
T.C. 
ıs esmî 

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 

Gazete 
Yönetim ve yazı işleri için 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 
Genel Müdürlüğüne 

başvurulur. 

27 TEMMUZ 1963 

CUMARTESİ 
Sayı: 11465 

KANUNLAR 

10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

Kanun No : 295 Kabul tarihi : 18/7/1963 

Madde 1 — Millî korunma suçlarının affına, Millî korunma teş
kilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hükümler ihda
sına dair olan 79 sayılı kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir : 

Madde 7 — 3828, 4040, 4178, 4226, 4367, 4455, 4876 ve 7043 sa
yılı kanunların tatbik edilmekte olan hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. 

Geçici Madde — Birinci maddede yazılı kanunların 16/9/1960 ta
rihinde tatbik olunan hükümlerinin, bu tarihten sonra uygulanmasına 
aralıksız devam olunur. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1963 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

Sahife Sayı 

İlgili K a n u n : 

Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teş-
kilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hü-
kümler ihdasına dair Kanun 10/9/1960 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Kanun No : 296 Kabul tarihi: 19/7/1963 

Madde 1 — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ilişik ı(l) sayılı cetvelde yazılı ter
tipleri arasında (3 685 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

Madde 2 — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine (10 705 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

Madde 3 — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 3 üncü (Ge
çen yıldan devreden nakit) bölümüne (10 705 000) lira eklenmiştir. 

Madde 4 — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveline ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

Madde 5 — Bu kanunun 4 üncü maddesi 1/6/1963 tarihinde, diğer 
maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 6 — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

22/7/1963 

Karma Bütçe Komisyonunun kabul ettiği maddelere bağlı 
cetveller 

B. M. 

304 

21 
22 

305 

307 

417 

420 

11 

50 

10 

2 0 

(1) SAYILI C E T V E L 

Ödeneğin çeşidi Düşülen 

(A/l) 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
Merkez telefon 
İller telefon 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Yolluklar 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin yolluk 
ve başka giderleri 
Vergi ve resimler 
Meydan hizmetleri 
Meydan tesis ve araçlarının iş
letme, bakım ve onarımı ile meydan 
işletmeciliği giderleri 
Handling, lokanta, satış yeri ve 
benzeri hizmet giderleri 

Bölüm toplamı 

Eklenen 

20 000 
120 000 

140 000 

200 000 

50 000 
70 000 

800 000 

50 000 

850 000 

4 I 316 10605 

Cilt 

79 



B. M . Ödeneğin çeşidi Düşülen 

703 

705 
741 

771 

453 Kongre ve konferanslara katıla-
cakların yolluk ve giderleri 

ı(A/l) toplamı 

(A/2) 

Makina ve teçhizat onarımı 
20 Kuvvet kaynakları onarımı 

İstimlâk ve satınalmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarımlar 

10 Bina, hastane, okul, lojman ve 
garaj inşaatı 

Pist, hangar, meydan yolları, spor 
sahaları, kuyular, ağaçlandırma, 
oto park yerleri, telefon, telgraf 
tesisatları, elektrik hatları, hava
gazı, harici su lâğımı, fosseptik ve 
kanalizasyon tesisatları yapımı, 
bakımı ve idame giderleri 

Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 

20 Kuvvet kaynakları ve yedek parça-
ları satınalımı ve onarımı 

40 Meydan, yer, hizmet, kurtarma ma-
kinaları, itfaiye vasıtaları ve ye
dek parçaları satmalımı ve ona
rımı 

150 000 

400 000 

Eklenen 

1 060 000 

30 000 
1 715 000 

1 715 000 

1 540 000 

7S1 

782 

Bölüm toplamı 

237 sayılı kanuna göre satınalına-
cak taşıtlar 

25 000 

25 000 

815 000 

840 000 

70 000 

ı(A/2) toplamı 3 285 000 2 625 000 

(A/l) ve (A/2) toplamı 3 685 000 3 685 000 

B. M . 

(2) SAYILI C E T V E L 

Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/2) 
781 Makina ve teçhizat satınalımı ve onarımı 

10 Muhabere ve elektronik teçhizat ve yedek parça 
satmalımı ve onarımı 

40 Meydan, yer, hizmet kurtarma makinaları, itfaiye 
vasıtaları ve yedek parçaları satmalımı ve ona
rımı 

9 860 000 

845 000 

Bölüm toplamı 10 705 000 

(3) SAYILI C E T V E L 

( R ) 

B. M 

420 Meydan hizmetleri 
20 Handling, lokanta, satış yeri ve benzeri hizmet giderleri 

Lüzumlu yiyecek ve içecek bedelleri ile buralarda mukaveleli 
veya İş Kanununa göre çalıştırılacak personelin yevmiye, ücret 
ve fazla çalışma hakları, kanuni prim ve tazminatları 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Kanun No : 297 Kabul tarihi : 19/7/1963 

Madde 1 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 307 nci (Yolluklar) bölümünün 92 
nci (6245 sayılı kanunun 49 uncu maddesi gereğince verilecek tazmi
nat) maddesinden (15 000) lira düşülerek, 403 üncü (Temsil giderleri) 
bölümüne aktarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürü
tür. 

22/7/1963 

No. Başlığı 

Resmî 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

Sözü geçen Kanun : 
6245 Harcırah Kanunu 10/2/1954 3 35 321 8637 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 298 Kabul tarihi : 19/7/1963 

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin 705 inci (İstimlâk ve satınalma) bölümüne 
(487 480) lira ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 1 inci (Umumi bütçeden verilecek tahsisat) bölü
münün 2 nci (Yatırımlar için verilenler) maddesine (487 480) lira ek
lenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4 — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

22/7/1963 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 299 Kabul tarihi : 19/7/1963 

Madde 1 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmının 711 inci (Katma bütçelere) bölümünün 12 
nci (Yatırımlar için İstanbul Üniversitesine) maddesine (487 480) lira 
ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

22/7/1963 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 300 Kabul tarihi : 19/7/1963 

Madde 1 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin 422 nci (Hayrî ve sosyal hizmetler) bölü
münün 10 uncu (Guruba Hastanesi giderleri) maddesinden (45 000) 
lira düşülerek, aynı cetvelde (229 sayılı kanun gereğince verilecek taz-
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minat) adiyle yeniden açılan 219 uncu bölüme olağanüstü ödenek ola-
rak aktarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun 1/6/1963 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde — Bu kanunu Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür. 

22/7/1963 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bazı tâli pozisyonlarına 
giren akaryakıtların Gümrük Vergisi hakkındaki Bakanlar 

Kurulu kararın m onaylanmasına dair Kanun, 

Kanun No : 301 Kabul tarihi : 19/7/1963 

Madde 1 — 30/11/1960 tarihli ve 146 sayılı kanuna ekli Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanun ve 9/1/1961 
tarihli ve 5/726 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle değişik 27.10 (a) 
tâli pozisyonuna giren benzinin gümrük vergisinin safi (100) kiloda 
13.50 lira, 27.10 (b) tâli pozisyonuna giren gaz yağının gümrük vergi
sinin safi (100) kiloda 5.30 lira, 27.10 (c-1) tâli pozisyonuna giren mo
torinin gümrük vergisinin safi (100) kiloda 6.15 lira olarak değiştiril
mesi ve bu değişikliğin 1/6/1962 tarihinden itibaren uygulanması hak
kındaki 29/5/1962 tarihli ve 6/501 sayılı ilişik Bakanlar Kurulu kararı 
onaylanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1963 

Bakanlar Kurulunun 29/5/1962 tarihli ve 6/501 sayı l ı karan 

30/11/1960 tarihti ve 146 sayılı kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanun ve 9/1/1961 tarihli ve 
5/726 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle değişik 27.10 (a) tâli pozisyo
nuna giren benzinin gümrük vergisinin safi (100 kiloda 13.50 lira, 27.10 
(b) tâli pozisyonuna giren gaz yağının gümrük vergisinden safi 100 
kiloda 5.30 lira ve 27.10 (c-1) tâli pozisyonuna giren motorinin güm
rük vergisinin safi 100 kiloda 6.15 lira olarak değiştirilmesi ve bu ka
rarnamenin 1/6/1962 tarihinden itibaren uygulanması; Ticaret, Gümrük 
ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının uygun mütalâalarına daya-
nan Maliye Bakanlığının 21/5/1962 tarihli ve 2121312-8/19081 sayılı ya
zısı üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanunun 3 üncü maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 29/5/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 saydı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret 
Bakanlığı kısmına bazı kadroların eklenmesi hakkında 

Kanun 

Kanun No : 302 Kabul tarihi : 19/7/1963 

Madde 1 — 30/6/1939 tarihli ve 3656 sayılı Devlet Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Ticaret Bakanlığı kısmına ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1963 

Resmî 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İlgili Kanun : 
3656 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 

dair Kanım 30/6/1939 3 20 1397 4253 

C E T V E L 

Dış kuruluş memurları 
Aylık 

D. Görevin çeşidi Aded tutan 

4 Ticaret Müşaviri 4 1 250 
6 Ticaret Müşaviri veya Ticaret Ataşesi 1 950 

Aylık 
D. Görevin çeşidi Aded tutarı 

7 Ticaret Ataşesi 1 800 
8 Ticaret Müşavir veya Ataşe Yardımcısı 4 700 
9 Ticaret Müşavir veya Ataşe Yardımcısı 2 600 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
arasında Sermaye Yatırımlarının Karşılıklı Olarak Teşvik 
ve Himayesine mütedair Andlaşma» nın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında Kanun 

Kanun No : 303 Kabul tarihi: 19/7/1963 

Madde 1 — Ankara'da 20 Haziran 1962 tarihinde imzalanan ilişik 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Ser
maye Yatırımlarının Karşılıklı Olarak Teşvik ve Himayesine mütedair 
Andlaşma» ve bu Andlaşmaya ekli Protokol ve sekiz mektubun onay
lanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1963 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
arasında Sermaye Yatırımlarının Karşılıklı Olarak Teşvik 

ve Himayesine mütedair Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti iki devlet 
arasındaki İktisadi İş Birliğini geliştirmek arzusu ile, bir devletin va
tandaş ve şirketlerine diğer devlet arazisinde sermaye yatırımları için 
müsait şartlar yaratmak amacı ile, bu sermaye yatırımlarının karşı
lıklı olarak ahden himayesi ve teşvikinin, hususi iktisadi teşebbüsü can-
landırıp her iki memleketin refahını artırmaya yarayacağı anlayışı ile 
aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır: 

Madde — 1. 

(1) Âkıd Taraflardan her biri, ülkesinde diğer Âkıd Tarafın va
tandaş ve şirketlerine ait sermaye yatırımlarına kendi mevzuatına uy-
gun olmak şartiyle muvafakat edecek, bunları imkân dairesinde teşvik 
ve gereken müsaadelerin verilmesini hayırhahlıkla tetkik eyliyecektir. 
Âkıd Taraflar bu yatırımlara her halde hak ve nesafet dairesinde mua
mele edecektir. 

(2 Âkıd Taraflardan hiçbiri, ülkesinde, diğer Âkıd Tarafın va
tandaş ve şirketlerine ait, yahut bunların tesiri altında bulunan serma
ye yatırımlarını, kendi vatandaş ve şirketlerinin veya üçüncü devletle
rin vatandaş ve şirketlerinin sermaye yatırımlarından daha az müsait 
muameleye tabi tutmıyacaktır. 

Madde — 2. 

Âkıd Taraflardan hiçbiri diğer Âkıd Tarafın vatandaş ve şirket
lerini, kendi ülkesinde yapılacak sermaye yatırımları ile ilgili meslekî 
ve iktisadi faaliyetleri ve sermaye yatırımlarının idaresi, istimali ve 
İntifaı bakımından kendi vatandaş ve şirketlerinin veya üçüncü devlet 
vatandaş ve şirketlerinden daha gayrimüsait muameleye tabi tutmıya-
caktır. 

Madde — 3. 

(1) Âkıd Taraflardan birinin vatandaşları ile şirketlerinin ser
maye yatırımları, diğer Âkıd Tarafın ülkesinde himaye ve emniyete 
mazhar olacaktır. 

(2) Âkıd Taraflardan birinin vatandaş ve şirketlerinin diğer Âkıd 
Taraf ülkesindeki sermaye yatırımları, ancak âmme menfaati lehine ve 
istimlâk edilen sermaye yatırımının değer paha karşılığının edası su
retiyle istimlâk edilebilir. Bu eda gecikmeksizin yapılmalı, bilfiil kıy-
metlendirilebilir ve serbestçe transfer edilebilir olmalıdır. Değer paha
nın tesbiti ve edası için en geç istimlâk anında tedbir alınmış olmalıdır. 
İstimlâkin mevzuata uygunluğu ve değer paha miktarı normal kazai 
yollarla incelenebilmelidir. 
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luş m 



.Sahife: 4 (Resmî Gazete) 27 TEMMUZ 1963 

(3) Bir Âkıd Taraf vatandaş ve şirketleri harb hali, silâhlı ça
tışma veya âmme intizamını ihlâl eden haller dolayısiyle diğer Âkıd 
Taraf ülkesindeki yatırımlarının uğrıyacağı zararlara ait tazminat öde
melerinde bu Âkıd Taraf vatandaş ve şirketlerinden daha az müsait 
muameleye tabi tutulmıyacaktır. Bu kabîl edaların transferi hususunda 
da Âkıd Taraflar şahıs ve şirketlerinin talepleri, üçüncü devlet şahıs 
ve şirketlerinin aynı kabîl taleplerinden daha az müsait muameleye tabi 
tutulmayacaktır. 

(4) Bu madde ile tanzim edilen hususlarda Âkıd Taraflardan bi
rinin vatandaş ve şirketleri diğer Âkıd Tarafın ülkesinden en ziyade 
müsaadeye mazhar muameleden faydalanırlar. 

Madde — 4 

Âkıd Taraflardan her biri diğer Âkıd Tarafın vatandaş ve şirket
lerine ait sermaye ile hasılatın ve tasfiye halinde de bedelin transferini 
garanti eder. 

Madde — 5. 

Âkıd Taraflardan birine, bir sermaye yatırımı için garantiden do
layı rücu edilmesi halinde, 11 inci maddeden doğan haklan baki kal
mak üzere, bu Âkıd Taraf, kanunen kendisine intikal eden veya hukuki 
selefi tarafından devrolunan haklarını (İntikal eden talepler) selefinin 
haiz bulunduğu aynı şartlara göre kullanmaya yetkilidir. İntikal eden 
talepler gereğince bu Âkıd Tarafa yapılacak tediyelerin transferi 3 üncü 
maddenin (2), (3) ve (4) üncü fıkraları ile 4 üncü madde hükümleri, 
mâna itibariyle uygulanır. 

Madde 6. 

b) Türkiye Cumhuriyeti için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 
Türk Vatandaşlık Kanunu anlamındaki Türkleri, 
ifade eder. 

(4) «Şirketler» tabiri : 
a) Federal Almanya Cumhuriyeti için; şeriklerinin, hissedarları

nın yahut üyelerinin mesuliyeti mahdut olsun veya olmasın ve faaliyeti 
kazanca müteveccih bulunsun veya bulunmasın, merkezi, Federal A l 
manya Cumhuriyeti ülkesinde olup kanunlarına göre hukukan mevcut 
her hükmi şahıs ile hükmi şahsiyeti haiz olsun olmasın her ticari şir
ket veya sair şirket yahut cemiyeti. 

b) Türkiye Cumhuriyeti için; şeriklerinin, hissedarlarının yahut 
üyelerinin mesuliyeti mahdut olsun veya olmasın ve faaliyeti kazanca 
müteveccih bulunsun veya bulunmasın, merkezi Türkiye Cumhuriyeti 
ülkesinde olup kanunlarına göre hukukan mevcut her hükmi şahıs ile 
hükmi şahsiyeti haiz olsun olmasın her ticari şirket veya sair şirket 
yahut cemiyeti, 

İfade eder. 

Madde — 9. 

Bir Âkıd Tarafın mevzuatına göre, ülkesinde, diğer Âkıd Tarafın 
vatandaş ve şirketlerince işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden evvel 
yapılmış olan sermaye yatırımları da bu Anlaşma hükümlerine tabi 
olacaktır. 

Madde — 10. 

Âkıd Taraflardan her biri, bu Anlaşma çerçevesi içinde yerli mua
melesini, bu muamelenin aynı hususlarda diğer Âkıd Tarafın da yapıl
ması vâkıasına istinaden yapacaktır. 

(1) Âkıd Taraflar, yatırımın ülkesinde bulunduğu taraf m yetkili 
makamlarınca caiz görülecek surette aksini düzenlemedikleri takdirde, 
3 üncü maddenin 2 veya 3 üncü fıkraları ile 4 veya 5 inci maddelere 
göre yapılacak transferler, gecikmeden ve Milletlerarası Para Fonu ta
rafından sarih veya zımmî olarak kabul edilmiş ve transfer günü cari 
muamelelere bilfiil uygulanan kur üzerinden yapılır. 

(2) Transfer sırasında, Âkıd Taraflardan birinde 1 inci fıkraya 
uygun bir tahvil kuru mevcut değilse, bu Âkıd Tarafın Amerikan dola
rına veya serbestçe kabili tahvil başka bir paraya yahut altına nazaran 
kendi parası için tesbit etmiş olduğu resmî kur uygulanır. Böyle bir 
kur da tesbit edilmemiş ise, sermayenin ülkesinde yatırıldığı Âkıd Ta-
rafın yetkili makamları, hak ve nesafet dairesinde bir tahvil kuru tâ-
yin ederler. 

Madde — 7. 

(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatından veya bu Anlaşmadan 
ayrı olarak Âkıdlar arasında mevcut veya ileride tesis edilecek olan 
milletlerarası vecibelerden, diğer Âkıd Taraf vatandaş ve şirketleri için 
işbu Anlaşma ile derpiş edilenden daha müsait bir muamele yapılmasını 
âmir bir hal tarzı doğacak olursa, bu hal tarzına işbu Anlaşma sebe
biyle halel gelmiyecektir. 

(2) Âkıd Taraflardan herbiri, ülkesinde, diğer Âkıd Tarafın va-
tandaş ve şirketlerinin sermaye yatırımlarına mütedair olarak üzerine 
aldığı sair her türlü taahhüdü yerine getirecektir. 

Madde — 8. 

(1) Bu Anlaşmadaki «sermaye yatırımı» tâbiri bütün aktif kıy
metleri ve tahdidi olmamak üzere, bilhassa aşağıdakileri içine alır : 

a) Menkul ve gayrimenkul mülkiyeti ve diğer aynî haklar, 
b) Şirketlerde hissedarlık hakları ve sair şekilde iştirakler, 
c) Para ve eda mükellefiyetine mütaallik iktisadi bir değeri olan 

matlubat, 
d) Telif ve sınai mülkiyet hakları, teknik usuller, ticari unvanlar 

ve goodwill, 
e) Âmme hukukuna istinaden tanınan ve intifa hakkını da kap-

sıyan haklar, 
Servet değerlerinin yatırılış şeklinde vâkı olacak değişiklik, bunla

rın, verilen bir müsâade çerçevesinde, sermaye yatırımı sıfatına halel 
getirmez. 

(2) «Hasılat» tâbiri : Muayyen bir dönem için bir sermaye yatı
rımından kâr veya faiz olarak elde edilmiş olan meblâğları ifade eder. 

(3) «Vatandaş» tâbiri : 
a) Federal Almanya Cumhuriyeti için, Federal Almanya Cumhu

riyeti Anayasası anlamındaki Almanları, 

Madde 11. 
(1) İşbu Anlaşmanın tefsiri ve tatbiki mevzuunda fikir ayrılıkları 

zuhur ettiği takdirde Âkıd Taraflar dostluk ruhu içinde bir hal şekli 
bulmak üzere istişarelere başlıyacaklardır. 

(2) Bir fikir ayrılığı, birinci fıkrada sözü geçen istişarelere baş
lanılması Âkıd Taraflardan birine diğeri tarafından teklif edildiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde tesviye edilemediği takdirde, keyfiyet, Âkıd-
lardan birinin isteği üzerine, bir hakem heyetine arz edilebilir. 

(3) Hakem heyeti, Âkıd Taraflardan her birinin birer üye tâyin 
etmesi ve bu iki üyenin de, Âkıd Tarafların hükümetlerince tâyin olun
mak üzere bir başkan üzerinde mutabık kalmaları suretiyle her bir hâ
dise için teşkil edilir. Üyeler; Âkıd Taraflardan birinin, ihtilâfı bir ha
kem heyetine arz etmek istediğini diğer tarafa bildirmesi üzerine, iki 
ve başkan da üç ay içinde tâyin edilirler. 

(4) Üçüncü fıkrada gösterilen müddetlere riayet edilmemesi ha
linde, başka türlü bir uzlaşmaya varılmazsa Âkıd Taraflardan her biri, 
gereken tâyinleri yapmasını Milletlerarası Adalet Divanı Başkanından 
istiyebilir. Başkan, iki taraftan birisinin tabiiyetini haiz ise veya bu tâ
yinleri yapmasına mâni varsa, bunları ikinci başkan yapar. İkinci baş-
kan da iki Âkıd Taraftan birinin tâbiiyetini haiz veya onun da tâyinleri 
yapmasına mâni varsa, ik i Âkıd Taraftan birisinin tâbiiyetinde olma
yıp, Milletlerarası Adalet Divanında bunlardan sonra derece itibariyle 
en kıdemli üye bu tâyinleri yapar. 

(5) Hakem heyeti oyların ekseriyeti ile hükmünü verir. Hüküm
leri bağlayıcıdır. Âkıd Taraflardan her biri kendi üyesinin ve hakem 
heyeti önünde cereyan edecek muamelelerde kendi temsil masraflarını 
deruhde eder. Başkanın masrafı ile sair masraflar her iki Âkıd Tarafça 
eşit olarak karşılanır. Hakem heyeti, masraflar için başka bir tesviye 
tarzı da tâyin edebilir. 

(6) Yukarda sayılanlar dışındaki usul hükümlerini hakem heyeti 
kendisi tesbit eder; ancak hakem heyetinin teşkiline kadar tarafların 
mutabakata vardıkları usul hükümleri mahfuzdur. 

Madde — 12. 

İşbu Anlaşma hükümleri, Âkıd Taraflar arasında bir ihtilâf çık
ması halinde dahi, milletlerarası hukukun umumi kaidelerinin cevaz ver
diği geçici tedbirleri almak hakkına halel gelmeksizin, yürürlükte kala
caktır. Bu nevi tedbirler, eğer kesilmiş ise, diplomatik münasebetlerin 
tekrar tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın, en geç ihtilâfın fiilen sona 
ermesiyle kaldırılacaktır. 

Madde — 13. 
İşbu Anlaşmanın mer'iyete girmesinden itibaren üç ay içinde, Fe

deral Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-
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tine hilâfına bir beyanda bulunmadığı takdirde mezkûr Anlaşma, Pro
tokolün 11 inci maddesinin hava nakliyatına mütaallik hükümleri müs
tesna olmak üzere, Berlin Land'ına da şâmil olacaktır. 

Madde — 14. 
(1) Bu Anlaşma tasdika tabidir. Tasdiknameler en kısa müddet 

içinde Bonn'da teati olunacaktır. 
(2) Bu Anlaşma, tasdiknamelerin teatisinden bir ay sonra yürür

lüğe girecektir. On yıllık bir süre için yürürlükte kalacak ve sona erme
sinden bir yıl önce, iki taraftan birinin yazılı olarak feshini ihbar etme
mesi halinde gayrimuayyen bir müddet için uzatılmış olacaktır. On yılın 
geçmesinden sonra Anlaşmanın her zaman feshi ihbar edilebilecek, an
cak vâkı ihbardan sonra daha bir yıl yürürlükte kalacaktır. 

(3) Anlaşmanın yürürlükten kalkması tarihine kadar yapılmış 
olan yatırımlar için, 1 ilâ 13 üncü maddelerin hükümleri bu Anlaşma
nın fiilen sona ermesi tarihinden itibaren daha onbeş yıl için muteber 
olacaktır. 

İkisi Türkçe ve ikisi Almanca olmak ve her metin aynı derecede 
muteber bulunmak üzere 20 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da akte-
dilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına 
Turgut Aytuğ Feridun C. Erkin 

Federal Almanya Cumhuriyeti adına 
Dr. Kurt Daniel G. Von Broich -

Oppert 

PROTOKOL 
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 

sermaye yatırımlarının karşılıklı olarak himaye ve teşvikine mütedair 
bu Anlaşmanın imzalanmasında, imza eden yetkililer ayrıca, Anlaşma
nın parçası olarak kabul edilmesi gereken, aşağıdaki hususlarda muta
bık kalmışlardır : 

(1) 1 inci madde için : 
a) 1 inci fıkra 1 inci bent: 
Her Âkıd Taraf, mevzuatına göre, gerekli müsaadeyi verip verme

mekte muhtardır. Müsaade verildiği takdirde, yatırım, bu Anlaşmanın 
tam himayesine mazhar olur. 

b) 2 nci fıkra için : 
1 inci maddenin 2 nci fıkrası, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesin

den önce sağlanmış olan hak ve kolaylıklar için uygulanmaz. Âkıd Ta-
raflar, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra mevzuatını 1 inci 
maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak tatbik edeceklerdir. 

(2) 1 inci madde 1 inci fıkra ve 4 üncü madde için : 

Türkiye'de Mukim Şahısların Ticari Borçlarına Mütaallik 11 Ma-
yıs 1959 tarihli Anlaşmanın (Paris Anlaşması) 9 uncu maddesine göre 
Türkiye'de yatırım olarak kullanılmasına müsaade edilen aktif kıymet
ler de bu Anlaşmanın himayesinden faydalanır. Bu aktif kıymetlerle 
ilgili sermaye ve hasılatın transferinde Paris Anlaşmasının transfer hü
kümleri mahfuzdur. Paris Anlaşması hükümlerine göre transfer tah
ditleri, bu Anlaşmanın himayesinden faydalanan diğer kıymetleri de ih-
tiva eden bir yatırımda yalnız Paris Anlaşmasiyle ilgili kısma uygulanır. 

(3) 2 nci madde için : 
a) Bilhassa ham ve yardımcı madde, enerji, yakıt maddeleri ile 

her türlü istihsal ve işletme vasıtalarının temini tahditleri ve mamul
leri dâhil ve hariçte sürümüne mâni olacak aynı tesiri haiz tedbirler, 2 
nci maddenin ruhuna uygun şartlar olarak mütalâa edilir. Âkıd Taraf-
ların kendi vatandaş ve şirketleri ile üçüncü devlet vatandaş ve şirket
lerine umumi ve aynı ölçüde uygulanmak üzere alacakları tedbirler ile 
kamu emniyeti ve nizamı, halk sağlığı veya ahlâkı ile ilgili sebeplerden 
dolayı alacakları tedbirler 2 nci madde mânasında şartlar olarak müta
lâa edilmez. 

b) 2 nci madde, sermaye yatırımı ile ilgili müteamel iktisadi faa
liyet dışında başka bir iktisadi faaliyette bulunulmasına hak bahşetmez. 
1 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre bir sermaye yatırımı için müsaade 
gerekli ise bu yatırıma ait faaliyet sahasının çerçevesi müsaade belge
lerinde tâyin olunabilir. 

c) 2 nci madde memlekete giriş, ikamet ve hizmet erbabı olarak 
faaliyet hususlarına uygulanmaz. 

(4) 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası için : 
a) Bu Anlaşmaya göre sermaye yatırımı kabul edilen mamelekin 

veya mamelek haklarının kamu tedbirleriyle istimlâke eşit ölçüde nez'i 

veya tahdidi, 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası mânasında istimlâki ifade 
eder. 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası, bir sermaye yatırımının devletleştiril
mesi halinde de caridir. 

b) 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasındaki eda, kusurlu bir gecikme 
olmaksızın yapılmış olduğu takdirde gecikmeden yapılmış sayılır. 

(5) 4 üncü madde için : 
a) Bir yatırımın tamamen veya kısmen sona erdirilmesi gayesiyle 

elden çıkarılması da 4 üncü madde manasında tasfiye sayılır. 
b) 4 üncü maddenin uygulanmasında, Âkıd Tarafların; vergi, re

sim ve diğer âmme mükellefiyetleri ile aktif kıymetlerin satışında âzami 
fiyatların tesbiti hususundaki mevzuatın mahfuz olduğu hakkında Âkıd 
Taraflar arasında mutabakat mevcuttur. 

(6) 5 inci madde için : 
Âkıd Taraflar; 5 inci maddeye göre bir rücu halinde, halefin inti

kal eden talep haklarını Âkıd Tarafın ülkesinde ancak selefi gibi aynı 
şekilde kullanabileceği hususunda mutabıktırlar. 

(7) 6 nci madde için : 
a) 6 nci maddenin 1 inci fıkrası mânasında bir transfer, normal 

transfer muameleleri için nazara alman süre içinde yapıldığı takdirde 
gecikmeden yapılmış sayılır. Süre, gerekli vesikalar ve şahadetnamelerle, 
usulüne uygun olarak yetkili makama müracaat edildiği gün başlar ve 
hiçbir suretle iki ayı aşamaz. 

b) 6 nci maddenin 1 inci fıkrasındaki «cari muameleler» deyimi, 
Milletlerarası Para Fonu Anlaşmasının 19 uncu maddesi (i) fıkrasının 
(2) ve (3) üncü bentleri hükümlerine göre «current transaction» olan 
bütün sermaye hareketlerini ifade eder. 

(8) 7 nci madde için : 
Âkıd Tarafların, 7 nci maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen taah

hütleri yalnız Tarafların yetkili makamlarının kamu tasarrufu olarak 
giriştikleri taahhütlerdir. 

(9) 8 inci madde için : 
a) 1 nci fıkra için : 
aa) Âkıd Taraflar, hasılatın bir aktif kıymet artışı olarak müta

lâa edildiği ve bu sebeple yatırımın bir parçası olarak aynı himayeye 
mazhar olacağı hususunda mutabıktırlar. 

bb) Âkıd Taraflar, bir Âkıd Tarafın ülkesine bu Anlaşmanın mer'-
iyete girmesinden önce ithal edilmiş veya o ülkede iktisabedilmiş olan 
aktif kıymetlerin 1 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre bir sermaye ya
tırımına müsaade yeni sermaye yatırımına girip girmiyeceğine karar 
vermekte muhtardırlar. 

cc) Âkıd Tarafların yetkili makamları tâyin edecekleri eksperler 
vasıtasiyle, bir sermaye yatırımı içindeki aktif kıymetlerin müsaade bel
gesindeki kıymetlere cins ve değer bakımından uygun olup olmadığını 
tetkik etmek yetkisine sahiptirler. 

b) 2 nci maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen mânada kâr hissesi 
ve faiz, bir sermaye yatırımına isabet eden net meblâğları ifade eder. 

c) 4 üncü fıkra için : 
8 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükmüne bütün kamu iktisadi teşeb

büsleri de dâhildir. 
(10) 9 üncu madde için : 
a) 9 uncu maddede zikredilen mevzuat deyimi; Türkiye Cumhu

riyeti bakımından, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik ve 6326 sayılı 
Petrol Kanunları ile bunların ek ve tadillerini ifade eder. 

b) Âkıd Taraflar, Federal Almanya Cumhuriyetinin Alman dış 
borçlarına mütedair 27 Şubat 1953 tarihli Anlaşma hükümlerinden do
ğan taahhütlerinin bu Anlaşma ile mahfuz olduğu hususunda mutabık
tırlar. 

(11) Âkıd Taraflardan her biri, bu Anlaşma mânasında, yatırıma 
muhassas malların veya bu yatırımla ilgili olarak, şahısların nakliya
tında diğer Âkıd Tarafın deniz ve hava nakliyatına iştirakini imkânsız 
kılacak veya mâni olacak serbest rekabet esaslarına aykırı tedbirler al
maktan imtina edecektir. 

(12) Vatandaşlığın tesbiti hususunda diğer usuller mahfuz olmak 
üzere, ilgili Âkıd Tarafın yetkili bir makamı tarafından verilmiş millî 
pasaporta sahip her şahıs o Âkıd Tarafın vatandaşı olarak kabul edilir. 

İkisi Türkçe ve ikisi Almanca olmak ve her metin aynı derecede 
muteber bulunmak üzere 20 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da akdedil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Federal Almanya Cumhuriyeti adına 
Turgut Aytuğ Dr. Kurt Daniel 

Feridun C. Erkin G. Von Broich - Oppert 
iğ 
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Ankara, 20 Haziran 1962 
Sayın Başkan, 

Hükümetlerimizin Türkiye'nin iktisadi kalkınması için hususi bir 
önem atfettikleri yatırımların karşılıklı olarak teşvik ve himayesine mü-
taallik Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 
bugün imzalanan Anlaşma ile ilgili olarak Hükümetimin aşağıdaki is
teklerini Hükümetinizin hayırhahlıkla tetkikine arz etmekle şeref duy
maktayım : 

1. Federal Hükümet Alman sermayedarlarına ait Türkiye'de ya
pılacak yatırımları, garantiler sağlanması yolu ile hayırhahlıkla teşvik 
ettiği ve bu yatırımlara mümkün olan her yardım ve kolaylığı göster
diği takdirde, Türkiye Hükümeti memnun olacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümetinden, Türkiyedeki yatırımların teşviki için teknik yardımını 
artırmayı incelemesini ve Alman sermayesinin celbedilmesi için yapılacak 
gayretleri desteklemesini, rica etmektedir. 

Hükümetinizin, Hükümetimin isteklerini hayırhahlıkla tetkik ede
ceğini teyidetmenizi istirham ederim. 

Türk Heyeti Başkanı 
Turgut Aytuğ 

Dr. Kurt Daniel 
Alman Heyeti Başkanı 

Ankara. 

Ankara, 20 Haziran 1962 
Sayın Başkan, 

Aşağıdaki metni ihtiva eden 20 Haziran 1962 tarihli mektubunuzu 
aldığımı teyidetmekle şeref duymaktayım : 

«Hükümetlerimizin Türkiye'nin iktisadi kalkınması için hususi bir 
önem atfettikleri yatırımların karşılıklı olarak teşvik ve himayesine mü-
taallik Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 
bugün imzalanan Anlaşma ile ilgili olarak Hükümetimin aşağıdaki istek
lerini Hükümetinizin hayırhahlıkla tetkikine arz etmekle şeref duymak
tayım : 

1. Federal Hükümet Alman sermayedarlarına ait Türkiye'de yapı
lacak yatırımları, garantiler sağlanması yolu ile hayırhahlıkla teşvik et
tiği ve bu yatırımlara mümkün olan her yardım ve kolaylığı gösterdiği 
takdirde, Türkiye Hükümeti memnun olacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümetinden, Türkiye'deki yatırımların teşviki için teknik yardımını 
artırmayı incelemesini ve Alman sermayesinin celbedilmesi için yapıla
cak gayretleri desteklemesini, rica etmektedir. 

Hükümetinizin, Hükümetimin isteklerini hayırhahlıkla tetkik ede
ceğini teyit etmenizi istirham ederim.» 

Hükümetimin, Hükümetinizin isteklerini hayırhahlıkla inceleyece
ğini teyid ederim. 

Turgut Aytuğ 
Türk Heyeti Başkanı 

Ankara. 
Alman Heyeti Başkanı 

Dr. Kurt Daniel 

Ankara, 20 Haziran 1962 
Sayın Başkan, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 

sermaye yatırımlarının karşılıklı olarak teşviki ve korunması hakkında 
bir Anlaşma akdine müncer olan müzakereler sırasında, Türkiye'nin eko
nomik gelişmesi için turizmin haiz olduğu büyük öneme işaret ettiniz. 
Bu hususta sizinle tamamen mutabık ve tarafınızdan izhar edilmiş olan 
aşağıdaki istekleri Hükümetime arz etmeye amade bulunmaktayım : 

1 —Türkiye 'de turizmin kurulması ve teşkilâtlandırılması şartla
rım incelemek, bunun tatbikatı için teklifler yapmak ve Teknik perso
nelin yetiştirilmesi imkânlarını araştırmak üzere Türkiye'ye uzmanlar 
gönderilmesi; 

2 — Turizmin Bürolarının kurulması ve her türlü teknik tesislerin 
vücuda getirilmesi imkân ve yollarının araştırılması, bu hususta hassa-
ten Antalya Bölgesinin geliştirilmesi gözönünde tutulması; 

3 — Turizmin inkişafına mütaallik plânlarının uygulanmasına ve 
bu alanda hususi sermayenin iştirakine yardım edilmesi ve bu gaye için 
gereken her türlü kolaylığın gösterilmesi; 

Bu tekliflerin mevcut imkânlar çerçevesinde kabulünü Hükümetime 
tavsiye edeceğim. 

Yukardaki hususlarda Hükümetinizin mutabakatını bana teyit etti
ğiniz takdirde minnettar olacağım. 

Turgut Aytuğ 
Türk Heyeti Başkanı 

Ankara. 
Alman Heyeti Başkanı 

Dr. Kurt Daniel 

Ankara, 20 Haziran 1962 
Sayın Başkan, 

Aşağıdaki metni ihtiva eden 20 Haziran 1962 tarihli mektubunuzu 
aldığımı teyit etmekle şeref duymaktayım : 

«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 
sermaye yatırımlarının karşılıklı olarak teşviki ve korunması hakkında 
bir Anlaşma akdine müncer olan müzakereler sırasında, Türkiye'nin eko
nomik gelişmesi için turizmin haiz olduğu büyük öneme işaret ettiniz. 
Bu hususta sizinle tamamen mutabık ve tarafınızdan izhar edilmiş olan 
aşağıdaki istekleri Hükümetime arz etmeye amade bulunmaktayım : 

1 — Türkiye'de turizmin kurulması ve teşkilâtlandırılması şartla
rını incelemek, bunun tatbikatı için teklifler yapmak ve Teknik Perso
nelin yetiştirilmesi imkânlarını araştırmak üzere Türkiye'ye uzmanlar 
gönderilmesi; 

2. Turizm bürolarının kurulması ve her türlü teknik tesislerin 
vucuda getirilmesi imkân ve yollarının araştırılması, bu hususta Antalya 
Bölgesinin geliştirilmesinin gözönünde tutulması; 

3 — Turizmin inkişafına mütaallik plânlarının uygulanmasına ve 
bu alanda hususi sermayenin iştirakine yardım edilmesi ve bu gaye için 
gereken her türlü kolaylığın gösterilmesi; 

Bu tekliflerin mevcut imkânlar çerçevesinde kabulünü Hüküme
time tavsiye edeceğim. 

Yukardaki hususlarda Hükümetinizin mutabakatını bana teyit 
ettiğiniz takdirde minnettar olacağım.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatini teyid 
ederim. 

Dr. Kurt Daniel 
Alman Heyeti Başkam 

Ankara. 
Türk Heyeti Başkanı 

Turgut Aytuğ 

Ankara, 20 Haziran 1962 
Sayın Başkan, 

Hükümetlerimizin Türkiye'nin iktisadi kalkınması için hususi bir 
önem atfettikleri yatırımların karşılıklı olarak teşvik ve himayesine 
mütaallik Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında bugün imzalanan Anlaşma ile ilgili olarak Hükümetimin aşağı
daki isteklerini Hükümetinizin hayırhahlıkla tetkikine arz etmekle şe
ref duymaktayım : 

İşbu Anlaşmanın tatbikatından olmak üzere, Türkiye'ye gelecek 
Alman uzmanlarının beraberlerinde getirecekleri otomobillerle ev eşya
larının Türk mevzuatının müsaadesi nispetinde memlekete girmesi hu
susunda Türk Hükümetinin gerekli her türlü kolaylığı göstereceğini 
teyit buyurmanızı bilhassa rica ederim. 

Hükümetinizin, Hükümetimin isteklerini hayırhahlıkla tetkik ede
ceğini teyid etmenizi istirham ederim. 

Turgut Aytuğ 
Türk Heyeti Başkam 

Ankara. 
Alman Heyeti Başkanı 

Dr. Kurt Daniel 

a Ci 

a C 

ra O 
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Ankara, 20 Haziran 1962 
Sayın Başkan, 
Aşağıdaki metni ihtiva eden 20 Haziran 1962 tarihli mektubunuzu 

aldığımı teyid etmekle şeref duymaktayım : 
«Hükümetlerimizin Türkiye'nin iktisadi kalkınması için hususi bir 

önem atfettikleri yatırımların karşılıklı olarak teşvik ve himayesine 
mütaallik Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında bugün imzalanan Anlaşma ile ilgili olarak Hükümetimin aşağı
daki isteklerini Hükümetinizin hayırhahlıkla tetkikine arz etmekle şe
ref duymaktayım : 

İşbu Anlaşmanın tatbikatından olmak üzere, Türkiye'ye gelecek 
Alman uzmanlarının beraberlerinde getirecekleri otomobillerle ev eşya
larının Türk mevzuatının müsaadesi nispetinde memlekete girmesi 
hususunda Türk Hükümetinin gerekli her türlü kolaylığı göstereceğini 
teyit buyurmanızı bilhassa rica ederim. 

Hükümenizin, Hükümetimin isteklerini hayırhahlıkla tetkik ede
ceğini teyid etmenizi istirham ederim.» 

Hükümetimin, Hükümetinizin isteklerini hayırhahlıkla inceleye-
ceğini teyid ederim. 

Türk Heyeti Başkanı 
Turgut Aytuğ 

Dr. Kurt Daniel 
Alman Heyeti Başkanı 

Ankara. 

Ankara, 20 Haziran 1962 
Alman Heyeti Başkanı 
Bay Başkan, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Delegasyonu ile Federal Almanya 

Cumhuriyeti Hükümeti Delegasyonunun, iki memleket arasında askıda 
kalmış malî ve ticari meselelere dair, yaptıkları müzakereler sonunda 
imzalanan 3 Kasım 1960 tarihli Protokolün birinci maddesine atfen, ba
his konusu meseleleri bir hal şekline bağlamak üzere, bâzı teknik sebep
ler yüzünden kesilmiş olan müzakerelerin mümkün olduğu süratle baş
laması hususunda Hükümetinizin mutabakatını bana teyid eylemenizi 
rica ederim Bay Başkan. 

Hürmetlerimi kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan. 

Türk Heyeti Başkanı 
Turgut Aytuğ 

Türk Heyeti Başkanı Ankara, 20 Haziran 1962 
Bay Başkan, 

Aşağıda kayıtlı 20 Haziran 1962 tarihli mektubunuz hakkında 
Hükümetimin mutabakatını bildirmekle şeref duyarım : 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Delegasyonu ile Federal Alman
ya Cumhuriyeti Hükümeti Delegasyonunun, iki memleket arasında as
kıda kalmış malî ve ticari meselelere dair, yaptıkları müzakereler so
nunda imzalanan 3 Kasım 1960 tarihli Protokolün birinci maddesine 
atfen, bahis konusu meseleleri bir hal şekline bağlamak üzere, bazı 
teknik sebepler yüzünden kesilmiş olan müzakerelerin mümkün olduğu 
süretle başlaması hususunda Hükümetinizin mutabakatını bana teyid 

eylemenizi rica ederim Bay Başkan. 
Hürmetlerimi kabul buyurmanızı rica ederim Bay Başkan.» 

Alman Heyeti Başkanı 
Dr, Kurt Daniel 

Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihi âbidelerin istimlâki 
hakkındaki 7463 sayılı kanunun 5 inci maddesinin değişti

rilmesi ve 6 ncı maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 

Kanun No : 304 Kabul tarihi : 19/7/1963 

Madde 1 — 7463 sayılı kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 5 — Bir gayrimenkulün eski eser veya tarihî âbide olup 
olmadığı noktasından vâkı olacak ihtilâflarda, Gayrimenkul Eski Eser
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararına itibar olunur. 

Ancak bahis konusu Kurul kararları aleyhinde genel hükümler dai
resinde Danıştay'a başvurmak hakkı mahfuzdur. 

Madde 2 — 7463 sayılı kanunun 6 ncı maddesi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1963 

Resmî 
Düstur 

No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İ lgi l i K a n u n : 

7463 Hususi şahıslara ait eski eserlerle tarihî âbidelerin istim
lâki hakkında Kanun 28/2/1960 i 4,1 521 10545 

1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı memleketlerde 
bulunan memurlara emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar 

hakkında Kanun 

Kanun No : 305 Kabul tarihi: 19/7/1963 

Madde 1 — 1960 malî yılı içinde sürekli görevle yabancı memle
ketlerde bulunmuş olan memurlara bu malî yıl Bütçe Kanununun 21 inci 
maddesinin ilk fıkrası hükümleri dairesinde ve 1/3/1959 tarihinden ev
velki miktarları aşmamak kaydiyle 7 emsalin üstünde ödenmiş bulunan 
aylıklara ait sarfiyat kabul olunur. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1963 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapıl
masına ve ilgili bazı kanunların kaldırılmasına dair Kanun 

Kanun No : 306 Kabul tarihi: 19/7/1963 

Madde 1 — 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu-
nuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek madde 1 — İl genel meclisi seçimi, tek derecelidir. Nispî temsil 
usulüne ve serbest, eşit, gizli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına 
göre yapılır. 

Ek madde 2 — İl genel meclisi üyeleri seçimlerinde her ilce bir 
seçim çevresidir. 

Ek madde 3 — İl genel meclisi üyeleri seçimi 4 yılda bir yapılır. 
Her seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz ayının 15 inci 

günü seçimin başlangıç tarihidir. Ve Eylül ayının 3 üncü Pazarına ras-
lıyan gün oy verilir. 

İl genel meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple bo
şalması veya meclis üye sayısının yedeklerin de getirilmesinden sonra 
meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde il genel meclisi baş
kanı durumu derhal ilce seçim kurulu başkanlıklarına birdirmeye mec-
burdur. 

Bu bildiri üzerine ilce seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat 
içinde ilân edilir. 

İlân tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takibeden ilk Pazar günü 
oy verilir. 

Ek madde 4 — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş i l genel 
meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir. 

Merkez ilçelerde siyasi partilerin il idare kurulları, diğer ilçelerde 
ilce idare kurulları o seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısı kadar il 
genel meclisi üyeliği için aday gösterebilirler. Parti teşkilâtı bulunmı-
yan ilçeler için aday gösterme yetkisi i l idare kurulunundur. Bir ilce için 
i l ve ilce idare kurulları tarafından ayrı listeler halinde aday gösterildiği 
takdirde ilce idare kurulu tarafından verilen liste muteberdir. 

Siyasi partiler, asıl üyelik için gösterdikleri aday kadar yedek üye
lik için de aday göstermek zorundadırlar. 

G" ete 
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Her hangi bir sebeple eksik aday göstermiş bulunan siyasi parti
lerin aday göstermek yetkisini haiz bulunan organlarına, ilce seçim ku-
rulu tarafından eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgili siyasi parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 2 gün içinde eksik 
kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çev
resinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylık için oy verme gününden önceki 30 uncu gün saat 17 ye ka
dar müracaat edilir. Bu müracaat, ilce seçim kurulu başkanlığına aday-
lık için aranan şart ve nitelikleri haiz bulunduğunu belirten bir yazı ile 
yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul başkanı, müracaatın alındığına 
dair adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatları beldenin 
özelliğine göre halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici olarak 
ilân eder. 

İlce seçim kurulları, adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda 
şartlarda veya niteliklerde bir eksiklik veya aykırılık gördükleri tak
dirde durumu en çok 2 gün içinde müracaat sahiplerine ve siyasi parti
lere duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren 2 gün içinde ilce se
çim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, ilce seçim kurulunca en geç 
2 gün içinde karara bağlanır. 

İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde i l seçim kuruluna itiraz ede
bilirler. İl seçim kurulu bu itirazları en çok 2 gün içinde kesin olarak 
karara bağlar. 

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine, eksik
lik husule geldiği takdirde ilce seçim kurulunun tebliğinden itibaren 2 
gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde, siyasi partiler o 
seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybederler. 

Adaylıklar kesinleştikten sonra ilce seçim kurulları bütün adayları 
oy verme gününden önceki 20 nci gün ilân ederler. 

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar 
nazarı itibara alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları 
hüküm ifade eder ve yerlerine, kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sa
yılırlar. Ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

Ek madde 5 — Milletvekili seçimi hakkındaki 25 Mayıs 1961 tarihli 
ve 306 sayılı kanunun 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeleri bu seçim
lerde de aynen uygulanır. 

Ancak, 17 nci maddede zikredilen belediye başkanları ile belediye 
meclisi üyeleri seçilmiş bulundukları seçim çevrelerinde adaylıklarını 
koyabilmeleri veya aday gösterilebilmeleri için istifa zorunda değildirler. 

Ek madde 6 — İl genel meclisi üye seçiminde : 
Siyasi partiler için bu kanunda yazılı usuller gereğince sıraya ko

nulmuş olan adayların adlarını gösteren basılı oy puslaları, 
Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız adayın adı basılı veya 

el ile yazılı oy puslası, 
Kullanılır. 
Siyasi partilere ait oy puslalarında asıl ve yedek üyelikler için 

gösterilen adaylar bir çizgiyle ayrılır ve ayrıca bu vasıfları belirtilir. 
Ek madde 7 — 1. Seçime katılmış olan siyasi partilerin adayla

rından veya bu adaylarla bağımsız adaylardan veya sadece bağımsız 
adaylardan teşkil edilmiş her çeşit karma oy puslaları, 

2. Siyasi parti adayları için, basılı oy puslalarından başka oy pus-
laları, 

3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy puslaları, 
Muteber sayılmaz. 
Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve işaretlerini taşıyan ba

sılı oy puslalarında yazılı adayların adları baskıda silinmiş veya yanlış
lıkla mükerrer veya o çevre adaylarından fazla yazılmış veya seçmen 
tarafından tamamen veya kısmen silinerek yerlerine başka aday yazıl
mış veya eksik bırakılmış oy puslaları, hangi siyasi partiye ait olduğu 
belli olmak şartiyle eksiksiz oy puslası olarak hesaba katılır. 

Bir zarftan, bir siyasi partinin oy puslalarından birden fazla çık
ması halinde bunlar tek bir pusla olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy puslasında birkaç defa yazılmış olsa 
bile o adaya bir oy verilmiş sayılır. 

E k dördüncü maddede de yazılı şartlara riayet etmemelerinden 
ötürü seçime katılma hakkını kaybetmiş olan siyasi partilere verilmiş 
bulunan oylar hesaba katılmaz. 

Ek madde 8 — İlce seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tu-
tanakları birleştirir ve ilce seçim çevresindeki; 

1. Seçmen sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 

3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, muteber sayıla
rak hesaba katılan oy puslaları sayısını, 

4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslaları sayısını, 
5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy puslaları genel toplamını, 
6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan 

her birinin aldığı oy miktarını gösteren muteber oy puslaları sayısını, 
Tutanağa geçirir. 
Ek madde 9 — A) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde 

ettikleri i l genel meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 

Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları 
alt alta ve aldıkları muteber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu ra
kamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe . . . ilâhir o çevrenin çıkaracağı 
asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar parti ayı
rımı yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. İl genel mec-
lisi üye tam sayısı kadar asıl üyelikler, bu payların sahibi olan partilere 
ve bağımsız adaylara rakamların büyüklük sırasına göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit rakamlar bulunduğu tak
dirde, bunlar arasında ad çekmek suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit 
edilir : 

İlce seçim kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde si
yasi partilerin kazandıkları i l genel meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde 
esas olur. 

C) (A) ve (B) bendlerinde söz konusu işlemler açık olarak ya
pılır; adaylarla müşahitler hazır bulunabilir. 

Seçim tutanakları ilce seçim kurulları tarafından verilir. 
İlce seçim kumlu başkam, i l genel meclisi asıl üyeliğine seçilenleri 

gösteren tutanağın bir suretini, o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; 
bir suretini de bir hafta süre ile ilce seçim kurulunun kapısına astırır. 

D) Yedek üyelikler için de ı(A), (B) ve (C) bendleri hükümleri 
ayrı olarak uygulanır. Siyasi partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl 
üyeliğe seçilenlerden sonra gelen addan itibaren sıra ile tesbit olunur. 

E) Bir siyasi partiye ait asıl üyelik boşalınca, o yer için ancak 
o siyasi partiye mensup yedek üye oy sırasına göre davet edilir. 

Ek madde 10 — İl genel meclisi üyeleri tutanaklarına yapılan iti-
razlar, oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların partiler ile bağım
sız adaylara taksimine taallûk ettiği ve yeniden yapılan döküm, sayım 
ve hesap sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, ye
niden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş olduk
ları anlaşılanlara i l seçim kurulu tarafından tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle ip
taline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. 
İl seçim kurulu seçimin iptaline dair kararı ilân ettiği gibi ayrıca kara
rın kesinleşmesini mütaakıp o çevrede seçimin yapılacağını ilân eder. 

Bu ilândan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy 
verme günüdür. 

Yukarıdaki fıkralar dışında meclis üyelerinden bir veya bir kaçı
nın tutanaklarının iptaline karar verildiği takdirde tutanağı iptal olu
nan meclis üyesi yerine mensup oldukları siyasi parti listesindeki sıraya 
göre belli olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

İl seçim kurulu kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sa
yılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki K a 
nunun 130 uncu maddesinde tesbit edilmiş olan süreler içinde Yüksek 
Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

Ek Madde 11 — Seçim delillerinin saklanması, 25 Mayıs 1961 ta
rihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci maddesi uya
rınca yapılır. 

E k Madde 12 — Yüksek Seçim Kurulu, ilce seçim kurulları tara
fından yollanan belgelere dayanarak seçimin genel sonuçlarını ayrıca 
ilân eder. 

Ek Madde 13 — Devlet İstatistik Enstitüsü, ilce seçim kurulları ta
rafından kendilerine verilecek belgelere dayanarak ilçeler itibariyle san
dık tutanaklarındaki mevcut malûmatı en geç seçimi takip eden yıl için
de yayımlar. 

Ek Madde 14 — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyam hallerde 
26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

E k Madde 15 — İl genel meclisi üyelerinin seçimi, belediye meclisi 
üyeleri ve belediye başkanları, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti üye-
leri ve köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimleriyle aynı günde 
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yapıldığı takdirde oy verme işleri aynı sandık kurulları tarafından yürü
tülür. 

Şu kadar k i ; sandık alanında bu seçimler için ayrı ayrı kapalı oy 
verme yerleri, ayrı renkte oy sandıkları, sandık seçmen listelerinin ayrı 
nüshaları ve ayrı renkli zarflar bulundurulur. 

Ancak, bir sandığa ait işler bitirilmeden diğer sandıklar açılamaz. 
Önce köy muhtar ve ihtiyar meclisleri, sonra köy ve kasabalardaki 

mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri, daha sonra belediye meclisi üyeleri 
ve belediye başkanları ve en sonra da 11 genel meclisi üyeleri seçimle
rine ait sayım ve dökümler yapılır. 

Madde 2 —13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu-
nunun değişik 103 üncü maddesi ile 105, 106 ve 125 inci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 103 — Her ilde bir i l genel meclisi bulunur. 
İl genel meclisleri üyeleri ilçeler adına seçilir. 
Son nüfus sayımına göre; nüfusu : 
25 000 e kadar olan ilçelerden 1 
25 001 den 40 000 e kadar olan ilçelerden 2 
40 001 den 55 000 e kadar olan ilçelerden 3 
55 001 den 70 000 e kadar olan ilçelerden 4 
Üye seçilir. 
Bundan sonra her 25 000 nüfus için bir üye eklenir. 
Her ilçeden i l genel meclisine seçilecek üye miktarı ilce seçim ku

rullarınca tesbit edilerek seçimin başlangıç tarihinden veya yeniden seçim 
yapılacağına dair ilândan sonraki 7 gün içinde ilân edilir. 

Madde 105 — İl genel meclisine üye seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından önce en az altı aydanberi i l dâhilinde 

ikamet etmek, 
3. 25 yaşını tamamlamış olmak, 
4. Türkçe okuyup-yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı 

Devlet hizmetlerinde bulunmamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak 

hüküm giymemek, 
7. Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası 

ile kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak, 
8. Zimmet, İhtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte

cilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biri ile kesin olarak hüküm giymemiş bulunmak, 

9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayıl
mak, 

10. Halen il dâhilinde özel, idare hizmetleriyle ilgili bir iş için özel 
idare ile mukavele akdetmemiş veya taahhüt altına girmemiş veyahut 
bu gibi şahısların ortağı, kefili veya bu cihetlerden borçlu bulunmamış 
olmak, lâzımdır. 

6, 7 ve 8 inci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi il genel 
meclisine üye seçilemezler. 

Madde 106 — Cumhuriyet Senatosu Üyeliği, milletvekilliği, bele
diye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ile i l genel meclisi üyeliği bir 
şahıs uhdesinde birleşemez. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi, milletvekili, belediye başkanı il genel 
meclisi üye seçildiği ve il genel meclisi seçimi sonucunun kendisine teb
liği tarihinden itibaren 3 gün içinde tercih hakkını kullanmadığı tak
dirde il genel meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. 

Belediye meclisi üyesi il genel meclisine üye seçildiği ve seçim so
nucunun kendisine tebliğinden başlamak üzere 3 gün zarfında tercih 
hakkını kullanmadığı takdirde il genel meclisi üyeliğini kabul etmiş sa
yılır. 

Keza, i l genel meclisinde üye iken Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, 
milletvekilliğine, belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine 
seçilenler hakkında da aynı şekilde işlem yapılır. 

Madde 125 — İl genel meclisi : 
1 — Kanunen belirli olan, olağan veya olağanüstü toplantılar ha

ricinde toplanırsa, 
2 — Kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanırsa, 
3 — Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan 

çekinir ve bu hal i l genel meclisine ait işleri sekteye veya geciktirmeye 
uğratırsa, 

4 — Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bu
lunursa, 

Vali durumu gerekçesiyle birlikte derhal İçişleri Bakanlığına bildir
meğe mecburdur. 

İçişleri Bakanlığının iş'arı üzerine Danıştay'ın kararı ile fesholunur 
ve bu gibi yerlerde yeniden seçim yapılır. 

Yeni meclis, eski meclisin geri kalan süresini tamamlar. 
İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair iş'ar 

ile birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının tehirini de ta
lep eder. 

Danıştay tarafından bu husus ik i ay içinde incelenerek bir karara 
bağlanır. 

Madde 3 — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 104 üncü maddesi 
ile 6438, 7364 sayılı kanunlar ve 5670 sayılı kanunun 2 nci maddesi ha
riç diğer hükümleri, 6423 sayılı kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hariç 
diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 inci maddesinin birinci fık
rası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve 
i l radyoları vasıtasiyle uygun saatlerde seçmen listelerinin yazımına baş
landığı, askıya çıkarıldığı ve indirildiği tarihler ve itiraz müddetleri, ya
yınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve i l seçim kurullarının bu konudaki her 
türlü bildirilerinden Türkiye ve i l radyolarınca ücret alınmaz. 

Geçici Madde 2 — 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 14 üncü 
maddesinin 1 inci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve 
kâğıtların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak i l 
genel meclisi üyeleri seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması Yüksek 
Seçim Kurulunun kararına bağlıdır. 

Geçici Madde 3 — Bu döneme mahsus olmak üzere i l genel meclisi 
üye seçimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim 1963 tari-
hinde başlanır ve 17 Kasım 1963 Pazar günü oy verilir. Bu dönemde 
seçilecek i l genel meclisi üyelerinin kanuni görev süresi, 1967 yılının 
Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 46 nci maddesinin son fıkrasın
daki 20 günlük süre bu seçimler için uygulanmaz. 

Geçici Madde 4 — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanmakla bera
ber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve i l radyoları vasıtasiyle 
uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazımına başlandığı, askıya çıkarıl
dığı ve indirileceği tarihler ve itiraz müddetleri, yayınlanacak bildiri-
lerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve i l seçim kurullarının bu konudaki her 
türlü bildirilerinden Türkiye ve i l radyolarınca ücret alınmaz. 

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1963 

Resmî 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İ lg i l i Kanunlar 
13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu 
2 nci Tertip Düsturun 5 inci cildinin 186 nci sayfa-
sındadır. 

298 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak-
kında Kanun 26A/1961 4 1 12553 10796 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Kanun No : 307 Kabul tarihi: 19/7/1963 

Madde 1 — 3 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

Ek Madde 1 — Belediye Meclisi Üyeleri seçiminde nispî temsil 
ve belediye başkanları seçiminde çoğunluk usulü uygulanır. 

Her i k i seçim serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy açık sayım 
ve döküm esaslarına göre yapılır. 

Ek Madde 2 — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları se
çiminde her belde bir seçim çevresidir, 
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Ek Madde 3 — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları se
çimi dört yılda bir yapılır. 

Seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz Ayının 15 inci günü 
seçimin başlangıç tarihidir ve Eylül Ayının 3 üncü pazarına rastlıyan 
gün oy verilir. 

Belediye meclisi ve başkanının müştereken boşalmaları halinde bil-
şalması veya belediye meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilme
sinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde bele
diye başkanı, belediye başkanının her hangi bir sebeple boşalması ha
linde de belediye başkanvekili derhal durumu mahallin ilce seçim ku
rulu başkanlığına bildirmeye mecburdur. 

Belediye meclisi ve başkanın müşterken boşalmaları halinde bil
dirim, mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından yapılır. 

Bu bildirim üzerine ilce seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 
saat içinde ilân edilir. 

İlân tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk Pazar günü 
oy verilir. 

Ek Madde 4 — Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş belediye 
meclisi üyeliğine ve belediye başkanlığına adaylığını koyabilir. 

İl belediyeleri ile merkez ilce dahilindeki belediyeler için siyasi 
partilerin i l idare kurulları, ilce belediyeleri ile ilce dahilindeki beledi
yeler için ilce idare kurulları o seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısı 
kadar belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için aday göstere
bilirler. Parti teşkilâtı bulunmıyan ilçeler için aday gösterme yetkisi 
i l idare kurulunundur.İlce belediyeleri ile ilce dahilindeki belediyeler 
için i l ve ilce idare kurulları tarafından ayrı listeler halinde aday gös
terildiği takdirde ilce idare kurulu tarafından verilen liste muteberdir. 

Herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş bulunan siyasi parti
lerin aday göstermek yetkisini haiz bulunan organlarına, ilce seçim 
kurulu tarafından, eksikliklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir. 

İlgi siyasi parti teşkilâtı bu tebliğden itibaren 2 gün içinde eksik 
kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çev
resinde seçime katılma hakkını kaybeder. 

Adaylık için oy verme gününden önceki 30 uncu gün saat 17 ye 
kadar müracaat edilir. Bu müracaat, ilce seçim kurulu başkanlığına 
adaylık için aranan şart ve nitelikleri haiz bulunulduğunu belirten bir 
yazı ile yapılır. Bu takdirde sözü geçen kurul, başkanı, müracaatın alın
dığına dair adaya veya siyasi partiye bir belge vererek müracaatları 
beldenin özelliğine göre halkın en iyi şekilde duyabileceği tarzda geçici 
olarak ilân eder. 

İlce seçim kurulları, adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonun
da şartlarda veya niteliklerde bir eksiklik veya aykırılık gördükleri tak
dirde durumu en çok 2 gün içinde müracaat sahiplerine ve siyasi par
tilere duyururlar. 

Adaylıkların geçici olarak ilânından itibaren 2 gün içinde ilce se
çim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, ilce seçim kurulunca en geç 2 
gün içinde karara bağlanır. 

İlgililer, kararlara karşı 2 gün içinde i l seçim kuruluna itiraz ede
bilirler. İl seçim kurulu bu itirazları en çok 2 gün içinde kesin olarak 
karara bağlar. 

Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine, eksik
lik husule geldiği takdirde, ilce seçim kurulunun tebliğinden itibaren 
2 gün içinde bu eksiklikler tamamlanır. Aksi takdirde, siyasi partiler 
o seçim çevresinde seçime katılma hakkını kaybederler. 

Adaylıklar kesinleştikten sonra ilce seçim kurulları bütün aday
ları oy verme gününden önceki 20 nci gün ilân eder. 

Adaylığın ilânından sonra adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar 
nazarı itibara alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa istifa
ları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş 
sayılırlar. Ölüm halinde dahi aynı şekilde hareket edilir. 

Ek Made 5 — Milletvekili Seçimi hakkındaki 25/5/1961 tarihli ve 
306 sayılı kanunun 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 nci maddeleri bu seçimlerde 
de aynen uygulanır. Ancak, 17 nci maddede belirtilen belediye başkan
ları ile belediye meclisi üyeleri seçime girdikleri seçim çevrelerinde 
adaylıklarını koyabilmeleri veya aday gösterilebilmeleri için istifa zo
runda değildirler. 

Ek Madde 6 — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları se
çimleri için ayrı ayrı oy puslaları tanzim edilir. 

Siyasi partiler için, bu kanunda yazılı usuller gereğince, sıraya 
konulmuş olan adayların adlarını gösteren basılı oy puslaları, 

Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız adayın adı basılı veya 
el ile yazılı oy puslası, 

Kullanılır. 
Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimine ait oy pus-

laları aynı zarfa konarak sandığa atılır. 
Ek madde 7 — 1. Seçime katılmış olan siyasi partilerin adayla

rından veya bu adaylarla bağımsız adaylardan veya sadece bağımsız 
adaylardan terkibedilmiş her çeşit karma oy puslaları, 

2. Siyasi parti adayları için, basılı oy puslalarından başka oy pus-
laları, 

3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy puslaları, 
4. Belediye meclisi üye seçimine veya belediye başkanı seçimine 

ait olduğu belli olmıyan oy puslaları, 
Muteber sayılmaz. 
Seçime katılan siyasi partilerin alâmet ve işaretlerini taşıyan ba

sılı oy puslalarında yazılı adayların adları, baskıda silinmiş veya yan
lışlıkla mükerrer veya o çevre adaylarından fazla yazılmış veya seç
men tarafından tamamen veya kısmen silinerek yerlerine başka adlar 
yazılmış veya eksik bırakılmış oy puslaları, hangi siyasi partiye ait ol
duğu belli olmak şartiyle, eksiksiz oy puslası olarak hesaba katılır. 

Bir zarftan, bir siyasi partinin oy -puslalarından birden fazla çık
ması halinde, bunlar tek bir pusla olarak hesaba katılır. 

Aynı bağımsız aday adı bir oy puslasında birkaç defa yazılmış olsa 
bile o adaya bir oy verilmiş sayılır. 

Ek 4 üncü maddede yazılı şartlara riayet etmemelerinden ötürü se
çime katılma hakkını kaybetmiş olan siyasi partilere verilmiş bulunan 
oylar hesaba katılmaz. 

E k madde 8 — İlce seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tuta
nakları birleştirir ve ilce seçim çevresindeki; 

1. Seçmenlerin sayısını, 
2. Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını, 
3. İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, muteber sayıla

rak hesaba katılan oy puslaları sayısını, 
4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmıyan oy puslaları sayısının, 
5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy pusulaları genel topla

mını, 
6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan 

her birinin aldığı oy miktarını gösteren muteber oy puslaları sayısını, 
Tutanağa geçirir. 
Ek Madde 9 - A) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde 

ettikleri Belediye Meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır : 
Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların ad-

ları altalta ve aldıkları muteber oy sayıları da hizalarına yazılır. Bu 
rakamlar önce bire, sonra ikiye, sonra üçe .. ilâahir o çevrenin çıkara
cağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi 
parti ayırımı yapılmaksızın en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Be
lediye Meclisi üye tamsayısı kadar asıl üyelikler bu payların sahibi olan 
siyasi partilere ve bağımsız adaylara, rakamların büyüklük sırasına 
göre tahsis olunur. 

Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit rakamlar bulunduğu tak
dirde, bunlar arasında ad çekme suretiyle tahsis yapılır. 

B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit 
edilir: 

İlce seçim kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, si
yasi partilerin kazandıkları belediye meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde 
esas olur. 

C) (A) ve (B) bentlerinde söz konusu işlemler açık olarak yapı
lır ve adaylarla müşahitler hazır bulunabilirler. 

Seçim tutanakları ilce seçim kurulları tarafından verilir. 

İlce seçim kurulu başkanı, belediye meclisi asıl üyeliğine seçilenleri 
gösteren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal ilân ettirir; bir 
suretini de bir hafta süre ile ilce seçim kurulunun kapısına astırır. 

D) Siyasi partiler gösterdikleri asıl üye adayı kadar yedek üye 
adayı da göstermek - zorundadırlar. 

Asıl ve yedek üyelik adayları oy puslaları üzerinde bir çizgi ile ay
rılır ve vasıfları da belirtilir. 

E) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve (C) bentleri hükümleri 
ayrı olarak uygulanır. Siyasi partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl 
üyeliğe seçilenlerden sonra gelen addan itibaren sıra ile tesbit olunur. 
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Ek Madde 10 — İlce seçim kurullarınca sandık kurullarından gön-
derilen belediye başkanı seçimine ait tutanaklar birleştirilerek en çok 
oy almış olan aday belediye başkam seçilir. 

Belediye başkanlığına seçilene, ilce seçim kurulu tarafından tuta
nağı verilir ve ilce seçim kurucu başkanı bir suretini o seçim çevresinde 
derhal ilân ettirir. Bir suretini de bir hafta süre ile ilce seçim kurulu 
kapısına astırır 

Ek Madde 11 — Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları tu
tanaklarına yapılan itirazlar oyların dökümüne, sayımına veya bu oyla
rın siyasi partiler ile bağımsız adaylara taksimine taallûk ettiği ve ye
niden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline 
karar verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap so
nucuna göre seçilmiş oldukları anlaşılanlara i l seçim kurulu tarafından 
tutanakları verilir. 

Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle ip
taline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapı
lır. İl seçim kurulu seçimin iptaline dair kararı ilân ettiği gibi kararın 
kesinleşmesini mütaakıp o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilân 
eder. 

Bu ilândan sonra gelen 60 nci günü takibeden ilk Pazar, oy verme 
günüdür. 

Yukarıdaki fıkralar dışında meclis üyelerinden bir veya birkaçı
nın tutanaklarının iptaline karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olu
nan meclis üyesi yerine mensup oldukları siyasi parti listesindeki sıra
ya göre belli olan sırada olanlara tutanakları verilir. 

İl Seçim Kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki Kanunun 130 uncu maddesinde tesbit edilmiş olan süreler içinde 
Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir. 

E k Madde 12 — Hesaba katılan, katılmıyan ve itiraza uğramış 
olan oy puslaları, sayım ve döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle 
ilgili diğer her türlü evrak ilce seçim kurulları başkanlığınca 6 ay süre 
ile saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun isteği almadıkça hiçbir yere 
gönderilemez. 

Asıl ve yedek üye olarak kazananların bir listesi ile belediye baş
kanlığına seçilen şahsın adı ilce seçim kurullarınca ilânından sonra 
ayrıca mahallin en büyük mülkiye âmirine ve belediyeye verilir. 

Ek Madde 13 — Yüksek Seçim Kurulu ilce seçim kurulları tara-
fından yollanan belgelere dayanarak seçimin genel sonucunu ayrıca 
ilan eder. 

E k Madde 14 — Devlet İstatistik Enstitüsü, İlce seçim kurulları 
tarafından kendilerine verilecek belgelere dayanarak belediyeler iti
bariyle sandık tutanaklarında mevcut bilgiyi en geç seçimi takip eden 
yıl içinde yayımlar. 

E k Madde 15 — Bu kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hal-
lerde 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun bu kanuna aykırı olmıyan 
hükümleri belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimlerinde 
de aynen uygulanır. 

E k Madde 16 — Memur iken veya evvelce memuriyette bulun
muş olanlardan belediye başkanlığına seçilenlerin, belediye başkanlığında 
geçen hizmet süreleri (Her türlü özlük ve emeklilik haklarının hesa
bında nazarı itibara alınmak suretiyle) memuriyette geçmiş sayılır. 

Emekli iken belediye başkanlığına seçilenlerin emekli maaşları ke
silmez. 

Sigortalı işçi iken belediye başkanlığına seçilenler sigorta prim ve 
aidatlarını ödediklerinde sigortalı olmaktan doğan bütün hakları devam 
eder. 

Madde 2 — 1580 sayılı Belediye Kanununun 21 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

Belediye meclislerine seçilecek üye miktarı, ilce seçim kurullarınca 
tecbit edilerek seçimin başlangıç tarihinden veya yeniden seçim yapıla
cağına dair ilândan sonraki 7 gün içinde ilân edilir. 

Madde 3 — 1580 sayılı Belediye Kanununun 22, 24, 26, 45, 53, 61, 
76, 90, 91 ve 93 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 22 — Belediye şubelerine ayrılan yerlerde meclis üye mik
tarı, beldenin genel nüfus sayımına nazaran 21 inci maddedeki nispet 
dahilinde tesbit olunduktan sonra şubelerin her birinin nüfusunun belge 
genel nüfusuna nazaran nispeti hesap edilmek suretiyle şube dahilindeki 
seçmenler tarafından seçilecek belediye meclisi üye miktarı i l seçim 
kurullarınca tesbit edilerek 21 inci maddede gösterilen süreler içinde 
ilân edilir. 

Madde 24 — A) Belediye meclisine üye seçilebilmek için : 
1. Türk vatandaşı olmak, 
2. Seçimin başlangıcından Önce en az altı aydan beri o beldede 

ikamet etmek, 
3. 25 yaşını tamamlamış olmak, 
4. Türkçe okuyup yazma bilmek, 
5. Kısıtlı, kamu hizmetlerinden yasaklı, izinsiz olarak yabancı 

devlet resmî hizmetlerinde bulunmamak, 
6. Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak 

hüküm giymemek, 
t. Taksirli suçlar haric olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası 

ile kesin olarak hüküm giymemek, 
8. Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte-

cilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
lardan biri ile kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 

9. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak, 
10. Halen belediyeye herhangi bir iş taahhüt etmemiş veya ta

ahhüt etmiş bulunanların ortağı veya kefili olmamış veyahut bu cihet
lerden dolayı borçlanmamış bulunmak, 

5, 7 ve 8 inci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar dahi seçi
lemezler. 

B) Belediye başkanı seçilebilmek için : 
A) fıkrasının 2 nci bent hariç diğer bentlerinde yazılı şartları 

haiz bulunmak, ve 91 inci maddeye göre Başkanlıktan düşmemiş ol
mak. 

Belediye başkanları bu görevlerinin devamı süresince siyasi parti
lerin genel merkezlerinde vazife alamıyacakları gibi i l ve ilce idare 
kurulu başkan ve üyeliklerinde de bulunamazlar. 

Madde 26 — Cumhuriyet Senatosu üyeliği, milletvekilliği, i l ge
nel meclisi üyeliği, köy muhtarlığı ile belediye meclisi üyeliği veya be
lediye başkanlığı bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu niteliği haiz bir 
kimse belediye başkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine seçildiği 
takdirde, seçim sonucu kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün 
zarfında tercih hakkını kullanmazsa belediye başkanlığını veya bele
diye meclisi üyeliğini reddetmiş sayılır. 

Belediye meclisinde üye veya belediye başkanı iken Cumhuriyet 
Senatosu üyeliğine, Milletvekilliğine veya il genel meclisi üyeliğine seçi
len kimse seçim sonucunun bildiriminden itibaren 15 gün içinde tercih 
hakkını kullanmazsa belediye meclisi üyeliğinden veya belediye baş
kanlığından istifa etmiş sayılır. 

Madde 45 — Meclis üyeliklerinden herhangi bir sebeple boşalma 
olduğu takdirde belediye başkanı meclise katılacak olan yedek üyenin 
adını ilce seçim kurulu başkanlığından yazılı olarak sorar ve alınacak 
cevaba göre sırası gelmiş olanı üyeliğe davet eder. Bunlar geri kalan 
süreyi tamamlarlar. 

Boşalan asıl üyelik bir siyasi partiye aitse, davet edilecek yedek 
üye de o siyasi partiden olur. 

Madde 53 — Belediye meclisi : 
1. Kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında 

toplanırsa, 
2. Kanunen belirli olan yerden başka bir yerde toplanırsa, 
3. Kanunen kendisine verilen görevleri süresi içinde yapmaktan 

çekinir ve bu hal belediye meclisine ait işleri sekteye veya gecikmeye 
uğratırsa, 

4. Siyasi meseleleri müzakere eder veya siyasi temennilerde bulu
nursa, 

İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesholu-
nur. Bu takdirde yeni belediye meclisi seçimine gidilir. Seçilen meclisler 
eskisinden geri kalan süreyi ikmal ederler. 

İçişleri Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde meclisin feshine dair bil-
diri ile birlikte karar verilinceye kadar meclis toplantılarının tehirini de 
ister. Danıştay'ca bu husus en geç ik i ay içinde karara bağlanır. 

Yukarıdaki bentlerde açıklanan fiil ve işlemlere katılan belediye 
başkanlarının da Danıştay kararı ile görevine son verilir. 

Madde 61 — Belediye meclisi üyelerinin her biri belediye işleriyle 
ilgili herhangi bir husus hakkında meclis başkanlığına önerge vererek 
gensoruda bulunabilir. Gensoru önergesi münderecatı meclis üye tamsa
yısının çoğunluğunca varit görüldüğü takdirde gündeme alınır ve üze
rinden 3 tam gün geçtikten sonra belediye başkanları veya memur ede
cekleri kişiler gensoruya meclis önünde cevap verirler. 
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Cevap meclis üye tamsayısının 2/3 çoğunluğunca yeter görülmediği 
takdirde 76 nci madde uyarınca işlem yapılır. 

Madde 76 — Belediye başkanı belediye meclisine her toplantı dö
nemi başında meclis kararlarının uygulanmasına, belediyenin malî duru
muna, akdedilmiş ve mevcut taahhütlerin ifa şekline dair senelik bir 
çalışma raporu verir. 

Meclis, rapordaki izahatı meclis üye tamsayısının üçte iki çoğun-
luğu ile yeter görmezse, yetersizlik kararı ile müzakereleri kapsıyan 
tutanak aynen meclis birinci başkanvekili, onun bulunmaması halinde 
ikinci başkanvekili tarafından mahallî en büyük mülkiye âmirine gön
derilir. 

Vali, bu dosyayı i l merkezi olmıyan yerlerde kaymakamın, i l mer-
kezi olan yerlerde kendisinin gerekçeli ve kanaatli mütalâasiyle bir ay 
zarfında karar verilmek üzere Danıştay'a sunar. 

Danıştay'ca yetersizlik kararı verildiği takdirde belediye başkanı 
düşer. 

Madde 90 — Belediye meclislerinin dönem sonundan önce herhangi 
bir sebeple boşalması veya belediye meclisi üye sayısının, yedeklerin de 
getirilmesinden sonra meclis üye tamsayısının yarısına düşmesi hallerin
de yeni seçim yapılıncaya kadar belediye meclisinin görevlerini tabii 
üyelerden müteşekkil belediye encümeni ifa eder. 

53 üncü maddeye göre belediye meclisi toplantılarının Danıştay'ca 
tehirine karar verilmesi halinde dahi belediye meclislerinin görevlerini 
belediye encümeni ifa eder. 

Madde 91 — Belediye başkanlığına seçildikten sonra, seçilme yeter
liğini kaydeden veya görevini kötüye kullanma veya herhangi bir suç
tan dolayı en az 6 ay hapse mahkûm olan belediye başkanları, İçişleri 
Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay tarafından bir ay içinde verile
cek kararla başkanlıktan düşerler. 

Madde 93 — Belediye başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması 
veya izin, hastalık ve işten çektirme gibi hallerde yeni başkan seçimi 
yapılmasına veya başkanın görevine başlamasına kadar meclis her top
lantı yılı başında içinden bir üyeyi başkanvekili seçer. Buna rağmen ile
ride yeniden bir başkanvekili seçilmesine lüzum hâsıl olduğu takdirde 
başkanvekilinin seçimi için vali meclisi toplantıya çağırır. 

Belediye başkanlığı ile belediye meclisinin aynı zamanda boşalması 
veya meclis tarafından çağırmadan itibaren üç gün içinde başkanvekili 
seçilmemesi hallerinde yeni seçime veya belediye başkanının görevine 

başlamasına kadar i l merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanı ve diğer 
yerlerde valiler tarafından münasip bir başkanvekili atanır. 

Madde 4 — 3 Nisan 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 23, 25, 89 ve 92 nci maddeleri ile 5669, 6424, 6437, 6555 ve 7363 sa
yılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılma
sında 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 41 inci maddesinin 1 inci fık
rası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye ve 
i l radyoları vasıtasiyle, uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazılmasına 
başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği tarihler ve itiraz müddetleri, 
yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her 
türlü bildirilerinden Türkiye ve i l radyolarınca ücret alınmaz. 

Geçici Madde 2 — 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 14 üncü mad
desinin 1 inci fıkrasında filigranlı zarf ve kâğıt imaline, zarf ve kâğıt
ların özelliklerine dair olan hükmün 1963 yılı içinde yapılacak belediye 
meclisi ve belediye başkanları seçimlerinde uygulanıp uygulanmaması 
Yüksek Seçim Kurulunun kararına bağlıdır. 

Geçici Madde 3 — Bu döneme mahsus olmak üzere, belediye baş-
kan ve meclisleri üye seçimleri için seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 
Ekim 1963 tarihinde başlanır ve 17 Kasım 1963 Pazar günü oy verilir. 

Bu dönemde seçilecek belediye başkan ve meclis üyelerinin kanuni 
görev süresi, 1967 yılı Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder. 

26 Nisan 1861 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 46 ncı maddesinin son fıkrasın
daki 20 günlük süre bu seçimler için uygulanmaz. 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 6 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1963 

Resmî 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İlgili Kanun 
1580 Belediye Kanunu 3/4/1930 3 11 80 1471 

K A R A R N A M E 
Karar Sayısı : 6/1999 

New-York, Londra, Paris, Brüksel, Frankfurt, Münih, Stokholm, 
Roma, Viyana, Karaçi, Tahran, Cidde, Beyrut, Tel-Aviv'de turizm ve 
tanıtma büroları ve Vaşington, Londra, Paris, Bon'da basın müşavir
likleri ve Bern, Lefkoşe, Atina'da basın ataşelikleri kurulması; Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının 19/7/1963 tarihli ve 1-1 sayılı yazısı üzerine 
2/7/1963 tarihli, 265 sayılı kanunun 28 inci maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 27/7/1963 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı ve 
Yardımcısı 

E. ALİCAN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. DİNÇER 

Devlet Bakanı ve 
Basb. Yardımcısı 
T. FEYZIOĞLU 

Devlet Bakanı 
V. PİRİNÇÇİOĞLU 

Millî Sa. Bakanı 
İ. SANCAR 

Millî Eğit. Bakanı 
İ. ÖKTEM 

Güm. ve Tek. Bakanı 

O. ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Devlet Bakam V. 
F. K. GÖKAY 

İçişleri Bakanı 
H. O. BEKATA 

Bayındırlık Bakanı 
İ. SEÇKİN 

Tarım Bakanı 
M. İZM EN 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

Ticaret Bakanı 

A. OĞUZ 

Ulaştırma Bakanı 
İ. Ş. DURA 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. ARDIÇOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. K. Y Ö R Ü K 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. AZİZOĞLU 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVİT 

İmar ve İskan Bakanı 
F. K. GÖKAY 

Y Ö N E T M E L İ K 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

26/2/1957 tarihli 9545 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan 
İthalde alınan istihsal vergisi hakkında Talimatname» nin 4 üncü mad-
desine (d) fıkrası ilâve edilmiştir. 

«d) Supalan Gümrük İşlemine tabi tutulan eşyada; depozito su
retiyle ödenmiş bulunan tahmil ve tahliye ücretleriyle sair masraflar, 

bu ücretleri alan idare veya hakikî veya hükmi şahıslar tarafından ve
rilmiş emanet makbuzlarının ibraziyle, 

Bilâhare vergilerin mahsubu sırasında; katî olarak tahakkuk etti
rilmiş masraf ve ücretler için, emanet makbuzunu tanzim edenler tara
fından, beyannameye eklenmek üzere verilecek özel bir belgenin tevdii 
ile veya giriş beyannameleri üzerine özel bir kaşe vurularak katî mas-
rafların belirtilmesiyle,» 

Li 

I 
Basb. 

E. ALICAN 
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G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından : 

Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler 
Anlaşmalar : (63/14) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyet Hükümeti arasında münakit 31/12/1959 tarihli Ticaret An-
laşmasına ek 25/2/1963 tarihli Ticaret Protokolünün, Yugoslavya'ya ihraç edilecek Türk mallarını gösteren «B» listesine, 1.000 ton ham reçine 
kontenjanının ilâvesi uygun görülmüştür. 

TEBLİĞ 
Tarım Bakanlığından : 

4 Temmuz 1963 gün ve 11445 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen 11 
inci Kota 1963 yılı 2 nci altı aylık tahsisli ithal malları listesinin. 42 
sıra numarasında (30.03.14,40,50 gümrük tarife ve istatistik No.) kayıtlı 
olup, Bakanlığımız emrinde bulunan 50.000 dolarlık kontenjan için ta
lepte bulunacak firmaların aşağıdaki esaslara uygun olarak müracaat 
etmeleri lüzumlu görülmüştür. 

1 — Taleplerin, bu Tebliğin Resmî Gazete'de neşredildiği tarihten 
itibaren en geç bir ay içinde yapılması, bu müddetin dışındaki müra
caatların dikkat nazara alınmayacağı, 

2 — İthali istenen ilâçlar için üçer nüsha olmak şartiyle ilâcın 
ismi, ambalaj miktarı, vahit fiyatı ve tutarını gösterir ve hangi güm
rük tarife ve istatistik numarasından getirileceğini açıklar proforma 
fatura göndermeleri, 

3 — Müessir maddesi aynı olan ve aynı sahada kullanılan yerli 
preparatlar mevcut ise, benzeri yabancı ilâçlara ithal izni verilmeyece
ğinden, taleplerin buna göre yapılması, 

4 — İthali istenen preparatların Bakanlığımızdan ruhsatnameleri-
nin alınmış olması veya yeni müracaatlara ait muamelelerin 1 inci mad-
dede kayıtlı müddet içinde neticelendirilmiş olması, 

Keyfiyet ilâç ithal eden firmalara tebliğ olunur. 

İ L Â N L A R 

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

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Üç) kalem (Yiyecek, yem) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai sa
atlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, is-
teklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa-
tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. (*) İşaretlilerden 
kuru soğan 150 şer ton ihale edilebileceği gibi ot ve saman da ayrı, ayrı 
isteklilere ihale edilebilir. 

Miktarı M. bedeli G. teminatı 
Cinsi ton lira lira 

(*) Kuru soğan 300 210.000 11.750 
Tam yağlı kaşar 
peyniri 22 220.000 12.250 

(*) Balyalı saman 376 63.920 4.446 
Balyalı kuru ot 480 144.000 8.450 

İ h a l e 
Günü Saati 

6 Ağustos 1963 11.00 

6 Ağustos 19G3 11.30 

7 Ağustos 1963 11.00 
3788 / 4-3 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Komple et kıyma makinası) maddesinin kapalı zarfla 
eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektupla-
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Komple et kıyma makinası, Miktarı : 30 aded, M . bedeli: 
22.500,00 lira, G. teminatı : 1.688,— lira, İhale günü, saati : 10/8/1963 
11 de 

3906 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı ı(Üç) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 

saatlerinde Komisyonda ye İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. (x) işretli 
yeşil ve kırmızı mercimeğin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği 
gibi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

Cinsi 
Miktarı M . bedeli G. teminatı 

Kilo Li ra Kr . Lira Kr . 
İHA 

Günü 
L E 

Saati 

Ekmek pişirme 450.000 
(x) Yeşil mercimek 27.000 

Kırmızı mer. 27.000 

36.000,00 
45.900,00 
37.800,00 

2.700,00 
3.443,00 
2.835,00 

12/8/1963 11,00 

12/8/1963 11,30 

3907 / 4-2 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saa

tinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi 
Miktarı M . bedeli G. teminatı 

Ton Lira Kr . Lira Kr . 

Yeşil mercimek 
Kırmızı mercimek 

84 
60 

142.800,00 
84.000,00 

8.390,00 
5.450,00 

İHA 
Günü 

9/8/1963 
9/8/1963 

L E 
Saati 

11,00 
11,30 

3908 / 4-2 

D Ü Z E L T M E 

12/7/1963 tarihli ve 11452 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 265 
numaralı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 27 nci maddesinin 
ikinci fıkrası; 

«Bu konuda 2007 sayılı kanun hükümleri uygulanmaz» şeklinde 
düzeltilir. 
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E 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden 

Cinsi ve miktarı 

2 aded asgari 4000 Kg. lık çekilir vibras
yonlu silindir 
1 aded asgari 4575 Kg. lık çekilir vibras
yonlu silindir 

Muhammen 
bedeli T. L. 

160.000,— 

85.000,— 

Geçici 
teminatı T, L . 

9.250,-

5.500,-

Yukarıda yazılı ihtiyacın her biri ayrı ihale mevzuu olmak üzere 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihale 5/8/1963 
tarihinde Pazartesi günü, birincisi saat 11.00, ikincisi aynı gün saat 
16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 
Şartnameler aynı yerden dilekçe ile bedelsiz temin edilir. Dış zarf işine 
ticaret ve sanayi odası belgesinin! konulması ve tekliflerin İhale saatin
den birer saat öncesine kadar aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabili verilmesi, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği 
bildirilir. 

3868 / 4-4 

Cinsi 
Tahmini Geçici İhalenin 

Miktarı bedeli teminatı Tarihi Günü Saati 

Pirinç balata 
perçini 16 Kalem 20.000 
Film projeksiyon 
makinesi 2 Aded 22.000 

1.500 9/8/1963 Cuma 11.00 

1.650 9/8/1963 Cuma 16.00 

Yukarıda cins, miktar, tahmini bedel ve geçici teminatları yazılı 
iki kalem malzemenin her biri ayrı ihale mevzuu olup, kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihaleleri karşılarında göste
rilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Mazeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnameleri dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Taliplerin Ticaret, Sanayi veya esnaf belgesi ile birlikte hazırlıya-

cakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar mak
buz mukabili Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin 
kabul edilemiyeceği duyurulur. 

3956 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4 üncü Bölge 
Müdürlüğünden : 

Ankara - İstanbul yolu Kim. 0 - 268 arası drenaj işi kapalı zarf 
eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 335.266,05 lira olup geçici teminatı 17.160,64 liradır. 
Eksiltme 2/8/1963 Cuma günü saat 15.00 de Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 
Şartname Bölgede Yapım Şefliğinde, İstanbul'da ise 1 inci Bölge 

Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin 30/7/1963 akşamına kadar Bölgemize verecekleri dilek

çelerine bu işin öneminde (C) grupu mütaahhitlik karnesi, 26.822,— l i 
ralık malî yeterlik belgesi, taahhüt beyannamesi, 1 liralık pul ve bir 
aded fotoğrafı ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. 

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

3860 / 4-4 

Ankara - Çerikli yolu kim. 40 - 52 arası drenaj ve şev tahkimatı 
işi kapalı zarf eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 505.573,10 lira olup geçici teminatı 23.972,92 liradır. 
Eksiltme 9/8/1963 Cuma günü saat 15 de Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 
Şartname bölgede Bakım Şefliğinde, İstanbul'da ise 1 inci Bölge 

Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin 6/8/1963 akşamına kadar bölgemize verecekleri dilekçe

lerine bu işin öneminde (C) grupu mütaahhitlik karnesi, 40.446,— lira
lık malî yeterlik belgesi, plân ve teçhizat, taahhüt ve teknik personel 

beyannameleri ile, 1 liralık pul ve bir aded fotoğrafı ekliyerek ihaleye 
iştirak belgesi almaları şarttır. 

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

3913 / 4-3 

Ankara'da ocakta teslim 6000 M3 lik (Mıcır) alımı işi kapalı zarf 
eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 120.840 lira olup 
geçici teminatı 7.292 liradır. Eksiltme 13/8/1963 Salı günü saat 15 te 
Bölgede yapılacaktır. 

Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve
rilmesi şarttır. 

Şartname Bölgede Yapım Şefliğinde, İstanbul'da ise 1. Bölge Mü
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin 9/8/1963 akşamına kadar Bölgemize verecekleri dilekçe
lerine bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikli belge, 
9.668,— liralık malî yeterlik belgesi, plân ve teçhizat ile taahhüt beyan
nameleri, 1 liralık pul ve bir aded fotoğrafı ekliyerek ihaleye iştirak 
belgesi almaları şarttır. 

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

3990 / 4-1 

TOPRAKSU Makina İkmal Müdürlüğünden : 

1 — TOPRAKSU Dergisi ve TOPRAKSU Çiftçi Eğitim Gazetesinin 
periyodik olarak bastırılması işi Müdürlüğümüzce kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — TOPRAKSU Dergisi ve TOPRAKSU Çiftçi Eğitim Gazetesinin 
beher baskısının tamamının muhammen bedeli 27.000,— (Yirmiyedibin) 
lira olup ve geçici teminatı 2.025,— (İkibinyirmibeş) liradır. 

3 — Bu işe ait idari ve fennî şartnameler Müdürlüğümüzden (Ke
çiören yolu üzerinde T. Z. D. Kurumu Çarşısında) ve İstanbul'da TOP
R A K S U IH. Bölge Müdürlüğünden (Lâleli Mesihpaşa Caddesi No. 38) 
mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 

4 — Eksiltme, 9/8/1963 Cuma günü saat 15.00 de Müdürlüğümüz 
binasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 
üncü maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları vesikalarla 
birlikte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden 1 saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

6 — 2490 sayılı kanun hükümlerine uymayan tekliflerin, postada 
vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

3918 / 4-2 

TOPRAKSU IV üncü Bölge Müdürlüğünden : 

Bölge Müdürlüğümüzce Çankırı - Şehir bağ ve bahçelerinde 2 aded 
keson kuyu yaptırılacaktır. 

1 — İhale 2490 sayılı kanuna uygun olarak açık eksiltme usulü ile 
8/8/1963 günü saat 11 de Kavaklıdere - Boylu Sokak No. 93 de kâin, 

Müdüriyet binasında yapılacaktır. 
2 — İşin keşif bedelli 16.251,00 lira olup, muvakkat teminatı 

1.218,83 liradır. 
3 — Bu işlere ait ihale dosyaları hergün mesai saatleri dahilinde 

Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — 5/8/1963 günü saat 11 e kadar bu kabîl işleri yaptığına dair 

belgeleriyle birlikte müracaat edilerek ihaleye giriş vesikası almak şart
tır. 

3989 / 4-1 
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îmar ve iskân Bakanlığından : 

Muh. Geçici 
Sıra bedeli teminatı ihalenin 
No. Cinsi Miktarı Lira Lira Kr . Tarihi Saati 

1 Isı geçirme miktannı 
ölçme cihazı (Mak.) 1 64.000 4.450,— 14/8/1963 10 

2 Flamen fotometre 1 16.500 1.237,50 14/8/1963 11 
3 Spektral fotometre 1 15.875 1.190,65 14/8/1963 14 
4 Duktilömetre ve Pe-

natrometre 2 12.350 926,25 14/8/1963 15 
5 Taş kesme cihazı 

(Makinası) 1 14.500 1.087,50 14/8/1963 16 

1 — Yukarıda muhammen bedel ve miktarları yazılı cihaz ve ma-
kinalardan 1, 2 ve 3 üncü sırada yazılı olanlar kapalı zarf usulü ile ve 
4 ve 5 sıra numaralarında olanlar açık eksiltme suretiyle ayrı ayrı sa
tın alınacaktır. 

2 — Eksiltme ve ihalesi 14 Ağustos 1963 Çarşamba günü hizala
rında gösterilen saatlerde Demirtepe Fevzi Çakmak Sokağında Yapı 
Malzeme : i Genel Müdürlüğünde teşekkül eden Komisyonda yapılacak
tır. 

3 — Evsaf ve şartnamesi her gün mesai saatlerinde Genel Mü
dürlüğümüz Satmalma Kaleminde görülür ve bedelsiz olarak alınabilir. 

4 — isteklilerin kapalı zarfla ihale olunacakları için 2490 sayılı 
kanuna göre hazırlıyacakları 1963 yılı ticaret odası belgesi ile teminat 
mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermiş olmaları ve açık eksiltme iğin keza ticaret odası belge
leri ile teminat mektuplarım eksiltmeye iştirak etmezden önce Komis
yona vermiş olmaları şarttır. 

5 — Bu işe ait vergi, ve ilân masrafları yükleniciye aittir. 
6 — Postada vâki gecikmeden mütevellit mesuliyet kabul edilmez. 

3927 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı D S l Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Bursa DSl . 1. Bölge Müdürlüğü mın
tıkasında bulunan (Bursa M . Kemalaşa sulaması 2. kısım inşaatı) İşi 
olup, muhammen keşif bedeli birim fiyatları esası üzerinden 
(10.500.000,—) liradır. 

2 — Eksiltme 6/8/1963 Sah günü saat (15) de-Ankara - Ulus - Rüz
gârlı Sokak Çatal Han A - Bloku 2 nci katta D S l Proje ve inşaat Dai
resi Başkanlığında toplanacak olan DSl Merkez Eksiltme Komisyonu 
odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme tasarısı ve ekleri (100,—) lira bedel mukabilinde 
DSl Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin D S l Genel Mü
dürlüğüne (328.750,—) lira geçici teminat vermeleri ve 31/7/1963 Çar
şamba akşamına kadar dilekçe ile DS l Proje ve inşaat Dairesi Başkan
lığına müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. 

işbu tarihten evvel eksiltme tasarısı ve eklerini almamış olanlara 
belge verilmez, istekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 2/8/1963 Cu
ma sabahından itibaren Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına müracaat 
ederek öğrenebilirler. 

5 — isteklilerin idareden alarak dolduracakları, teknik personel 
beyannamesi makine ve teçhizat beyannamesi ve taahhütleri altındaki 
işleri bildirir taahhüt beyannamesi ile Bayındırlık Bakanlığından alınmış 
asgari keşif bedeli tutarında (B) grupundan mütaahhitlik karneleri işti
rak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

6 — isteklilerin, 2 aded ekskavatör (1 1/2 cu. Yd.), 1 aded buldozer 
3 aded Skreyper, 1 aded Greyder, 2 aded Keçiayağı ve çekicisi, 6 aded 
betoniyer (0,400 M3 lük) 5 aded Vibratör (2 adedi satıh vibratörü) ve 
kâfi miktarda kamyon, arazözü temin edeceklerine ve bu makinaları en 
geç 30/9/1963 tarihinde çalışır vaziyette şantiyede hazır bulunduracakla
rına dair usulü veçhile tanzim edilmiş bir taahhütnameyi iştirak belgesi 
almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

7 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
(15) dakika evveline kadar DSl . Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanlı
ğına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

Postadaki vâki gecikmeler kabul olmaz. 
3884 / 2-2 

Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 —• Enstitümüz ana binasında yaptırılacak 49927,35 lira keşif be
delli sıva ve sıhhi tesisat onarımlarına ait işler 2490 sayılı kanunun 31 
inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — ihalesi 3 Ağustos 1963 Cumartesi günü saat 11.00 de Ankara 
Gazi Eğitim Enstitüsünde yapılacaktır. 

3 — isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için en az 50.000 liralık 
bu gibi işler yaptıklarına dair Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye
terlik belgelerini ve 3744,55 lira muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektuplarını tekliflerine bağlamalarını, teklif mektuplarım ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

4 — Bu işe ait keşif ve şartname mesai saatleri dahilinde Enstitü 
Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
3838 / 4-3 

Ankara Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma Genel Komutanlığı araçları ihtiyacı için şartnamesinde 
değişik ebatları yazılı 750 aded iç ve 750 aded dış oto lâstiği kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Lâstiklerin tamamı bir mütaahhide ihale edi
lebileceği gibi her gurup lâstik ayrı isteklilere ihale edilebilir. Iç ve dış 
lâstiklerin muhammen tutarı 515.500,— lira olup geçici temnaitı 31.132,— 
liradır. Gruplara ayrı istekli çıktığı takdirde birinci grupun teminatı 
15.750,—, ikinci grupun 4.150,—, üçüncü grupun 2.569,—, dördüncü gru
pun 4.750,—, beşinci grupun 3.913,— liradır, ihalesi 2 Ağustos 1963 
günü saat 15.30 da Ankara Jandarma Satınalma Komisyonunda yapı
lacaktır. Şartnamesi istanbul ve Ankara Jandarma Satmalma Komis
yonlarında görülebilir, isteklilerin kanuni belge ve teminatlarım havi 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 
vermeleri ilân olunur. 

3768 / 4-4 
• — • 

istanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Komiserliğinden : 

Hisse senetleri Borsamızda kayıtlı bulunan (Yedikule iplik Fabri
kaları T. A . Ş.), .(Mensucat Santral T. A. Ş.) ile birleşmiştir. Bu birleş
me ile (20) milyon lira olan Mensucat Santral T. A. Ş. nin sermayesi, 
Yedikule iplik Fabrikası T. A. Ş. sermayesinin de ilâvesiyle (25.312.500) 
liraya yükseltilmiştir. 

Bu sebeple mezkûr şirket tarafından yeniden ihraç olunan beheri 
(500) lira itibari değerde hâmiline yazılı (10.625) aded hisse senedi, Men
sucat Santral T. A . Ş. hisse senetleri olarak 17/7/1963 tarihinden itiba
ren Borsa kotuna kayıt ve tescil edilmiş olup, Yedikule iplik Fabrikaları 
T. A . Ş. hisse senetleri kottan çıkarılmıştır. 

3883 

• 
Pazar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/402 
Hilmi Acınan tarafından Ahmet Acınan ve arkadaşları aleyhine 

ikame olunan tapu iptali dâvasının yapılan açık muhakemesinde : 
Dâvâlılardan Yücehisar Köyünden Hasan oğlu Celâl Adnan'ın 

adresi meçhul olduğundan gıyap kararının ilânen tebliğine duruşmanın 
23/10/1963 Çarşamba saat 9 a talikma karar verilmiştir. 

Belli gün ve saatte gelmediği takdirde gıyabında devam olunacağı 
ilân olunur. 

3893 

Andırın Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Andırın Çiçekli K. den Hamza Karagedik ve Bekir Öksüz 
vekili Avukat Mehmet Yaycıoğlu ile dâvâlılar Kadirli Nürfet K. den A l i 
Sever ve arkadaşları arasındaki meni müdahale dâvasının Andırın Asliye 
Hukuk Hâkimliğinde yapılan duruşması sırasında dâvâlılardan Kadir-
li'nin Savrun Mahallesinde Mehmet karısı Fatma Kocaçolak (Dandıl) m 
adresi meçhul olduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

Adı geçen davalının 6/11/1963 tarihinde duruşmada bulunması için 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3892 
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ıVL S, tt. 4 No. Su Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Gülhane As. Tıp. Ak. K. polikinlik onanm işleri yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 136.188,43 lira olup geçici teminatı 8.100 liradır. İhalesi : 
2/8/1963 Cuma günü saat 15 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler 
hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
lilerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarf
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. İsteklilerin en geç 29/7/1963 günü saat 16,00 ya kadar Ankara'da 
M . S. B. Orta Bölge İnşaat Emlâk Grup Başkanlığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 

3672 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile Gülhane As. Tıp. Ak. K. konferans salonu ve 
jeneratör binası onarım işleri yaptırılacaktır. Keşif bedeli 51.838,89 lira 
olup geçici teminatı 3.850 liradır. İhalesi 2/8/1963 Cuma günü saat 11 de 
Komisyonda yaptırılacaktır. Keşif ve şartnameler hergün Komisyonda 
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif~ zarflarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İsteklilerin 
en geç 29/7/1963 günü saat 16 ya kadar Ankara'da M . S. B. Orta Bölge 
İnşaat Emlâk Grup Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi al
maları şarttır. 3673 / 4-4 

Mütaahhit namı hesabına Konya'da bölük K. lığı ve yıkama, yağ
lama binaları ikmal inşaatı pazarlık suretiyle yaptırılacaktır. Keşif be
deli 556.618,28 lira olup geçici teminatı 26.050 liradır. İhalesi 3/8/1963 
Cumartesi günü saat 10,00 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şart
nameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görüle
bilir. İsteklilerin en geç 31/7/1963 günü saat 16,00 ya kadar Ankara'da 
Hv. K. İs. Emi. İnş.D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi al
maları şarttır. 

3724 / 4-4 

Maliye Bakanlığından : 

Jandarma Genel Komutanlığı için 3 aded (7500 - 9000) kilogram
lık kamyonun satmalma işi 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 — Muhammen bedeli (176.250,—) liradır. 
2 — Muvakkat teminatı (10.062) lira (50) kuruştur. 
3 — Eksiltmesi 7/8/1963 Çarşamba günü saat 15.30 da Levazım 

ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünde toplanacak Komisyonca yapıla
caktır. 

4 — Şartnamesi Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgeler ve muvakkat teminat mektuplarını havi kanunun tarifatı 
dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri, 

3853 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı DSİ. Genel Müdürlüğünden : 

1) DSİ. VI. Bölge Müdürlüğü mmtakasında bulunan 2.050.000,— 
TL. keşif bedelli Niğde - Aksaray - Yeşilova grup köyleri içmesuyu II. 
kısım inşaatı ihaleye konulmuştur. 

2) İhale 13/8/1963 Salı günü saat 14 de Ankara'da Ulus - Rüz
gârlı Sokak Çatal Işhanı Blok I Kat 9 DSİ. İçmesuları Dairesi Başkan
lığı binasında toplanacak olan DSİ. Merkez İhale Komisyonu odasında 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3) İhale tasarısı ve ekleri 100 TL. bedel mukabilinde DSÎ. İçme
suları Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

4) İsteklilerin İdareden alarak dolduracakları; teknik personel, 
plân ve teçhizat, taahhüt altında bulunan işler beyannameleri ile Bayın
dırlık Bakanlığından alınmış asgari bu işin keşif bedeli tutarında C gru-
pundan mütaahhitlik karnelerini ihaleye iştirak belgesi almak üzere ve
recekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

5) İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 8/8/1963 Perşembe 
günü mesai saati sonuna kadar, ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan 
bir dilekçe ile DSİ. İçmesuları Dairesi Başkanlığına müracaat ederek, 
ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. 

Bu tarihten evvel tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge veril
mez. İstekliler, belge alıp almadıklarını 10/8/1963 Cumartesi sabahından 
itibaren İçmesuları Dairesi Başkanlığına müracaat edip öğrenebilirler. 

6) İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSİ. Genel Müdür
lüğüne 75.250,— liralık geçici teminat vermeleri ve ticaret odası belgesini 
eklemeleri şarttır. 

7) İsteklilerin, teklif zarflarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar DSİ. Merkez İhale Komisyonu Başkanlığma mak
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

8) Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden : 

Talibi çıkmayan komple soğuk hava deposu tesisatının yenilenmesi 
ve işçiliği açık eksiltme ile yapılacaktır. 

Keşif bedeli 9.300,00 lira, geçici teminatı 697,50 liradır. Bu işe ait 
şartname Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Mü
dürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmesi 31 Temmuz 1963 Pazartesi günü saat 10,30 da İstanbul 
Küçükyalıdaki Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. İşe girebilmek için 
29 Temmuz 1963 Pazartesi günü saat. 16 ya kadar dilekçe ile müracaatla 
yeterlik belgesi almak lâzımdır. 

İsteklilerin eksiltme gün ve saatinde yeterlik belgesi geçici temi
nat makbuzu 1963 yılı ticaret veya sanayi odası belgesi ile Komisyona 
müracaatları. 
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Devlet Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğünden : 

Sırt telsiz cihazı için özeltip 2 voltluk akümülâtör ithal ettirilmek 
suretiyle satın alınacaktır. 

1 —• Teşkilâtımızda mevcut sırt telsiz alıcı verici cihazlarma mah
sus özel tip 2 voltluk 150 aded akümülâtör piyasadan teklif toplamak ve 
Türkiye'deki firmaları ile teminata müstenit mukavele yapmak ve akre
ditifi idaremizce açılmak suretiyle fennî ve idari şartnameleri esasları 
gereğince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Fennî ve idari şartnameleri İstanbul, Ankara ve İzmir Devlet 
Orman İşletmelerinde, Orman Yedek Parça Depo Müdürlüğünde hergün 
9,00 - 12,00 ve 14,00 - 17,00 ye kadar görülebilir. 

3 —• Teklif olunacak akülerin A P A serbest döviz sahasına dahil 
memleketler ve USA menşeli olacaktır. 

4 — Alınacak maddeelrin dövizi idaremizce temin edilecek akre
ditifi, gümrük, sigorta ve ithalât muamelesinin icabettirdiği bilcümle 
masraf idaremizce yapılacak teminat, mukavele muhabere vesair mas
rafları firmaya ait olacaktır. Teklifler CF İstanbul esasına göre veri
lecektir. 

5 — İdari şartnameye göre hazırlanacak teklif mektuplarının engeç 
12/9/1963 Perşembe günü mesai bitimine kadar Depo Müdürlüğüne veril
miş olması lâzımdır. Postada gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

3991 / 4-1 
9 

Şiran Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/118 
Şiran'ın Korzaf Köyünden Naile, Osman, Ahmet vekilleri aynı köy

den Hasan Kaya tarafından aynı köyden Osman oğlu Mehmet Onur; 
Mehmet oğlu İbrahim Onur; Mehmet oğlu Ömer Onur haklarında ika
me olunan isim tashihi dâvasının yapılan duruşması sırasında : 

Dâvâlılardan Ömer Onur ve Osman oğlu Mehmet Onur'un adres
leri meçhul olduğundan ilânen adlarına tebligat icrasına karar verilmiş 
olmakla karar gereğince adı geçenlerin duruşmanın bırakıldığı 17/9/1963 
tarihinde mahkememizde hazır bulunmalarının davetiye makamına kaim 
olmak üzere tebliği ilân olunur. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 



 27 Temmuz 1963                          RESMİ GAZETE                                    Sayı:11465 

 

 

 

 

 

 

ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

 

                                                              İÇİNDEKİLER 

 
   
 

Kanunlar                                                                                         Sayfa 
295  10/9/1960 Tarihli ve 79 Sayılı Kanunun 7nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun                    1 
296  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı                     1 
        Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
297  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/L) İşaretli Cetvelde              2 
        Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
298  İstanbul Üniversitesi 1963 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması                   2 
        Hakkında Kanun 
299  1963 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/2) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında                   2 
        Kanun 
300  Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/L) İşaretli Cetvelde Değişiklik         2 
        Yapılması Hakkında Kanun 
301  Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Bazı Tâli Pozisyonlarına Giren Akaryakıtların Gümrük                     3 
        Vergisi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararın M Onaylanmasına Dair Kanun, 
302  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656 Saydı Kanuna Bağlı                   3 
        (1) Sayılı Cetvelin Ticaret Bakanlığı Kısmına Bazı Kadroların Eklenmesi Hakkında Kanun  
303  Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Sermaye Yatırımlarının                  3 
        Karşılıklı Olarak Teşvik ve Himayesine Mütedair Andlaşma’nın ve Bu Andlaşmaya Ekli 
        Protokol ve Sekiz Mektubun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
304  Hususi Şahıslara Ait Eski Eserlerle Tarihi Abidelerin İstimlâki Hakkındaki 7463 Sayılı                       7 
        Kanunun 5inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 6ncı Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun 
305  1960 Malî Yılı İçinde Sürekli Görevle Yabancı Memleketlerde Bulunan Memurlara Emsalli              7 
        Olarak Ödenmiş Bulunan Aylıklar Hakkında Kanun 
306  İdarei  Umumiyei Vilâyat Kanununda Değişiklikler Yapılmasına ve İlgili Bazı                                    7 
        Kanunların Kaldırılmasına Dair Kanun 
307  Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun                                                                      9 
 
Kararname 
6/1999  New-York, Londra, Paris, Brüksel, Frankfurt, Münih, Stokholm, Roma, Viyana, Karaçi,              12  
             Tahran, Cidde, Beyrut, Tel-Aviv'de Turizm ve Tanıtma Büroları ve Vaşington, Londra,  
             Paris, Bon'da Basın Müşavirlikleri ve Bern, Lefkoşe, Atina'da Basın Ataşelikleri  
             Kurulmasına Dair Kararname 
 

Yönetmelik 
İthalde Alınan İstihsal Vergisi Hakkında Talimatname’nin 4üncü             

12
 

Maddesine (D) Fıkrası İlâve Edilmesine Dair Yönetmelik 
 
Genelge  
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyet              13 
Hükümeti Arasında Münakit Hakkında Genelge  
 

Tebliğ 
İthali İstenen İlaçlar Hakkında Tebliğ                                                                            13 
 
İlanlar                    13 
                                
               
 
 
 


