), Diyarbakır (Silvan) Bingöl (Solhan), Elâzığ (Ka
rakocan) bölge yatılı okulları Dizel - Elektrojen grupu santral tesisi işi üç grup halinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksi l tme tarihi , keşif bedelleri ve geçici teminat miktarı aşağıda yazılı cetvelde ayrı ayrı gösterilmiştir. Her grup ayrı bir ihale 
mevzuudur. 

3 — Ekls l tme yazılı günlerde saat 16 da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Eksi l tme Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme Şartnamesi ve ekleri Yapı ve îmar îşlerl Reisliğinde görülebilir. 
5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin 1962 yılına ait ticaret odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 
6 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — İstekliler Bayındırlık Bakanlığı Eksiltmelerine İştirak Tal imatnamesi ve Eks i l tme Şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde Yapı ve 

îmar îşlerl Reisliğine aşağıda belirtilen günlerde müracaat edeceklerdir. 
Telgrafla müracaat kabul edilmez. 
8 — İsteklilerin kendilerinden istenilen ves ikalan tekli f mektupla rlyle zarf lara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları, eksiltme 

günü saat 15.00 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 
Postada vukuu iddia edilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Keşif bedeli Muvakkat teminat Bakanlığa son 
Eksi l tmeye konulan İş L i r a K r . îhale günü L i r a K r . müracaat günü 

Birinci grup : 
Erciş, Tatvan, Eleşkirt bölge yatılı okulları Dize l -
Elektrojen grupu santral tesisi. 

ikinci grup : 
Kızıltepe, Akçakale, Silvan bölge yatüı okul lan 
Dizel - Elektrojen grupu santral tesisi. 

Üçüncü grup : 
Solhan ve Karakocan bölge yatılı okul lan Dizel -
Elektrojen grupu santral tesisi. 

(909.059,10) 

(871.435,05) 

(601.007,40) 

15/10/1962 Pazartesi 

16/10/1962 Salı 

17/10/1962 Çarşamba 

40.113,-

38.608-

27.781,-

10/10/1962 

11/10/1962 

12/10/1962 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. 

29 Eylül 1962 Vaaiyeti 
Â K T I Ef P A S İ Ff 

T. lirası T. Lirası T. Lirası T. Lirası 

Altın mevcudu: 
Serbest Safi Kg. 50.827,987 514.758.913 — 
Merbun Safi Kg. 73.383,299 743.187.163,27 1.257.946.076,27 

Vadeli altın borçlan : 
Safi Kg. —,— 

Döviz borçları: 
Konvertibl dövizler (3133 S. Kanuna 
göre) : 
Hariçteki muhabirler 104.466.594,71 
Muhtelif 63.615f432,10 

Konvertibl dövizler (5256 S. Kanuna 
göre) : 
Hariçteki muhabirler 119.538.273,73 
Muhtelif 282.010.504,50 

Diğer dövizler (5256 S. Kanuna göre): 
Hariçteki muhabirler 169.306.241,79 
Muhtelif 74.010.315,15 

Kliring 526.005,67 813.473.367,65 
Ufaklık para : 31.577.971,82 
Dâhildeki muhabirler : 
Resmî bankalar 8.126.839,60 
Diğer bankalar 1.559.794,17 9.686.633,77 

Eeeskont ve senet üzerine avans : 
A - Haz'pe bonoları 51.378,29 
B - Hazine kefaletini haiz bonolar : 

a) Katma bütçeli idareler —,— 
b) Toprak Mahsulleri Oflai : 

1 — Hububat alımları finans
manı 250.000.000,— 

2 — Zirai istihsal fazlası ıtha,-
lât Finans 126.578.596,69 376.578.596,69 

c) Diğer iktisadi Devlet Teşeb
büsleri —;—1 

a) İktisadi Devlet Teşebbüsleri 105.349.004,98 
b) Hususi sektör senetleri 573.502.338,88 

D - Zirai senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz 

edilen senetler 146.217.335,32 
b) Diğer bankalarca ibraz edilen 

senetler 46.118.247,28 1.247.816.901,44 

Diğer avanslar: 
A r Hazineye kısa vadeli avans .... 283.444.000,— 
B - Tahvil üzerine avans : 

a) Resmî bankalara 95.200.000,— 
b) Hususi bankalara 10.894.150,97 

C - Altın ve döviz üzerine avans : 
a) Resmî sektör —,—• 
b) Hususi sektör 239.257,72 

D - Bankalar Tasfiye Fonu İkrazları 
(153 sayılı Kanun) 54.164.871,24 443.942.279,93 

Tahviller eüzdanı: 
Devlet tahvilleri ..- 8.288.475,34 
Diğer resmî tahviller 1.896.928,71 
Resmî bankalar tahvilleri 14.806.746,31 
Hususi bankalar tahvilleri 9.824.251,37 34.816.401,73 

îtf aya tabi hesaplar : 
Tahkim olunan alacaklarımız karşı
lığı Hazine tahvilleri (154 S. K. mad
de 2, 3 ve 4) 5.275.70,0.000,— 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K. madde 5) 130.850.442,53 5.406.550.442,53 

Gayrimenkuiîer ve demirbaş: 
Muhtelif 
a) Hazine , —,—• 
b) Mülhak bütçeli İdareler —,—• 
c) İktisadı Devlet Teşebbüsleri —,— 
d) Resmî bankalar —,—• 
e) Dahildeki hususi bankalarla ya

pılan ropor nuamcleleri karşılığı 61.568.724,— 
f) Sair hesaplar 362.679.627,22 

34.568.512,19 

Yekûn 

424.248.351,22 

9.704.626.938,55 

Tedavüldeki banknotlar s S.198.829.230,-
Döviz alacaklıları : 

Konvertibl dövizler (3133 S. Kanuna 
göre) : 
Hariçteki muhabirler 420.661.215,58 
Mevduat 13.815.273,88 
Muhtelif 196.720.756,67 

Konvertibl dövizler (5256 S. Kanuna 
göre) : 
Hariçteki muhabirler 400.157.565,10 
Mevduat 7.316.092,46 
Muhtelif 217.115.159,11 

Diğer dövizler (5256 S. Kanuna göre): 
Hariçteki muhabirler 101.672.584,11 
Mevduat 1.343,51 
Muhtelif 47.587.091,47 

Kjfring 1.187.398,90 1.406.243.480,79 

Mevduat : 
A - Resmî mevduat : 

a) Hazine ve genel bütçeli İda
reler 94.591.254,06 

b) Katma bütçeli idareler 132.979.543,86 
c) iktisadi Devlet Teşebbüsleri 3.669.740,05 
d) Diğer âmme müesseseleri 274 989.179.89 
e) Sair 36.824.996,97 

B - Bankalar : 
a) Resmî bankalar 35.739.730,28 
b) Diğer-bankalar 66.553.839,51 
c) Yurt dışındaki bankalar 31.844.976,74 
d) Bankalar tasfiye fonu (153 S 

kanun) —.—• 
e) Mevduat karşılıkları 

(Kanun No. 301) 316.929.460,95 
C - Muhtelif : 

a) Bloke 42.658 526,79 
b) Diğer 81.914.145,08 

D - Milletlerarası müesseseler ve dış 
yardım karşılıkları : 
Milletlerarası müesseseler 321.137.264,33 
Dış yardım karşılıkları : 

a) Amerikan yardım 
karşılıkları 722.052.730,12 —,— 

b) Diğer yardım 
karşılıkları —,— 722.052.730,12 2.161.885.388,63 

Altın alacaklıları : 
Hazine Safı Kg. 11.649,672 

Amortisman ve Kredi 
Sandığı 952,764 

117.981.702,68 
9.649.092,78 127.630.795,46 

Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve havaleler 6.178.348,21 
b) Muhtelif karşılıklar (Akreditif 

ve iç istikraz Karş.) 57.348.886,30 
c) Muhtelif mahiyette depozitolar 13.822.814,26 
d) Sair hesaplar 496.077.378,09 573.427.426,86 

Sermaye : 15.000.000 — 
ihtiyat akçesi t 
Âdi ve fevkalâde 100.129 450,37 
Hususi (Bankamız Kanunu madde 19) 319.066,27 
ileride vukuu muhtemel zarar karşı
lığı (Bankalar Kanunu madde 35) 7.490.788,81 107.939.305,45 

Provizyonlar : 113.671.311,36 

9.704.626.938,55 Yekûn 
1 Temmuz, 1961 tarihinden itibaren : 

1 — Resmî iskonto ve senet .üzerine avans faiz haddi : 
a) Zirai senetler ve -ihracat finansman senetleri ile küçük 

sanat erbabı, esnaf ve esnaf * teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası ve Halk Sandıkları eliyle % 5 1/4 

b) Diğer senetlerde % 1 1/2 
2 —• Tahvil üzerine avanslarda % 10 
3 — Altın üzerine avanslarda % 6 

Başbakanlık Devlet Matbaası 

C - Ticari senetler : 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

KANUN             Sayfa 

 
73 3499 Sayılı Avukatlık Kanununun 49 uncu Maddesinin Değiştirilmesine ve 117 nci  
     Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun        1
 
Kararname 
 

6/962 Türkiye Cumhuriyeti İle İsviçre Konfederasyonu Arasında Ticari Mübadelelere ve  
          Tediyelerin Tanzimine Mütaallik Anlaşma Hakkında Kararname    1
 
  
 

Tebliğ 

 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ    2
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