
Res 
T.C. 

mı Gazete 
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Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Genel Müdürlüğüne 
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12 EYLÜL 1963 

PERŞEMBE Sayı: 11503 

KANUNLAR 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütçe 
yıllarına ait bir kısım vergi borçlarının tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Kanun No : 325 Kabul tarihi: 5/9/1963 

Madde 1 — Bu kanuna bağlı listede yazılı kamu iktisadi teşeb
büslerinin, mükellefi veya sorumlusu sıfatiyle gelir, kurumlar, şeker 
istihlak ve gider vergileri ile gümrük idarelerince alman vergi ve resim
lerden (Belediyelere ait olanlar hariç) ve damga resminden ve bunlarla 
ilgili vergi cezalan ile zam cezalarından, 1960 ve daha önceki bütçe 
yıllarına ait olmak üzere borçlu bulundukları miktarlar (Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihde, malî kaza mercilerinde veya Danıştayda 
ihtilaflı durumda olanlar bu mercilerce kesin olarak sonuca bağlandık
ları ve itiraz, temyiz ve dâva süreleri henüz dolmıyanlar bu süreler 
dolduğu halde kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştikleri miktarlar 
üzerinden nazara alınır.) 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak gecikme 
zamları faizleri ile birlikte; ilgili tahsil dairelerinin tahakkuk kayıtla
rından düşülür. 

Madde 2 — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu adına Alman 
Mühimmat Teslimatı Andlaşması dahilinde 31/12/1960 tarihine kadar 
gümrüklere gelmiş komple yatırım malzemesi ile ilgili olarak bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde verilecek be
yannameler üzerine tahakkuk ettirilmesi gerekecek gümrük vergileri ile 
ithalde alınan damga resmi ve istihsal vergileri de tahakkuklarını mü-
taakıp kayıtlardan düşülür. 

Madde 3 — Birinci ve ikinci maddelerde zikrolunan vergi alacak
ları Hazinenin âdi alacağı olur. Bu alacaklar ilgili teşebbüslerin genel 
bütçeden olan alacaklarına, ödenmemiş sermaye hisselerine, Hükümetçe 
ittihaz olunan tedbirler dolayısiyle uğramış oldukları zararlara mahsup 
etmeye veya ilgili teşebbüsle birlikte tesbit edilecek şekil ve esaslar dai
resinde tahsil etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Yukarıdaki fıkraya göre mahsup suretiyle yapılan ödemeler bir ta
raftan gelir bütçesinde açılacak özel bir bölüme irat, diğer taraftan Ma
liye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bölüme ödenek ve gider kay
dolunur. 

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 5 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

10/9/1963 

Sümerbank Grupu : 
• Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi. 

Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Defterdar Fabrikası. 
Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Bünyan Fabrikası. 

• Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi İsparta Fabrikası. 
• Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası. 

Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi. 
Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi Denizli İplik Fabrikası. 

• Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi. 
Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi. 
Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi. 
Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi. 
Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi. 
Sümerbank Gemlik Suni İpek ve Viskos Mamulleri Sanayii 
Müessesesi. 

• Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi. 
• Sümerbank Ateş Tuğla Sanayii Müessesesi. 

Sümerbank Kütahya Seramik Sanayii Müessesesi. 
• Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi. 

Sümerbank Genel Müdürlüğü. 
Sümerbank Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii Mües
sesesi. 

• Sümerbank Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii Müessesesi. 
Sümerbank Suni Tahta Sanayii Müessesesi. 

Etibank Grupu : 
Etibank (Ergani Bakır İşletmesi) 

Şeker Fabrikaları : 
• Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Alpullu Fabrikası. 
• Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Burdur Fabrikası. 
• Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Elâzığ Fabrikası. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Erzincan Fabrikası. 
Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Erzurum Fabrikası. 

(Resmî Gazete abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.) 

1. 

2. 

3. 
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— Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Eskişehir Fabrikası. 
_ Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Malatya Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Susurluk Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Turhal Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Uşak. 

4. TCDD. Yolları İşletmesi. 

5. Devlet Orman İşletmeleri. 
6. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri. 
7. T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmeleri. 
5. Türkiye Petrolleri A. Ş. 
S. Azot Sanayii Türk A . Ş. 

10. Çimento Sanayii Grupu : 
- T. C. Çimento Sanayii A. Ş. Adana Fabrikası. 
- T. C. Çimento Sanayii A . Ş. Bartın Fabrikası. 

11. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu. 

3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun kaldırılması ve 
eğitmenlerin aylıklı kadrolara geçirilmelerine dair Kanun 

Kanun No : 326 Kabul tarihi: 5/9/1963 

Madde 1 — 3238 sayılı kanuna göre yetiştirilen köy eğitmenlerin
den halen görevli bulunanlar hizmet sürelerine ve öğrenim durumlarına 
bakılmaksızın 14 üncü derece aylıklı kadrolara geçirilirler. 

Madde 2 — Nüfusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmıyan 
veya yeteri kadar öğretmen tâyinine imkân bulunmıyan köylerin öğre
tim ve eğitim işlerini görmek ve istihdam yerlerini köyler teşkil etmek 
kaydiyle bu kanun gereğince ihdas olunan kadrolara intibak ettirilerek 
tâyinleri ile terfi, taltif, tecziye ve nakileri ilkokul öğretmenleri hakkın
daki hükümlere göre yürütülür. 

Madde 3 — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolariyle Merkez 
Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı kanuna bağlı kadro cetvellerinde 58 sayılı 
kanunla değiştirilen Özlük İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altındaki kad
rolardan (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolara ilişik cetvelde gösterilen kad
rolar eklenmiştir. 

Madde 4 — 3238 sayılı kanun ile diğer kanunların bu kanuna ay
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici madde 1 — Bu kanunla aylıklı kadrolara getirilen eğitmen
ler 5434 sayılı kanunun geçici 6S inci maddesindeki esaslar dairesinde ve 
6 ay içinde bir yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına müra
caatta bulunmaları şartiyle bu kanunim yürürlüğünden önce eğitmenlikte 
geçen hizmetlerinin en çok 10 yılı borçlanma yolu ile fiilî hizmet süre
lerine eklenir. 

Bu müddetler kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 10 sene geriye 
doğru hesaplanır. 

Ancak bunların borçlanabilmeleri için bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihteki yaşlarından eğitmenlikte geçen hizmet süreleri indirildik
ten sonra yaş sayısının 40 ı geçmemiş olması şarttır. 

Geçici madde 2 — 15 ve daha fazla yıl başarılı olarak hizmet eden
lerden kendi istekleriyle eğitmenlik görevinden ayrılmış olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden eğitmenliğe girmek 
istiyenler, bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde, Millî Eğitim Bakan
lığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde göreve alınabilirler ve bu kanun 
hükümlerinden faydalanırlar. 

12 EYLÜL 1963 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — Bu kanunu Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

10/9/1963 

C E T V E L 
D. Görevin çeşidi Aded Aylık 
14 İlkokul öğretmeni ve eğitmeni 2 700 300 

—-—^—- Resmî 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

Kaldırılan; Kanun : 
3238 Köy Eğitmenleri Kanunu 24/6/1M7 3 18 0316 3639 

6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun 

Kanun No : 327 Kabul tarihi : 5/9/1963 

Madde 1 — 6785 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici 5 inci 
madde eklenmiştir : 

Geçici madde 5 — Yapı sahibine veya Vakıflar İdaresinden başka 
kamu tüzel kişilerine veya özel kişilere ait olupta sahibinin yazılı mu
vafakati bulunan yerler üzerine 31/12/1962 (Dâhil) gününe kadar yapıl
mış olan ve belediyelerce gecekondu bölgesi olarak tesbit ve İmar ve is
kân Bakanlığınca kabul edilen bölgelerdeki izinsiz yapılar 18 inci mad
dedeki kullanma izni aranmaksızın belediye hizmetlerinden ve tesislerin
den faydalanırlar. 

Bu türlü yapıların bitme günü kullanılmağa başlandığı gündür. 
Belediye hizmet ve tesislerinin yapılmış olup olmaması kanuni yü

kümlülük ve sorumlulukları önlemez. 
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

10/9/1963 

———- Resmî 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İlgili Kanun : 
6785 İmar Kanunu 16/7/1956 S 37 1903 9359 

• • 

18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı kanuna geçici 
3 üncü maddenin eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 328 Kabul tarihi: 5/9/1963 

Madde 1 — 18 Haziran 1952 ve 5965 sayılı kanuna aşağıdaki geçici 
üçüncü madde eklenmiştir : 

Geçici madde 3 — Askerde bulunmaları dolayısiyle 5965 sayılı ka
nunun geçici 2 nci maddesinin verdiği haklardan istifade edemiyenler bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (1) yıl içinde müracaat ettik
leri takdirde, halen öğretim mesleğinde bulunmayanlar, Bakanlıkça bir 
imtihana tabi tutulmak suretiyle, halen öğretim mesleğinde bulunanlar 
imtihansız olarak 5965 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesi hükümle
rinden faydalanırlar. 

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

10/9/1963 

— Resmî 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İlgil i K a n u n : 
5965 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 

olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayılı kanunun 11 inci 
maddesinin kaldırılmasına ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 23/6/1952 3 33 1535 6142 

(Resmî Gazete) 

10/9/1963 

C E T V E L 

Görevin çeşidi Aded Aylık D. 



12 E Y L Ü L 1963 (Resmî Gazete) Sahife: 3 

TEBLİĞ 
Maliye Bakanlığından : 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ 

Seri: V - Sermaye hareketleri No : 3 

KISIM: I 
Türkiye'ye Sermaye İthali 

Bölüm: I 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre yatırımlar 

Müracaat mercii : 

Madde 1 — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hüküm
lerine göre Türkiye'de yatırım yapmak istiyen yabancı müteşebbislerin 
bir dilekçe ile Ticaret Bakanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. 

Bu dilekçelerde, yapılacak işin mahiyeti, getirilecek sermayenin 
şekli, (Nakdî, aynî veya fikrî) ve miktarının belirtilmesi, sermaye ola
rak makine, teçhizat, alât, yedek parça ve sair malzeme ve mal getiril
mesi mevzuubahis ise bunların proforma faturalarının veya bir listesi
nin dilekçelere eklenmesi lâzımdır. 

Bu suretle yapılacak müracaatlar Ticaret Bakanlığınca Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Komitesine intikal ettirilir. Talepleri mezkûr Komi
tece kabul ve Bakanlar Kurulunca tasvip olunanlar 6224 sayılı kanun
dan faydalandırılır. Ayın olarak getirilecek sermaye Ticaret Bakanlığın
ca ilgili giriş gümrüğüne verilecek talimata istinaden memlekete ithal 
edilir. Türkiye'ye getirilen aynî ve fikrî sermayenin Komitece takdir 
olunan kıymet üzerinden, nakdî sermayenin ise, döviz alım bordroları
nın ibrazı suretiyle Maliye Bakanlığına tescil ettirilmesi lâzımdır. 

Ana Yabancı Sermaye : 

Madde 2 — Ana yabancı sermaye aşağıda yazılı kıymetlerin topla
mını ifade eder. 

a) Yabancı para şeklindeki sermaye, (Nakdî sermaye) 
b) Makine, teçhizat, alât ve bu mahiyetteki mallar, makine ak

samı, yedek parçaları ve malzeme ile Yabancı Sermayeyi Teşvik Komi
tesinin kabul ettiği sair lüzumlu mallar, (Aynî sermaye) 

c) Lisanslar, patent hakları ve. alâmeti farika gibi fikrî haklar 
ve hizmetler (Fikrî sermaye) 

d) 3 üncü madde gereğince yeniden yatırımda kullanmak maksa
diyle sermayeye kalbedilen kârlar, 

Mal, hizmet veya fikrî haklar şeklinde ithal edilen sermayenin kıy
meti ve kabul edilen teşebbüs mevzuu mallar ve kıymetler olup olma
dığı Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi tarafından takdir ettirilir. 
Kıymet takdiri hem menşe memleket parasiyle hem de ithal zamanında 
cari resmî kambiyo rayicine göre Türk parasiyle yapılır. 

Bundan başka tebliğin VI. kısım hükümlerine göre; 
e) Türkiye'de yatırımlarda kullanılmasına izin verilecek konsolide 

alacaklarla, 
f) Turistik yatırımlarda kullanılmasına izin verilecek bloke para

lar da, 

hariçten ithal edilmiş nakdî sermaye addolunur. 

Kârların sermayeye kalbi : 
Madde 3 — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa tabi bir teşeb

büsün elde ettiği kârdan vergi mevzuatına göre ana yabancı sermaye
nin sahiplerine isabet eden net miktarlarının tamamının veya bir kıs
mının ana yabancı sermayeye ilâvesi veya mezkûr kanundan faydala
nan diğer bir teşebbüse yatırılması, Komitenin kararma bağlıdır. 

Kârların transferi: 

Madde 4 — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa tabi bir teşeb
büsün Komitece kabul edilmiş faaliyet sahasında elde ettiği ve yürür
lükteki vergi kanunlarına göre taayyün eden kazançlarından ana ya

bancı sermaye sahiplerine isabet eden net kârların transferleri, ilgililerin 
beyanlarına ve vergi beyannamesi ve vergi tahakkuk fişlerine istinaden 
Merkez Bankasınca yapılır ve keyfiyet transfer muamelesini takip eden 2 
iş günü içinde Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel 
Sekreterliğine bildirilir. 

Ana yabancı sermayenin transferi : 

Madde 5 — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulmuş 
ve çalışmakta olan bir teşebbüsteki ana yabancı sermayenin kısmen 
veya tamamen, mâkul fiyatla satışı neticesi elde edilen hasılatın transfe
rine, Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve MİTT Genel Sekre
terliğince izin verilir. 

Hisselerin Transferi : 

Madde 6 — Ana yabancı sermayeyi temsil eden ve bir Türk şir
ketinin defterlerinde kayıtlı bulunan hisse senetleri veya muvakkat 
makbuzların satış hasılatının veya tasfiye neticesi elde edilen hasılattan 
bu hisse senedi veya muvakkat makbuz sahibine isabet eden miktarın 
transferine, Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel 
Sekreterliğince müsaade olunur. 

Mezkûr hisse senetleri veya muvakkat makbuzların Türkiye'de 
veya Türkiye dışında Türk veya yabancı tabiyetindeki özel ve tüzel k i 
şilere devri, satışı ve bu münasebetle ihracı serbesttir. Şu kadarki, bun
ların Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilere satış veya devrinden 
önce, yerlerine kaim olmak üzere yeniden hisse senedi veya muvakkat 
makbuz çıkarılsın veya çıkarılmasın, garantilerinin iptali için Maliye 
Bakanlığına ibrazı mecburidir. 

Dış istikrazlar: 

Madde 7 — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa tabi bir teşeb
büsün Komite kararı ve Bakanlar Kurulunun tasvibi ile hariçten yapa
cağı dış istikrazların resülmâl ve faizlerin transferi, Maliye Bakanlığı
nın talimatı dairesinde, Merkez Bankasınca yapılır. 

Hak, muafiyet ve kolaylıklar : 

Madde 8 — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulmuş 
ve çalışmakta olan bir teşebbüs, yerli sermaye ve teşebbüslere tanınan 
bütün hak, muafiyet ve kolaylıklardan aynı şartlar dahilinde fayda
lanır. 

Tetkikat: 

Madde 9 — Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde, 

a) 4 üncü madde gereğince transferi istenebilecek miktarları tâ
yin etmek üzere ilgili teşebbüsün defterlerini ve vergi beyannamelerini, 

b) 5, 6 ve 7 nci maddelerde zikri geçen mevcut ve hisselerin sa
tışının ve istikrazların, hüsniniyete makrun olup olmadığını, 

tetkik ettirebilir. 

Tetkik neticesinde Komitece kabul edilen faaliyet sahası dışında 
elde edildiği anlaşılan kârlar, hariçte mukim yabancı sermaye sahipleri 
adına bloke bir hesaba yatırılır. Bloke edilmesi lâzım gelen miktarlar 
transfer edilmiş bulunduğu takdirde, bunların yapılacak tebligat tari
hinden itibaren en geç üç ay zarfında yurda getirilerek Türk parasına 
çevrilmesi ve mukabili Türk liralarının ilgililer adına bloke edilmesi 
şarttır. Bu süre içinde transferi yapılacak bir meblâğ mevcut olduğu 
takdirde, geri getirilmesi iktiza eden miktar bu meblâğdan mahsup ve 
bloke edilir. 

Tetkik neticesinde, fazla bulunan miktarlar, yukarıdaki esaslar 
dairesinde döviz olarak yurda getirilir veya mahsup edilir. 

Döviz cinsleri ve tatbik edilecek kur : 

Madde 10 — 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerde yazılı transferler, trans
fer anında cari olan kambiyo rayici üzerinden ve menşe memleket parası 
olarak yapılır. 

hariçten ithal edilmiş nakdî sermaye addolunur. 

Kârların sermayeye kalbi : 
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BÖLÜM: 2 

Petrol Kanununa Göre Yatırımlar 

Müracaat mercii: 

Madde 11 — Petrol Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de yatırım 
yapmak isteyen yabancı müteşebbis, mezkûr kanun ve bu kanuna isti
naden çıkarılan petrol nizamnamesinde yazılı şekil ve esaslar dahilinde 
Petrol Dairesine müracaat eder. 

Mezkûr Daire tarafından tetkik edilerek mevzuata uygun görülen 
talepler tescil ve Resmi Gazete ile ilân olunur. 

Transferler: 

Madde 12 — Petrol hakkı sahibinin Petrol Dairesi vasıtasiyle ya
pacağı müracaat üzerine, 

Petrol hakkı sahibinin: 

a) Türkiye'de petrol ameliyatına tahsis veya petrol ameliyatından 
elde ettiği nakdi fonlar ve buna mütaallik haklar ile petrol ameliyatın
dan gayri menbalardan elde etmiş bulunmakla beraber Maliye Bakan
lığınca Türkiye'de petrol ameliyatında kullanılmasına müsaade olunan 
nakdi fonlar (Konsolide alacaklar dâhil) ve buna mütaallik haklar ye
kûnunun müracaat tarihinde elinde bulunan miktarından, 

b) Türkiye'de petrol ameliyatına tahsis veya petrol ameliyatın
dan elde ettiği sermaye mevcutları ile petrol ameliyatından gayri men
balardan elde etmiş bulunmakla beraber Maliye Bakanlığınca Türkiye'de 
petrol ameliyatında kullanılmasına müsaade olunan sermaye mevcutları
nın (Konsolide alacaklardan elde edilenler dâhil) müracaat tarihinde 
elinde bulunan kısmının Petrol Kanununa göre tesbit edilen değerleri ye
kûnundan, 

Devlete ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, Devlet hak
ları ve Devlet hisseleri ile petrol nizamnamesinde yazılı sair tenziller 
yapıldıktan sonra bakiye mebaliğin transferine, Maliye Bakanlığı, Ha
zine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliğince izin verilir. 

Tetkikat: 
Madde 13 — 12 nci maddede zikri geçen transferlere ait talepler, 

Petrol Kanunu ile Petrol Nizamnamesi hükümleri muvacehesinde Maliye 
Bakanlığı ve Petrol Dairesince müştereken tetkik ve intaç olunur. 

Tetkik neticesinde transfer edilmemesi gerektiği tesbit edilen mik
tarlar ilgililer adına bloke bir hesaba yatırılır. 

Döviz cinsleri ve tatbik edilecek kur: 

Madde 14 — 12 nci maddede yazılı transferler ile ilgili dövizlerin 
cins ve kuru. Petrol Kanunu ile Petrol Nizamnamesi hükümleri daire
sinde Maliye Bakanlığı ile Petrol Dairesi tarafından müştereken tâyin 
ve tesbit edilir. 

BÖLÜM: 3 

İki ve çok taraflı Uluslararası Anlaşmalar mevzuu 
Yabancı Sermaye 

Yatırım müsaadesi alma mecburiyeti: 
Madde 15 — Yabancı Sermayenin himayesi konusunda iki veya çok 

taraflı Uluslararası Anlaşmalar gereğince kabul edilmiş hak ve garanti
lerden faydalanabilmek için Bakanlar Kurulunca belli edilecek esaslar 
dairesinde önceden yatıran müsadesi alınması lâzımdır. 

Uygulanacak rejim: 
Madde 16 — 15 inci madde gereğince «yatırım müsaadesi» alan 

yabancı sermaye hakkında, anlaşmalarda ve Bakanlar Kurulu Kara
rında yazılı esaslar uygulanır. Anlaşmalarda ve Bakanlar Kurulu Ka
rarında hüküm bulunmayan hallerde, bu Tebliğin, kambiyo mevzuatına 
göre yapılacak yatırımlar için tesbit edilen hükümleri caridir. 

BÖLÜM: 4 

Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre yatırımlar 

Döviz getirme mecburiyeti: 
Madde 17 — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile Petrol Kanunu 

hükümleri dışında Türkiye'de iş yapmak veya ticari bir ortaklığa katıl
mak isteyen hariçte mukim gerçek ve tüzel kişiler (Fiilen Türkiye sı

nırları içinde bulunan hariçte mukim gerçek kişilerle, Türkiye'de büro, 
acenta veya temsilcileri vasıtasiyle faaliyette bulunan hariçte mukim 
tüzel kişiler dâhil) yapacakları işin gerektirdiği öz sermayeyi dışardan 
döviz olarak getirmeğe ve yetkili bir bankaya satmağa ve keyfiyeti i l 
gili Merkez Bankası Şubesine tescil ettirmeğe mecburdurlar. 

Hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'den satın alacak
ları menkul kıymetler de bu hükümlere tabidir. 

Merkez Bankası Şubelerince tescil edilmeyen yabancı sermayenin 
ticaret siciline kaydı yapılamaz. 

Döviz yerine aynî sermaye getirilmesine müsaade edilmez. 

İşin gerektirdiği öz sermaye : 
Madde 18 — Hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de 

gerek doğrudan doğruya gerek iştirak suretiyle kurdukları veya katıl
dıkları teşebbüslerde işe başlama ve katılma tarihinde işin gerektirdiği 
öz sermaye hariçten fiilen döviz olarak getirilen sermayedir. 

Hariçte mukim gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de gerek doğrudan 
doğruya, gerek iştirak suretiyle iş yapmak veya bir teşebbüse katılmak 
istedikleri takdirde işin gerektirdiği öz sermaye miktarının tesbiti için, 
Maliye Bakanlığına müracaat ederler. Getirilecek öz sermayenin; bu 
bakanlıkça işin gerektirdiği miktarda bulunması halinde, tescili hususu 
ilgili Merkez Bankası Şubesine bildirilir. Menkul kıymetlerin mübayaa 
ve tescili umumi hükümler dairesinde yapılır. 

İşin devamı sırasında işin gerektirdiği öz sermaye miktarı aşağı
daki şekilde hesaplanır. 

a) Şahıs teşebbüsleri: İşe başlamayı takip eden takvim yılı ba
şından itibaren her takvim yılı başında teşebbüsün Gelir Vergisi Kanu
nuna göre hesaplanacak öz sermaye miktarı, borçlar yekûnunun (Öz 
sermayeye dâhil edilenler hariç) 20 nci maddede yazılı nisbetlere tak
simi sonunda bulunacak miktardan az olamaz. 

b) Şahıs şirketleri : Sermayesinin % 50 den fazlasına hariçte mu
kim gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu şahıs şirketlerinde, katılma 
tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren her takvim yılı başın
da yabancı müteşebbislerin öz sermayeleri miktarı, (a) fıkrasına göre 
hesaplanan «işin gerektirdiği öz sermaye» den hisselerine isabet edecek 
miktardan az olamaz. 

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan hallerde işin gerektirdiği öz 
sermaye, gelir veya kurumlar vergisi kanununa göre hesaplanan öz 
sermayedir. Ancak; 20 nci maddenin tatbikatı bakımında dağıtılmıyan 
kârlar öz sermayeye dâhil edilmez. 

Yeni Sermaye İthali mecburiyeti : 
Madde 19 — Türkiye'de iş yapan veya ticari bir ortaklığa katılan 

hariçte mukim gerçek ve tüzel kişiler her takvim yılı başından 18 inci 
madde gereğince hesaplanacak öz sermaye ile fiilen mevcut öz serma
yeleri arasındaki farkı, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin vergi 
dairesine tevdi süresinin bitiminden itibaren, üç ay içinde hariçten dö
viz olarak getirmeğe ve bu husustaki döviz alım bordrolarını ilgili Mer
kez Bankası Şubelerine ibraz etmeğe mecburdurlar. 

Transfer hakkını haiz olan teşebbüslerde transferabl kârların, bu 
teşebbüslerin getirmek zorunda oldukları yeni sermayeye mahsubu ca
izdir. 

Türkiye'den kredi temini : 
Madde 20 — Hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin gelir veya 

kurumlar vergisi kanunlarına göre hesaplanan öz sermayesinin % 50 den 
fazlasına sahip bulundukları teşebbüslerde, işe başlama veya iştirak tari
hinden itibaren her takvim yılı içinde alabilecekleri kredilerin yekûnu, 
mezkûr vergi kanunlarına göre hesaplanan takvim yılı başındaki (İşe 
başlama veya iştirak halinde bu tarihteki) öz sermaye miktarının; 
(Dağıtılmıyan kârlar öz sermayeye dâhil edilmez.) 

1) Maden, nakliyat, turizm ve imalât işlerinde uğraşanlarda % 50 
sinden, 

ii) Sair ticari işlerle iştigal edenlerde % 75 inden, 
iii) İhracat ile iştigal edenlerde % 100 ilâ 200 ünden, (Asgari nis

petten fazla kredi almak istiyenler için müracaat üzerine mal cinsleri 
dikkate alınarak nispet tâyin edilir.) 
fazla olamaz. 

Sermayeleri hisse senetlerine bölünmüş bulunan ve 23 üncü madde
nin son fıkrasındaki istisna hükmünden istifade eden şirketlerde dağı
tılmıyan kâr yekunu, kullanılmış kredi addolunur. 

Yukarıdaki fıkralarda belli edilen nispetlerden fazla krediye ihti
yacı olduğunu tevsik edenler hakkında ilgili bakanlıkların mütalâası 
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alınmak suretiyle, yeni nisbetler tesbitine zaruret görüldüğü ahvalde 
bu nisbetler Resmî Gazete ile ilân edilir ve benzeri teşebbüslere de uy
gulanır. 

Münhasıran Türkiye'deki işlerinin gerektirdiği işletme akçesini dö
viz olarak getirmek zorunda bulunan ve Türkiye için tahsis edilmiş bir 
sermayesi olmayan ve hariçte mukim gerçek kişilerle Türkiye'de büro. 
acenta ve temsilcileri vasıtasiyle faaliyette bulunan hariçte mukim tüzel 
kişilerin Türkiye'den alabilecekleri kredi miktarı Maliye Bakanlığınca, 
müracaat üzerine tesbit edilir ve tâyin edilecek plâfonlar 21 inci mad
dede yazılı kredi cüzdanlarına dercedilir. Bankalar bu fıkraya göre kredi 
vermek için muteber bir bankanın kontrgarantisini istemek zorundadır 
Görünmeyen muamelelerden dolayı getirilmesi mecburi dövizler hakkın
daki hükümler mahfuzdur. 

Maliye Bakanlığınca tasdik edilen mukavelelerde avans ve kredi 
limitleri ve şartlarının tâyin edilmiş olduğu ahvalde mukavele hüküm
leri uygulanır. 

Kredi cüzdanı : 
Madde 21 — Türkiye'den alabilecekleri kredi nispetleri 20 nci 

maddede tesbit edilmiş olan teşebbüsler, ilgili Merkez Bankası Şube
lerine müracaatla tebliğe ilişik 1 numaralı ekdeki örneğe uygun «Kredi 
cüzdanı» almağa ve kredi müesseseleri de bu gibi teşebbüslere kredi 
açarken kredi cüzdanlarını aramağa ve verdikleri kredi miktarım kre
di cüzdanlarının mahsus hanelerine kaydetmeye mecburdurlar. 

Bilançoların Merkez Bankası Şubelerine tevdii : 

Madde 22 — Bu bölüm şümulüne giren teşebbüsler, vergi daire
sine tevdi edecekleri beyannamelerine e k l i bilançolarının ik i nüsha ör
neğini beyanname süresi içinde bağlı bulundukları Merkez Bankası 
Şubelerine tevdi etmekle mükelleftirler. 

Kârların, satış ve tasfiye bedellerinin blokajı : 

Madde 23 — Bu bölüm hükümlerine göre ithal edilen sermayelere 
taallûk eden kârlar ile satış ve tasfiye bedelleri hakkında blokaj hü
kümleri uygulanır. 

Hariçte mukim sermaye sahiplerine isabet eden net kârların ge
lir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin vergi dairesine tevdii sü
resinin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde blokajının 
yaptırılması şarttır. Kârların tevzi edilmemesine karar verildiği ah
valde, hariçte mukim özel ve tüzel kişilere isabet eden kısmın aynı süre 
içinde ilgili veya teşebbüs namına Merkez Bankası nezdinde açılacak 
muvakkat bloke bir hesaba yatırılması mecburidir. Sermayeleri hisse 
senetlerine bölünmüş bulunan ve idaresi hariçte mukim şahıslarda olan 
şirketlerde, hisse senetlerinin kısmen dahi olsa hamiline muharrer ol
ması halinde dağıtılmıyan kârların muvakkat bloke hesaba yatırılması 
mecburiyeti bu şirketler hakkında uygulanmaz. 

Tescillerin, iptali ve koğuşturma : 
Madde 24 — Bu bölüm ile konulan mecburiyetlere riayet etmiyen 

teşebbüsler ve firmalara tebliğde yazılı sürelerin hitamında Merkez 
Bankası Şubelerince 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda durumlarını 
islâh etmiyenlere keyfiyet yazı ile ihtar edilir. İhtar tarihinden itiba
ren 15 gün zarfında durumlarım ıslâh etmiyenlerin hariçten getirilen 
sermayeleri için yapılmış olan tesciller kaldırılarak blokaj hükümlerine 
tabi tutulur ve kayıtlarının iptali için Merkez Bankası tarafından yet
ki l i adlî mercilere gerekli ihbarda bulunulmak üzere keyfiyet İstanbul 
ve İzmir'de Maliye Bakanlığı Kambiyo Müdürlüklerine, diğer yerlerde 
Hazine Genel Müdürlüğü Takip ve Kontrol Şubesine ve Ticaret Sicili'ne 
de bildirilir. 

Mahfuz haklar : 
Madde 25 — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı 

Kararın yayımından önce mülga 13 sayılı kararın 23 üncü maddesi ile 
mülga 14 sayılı kararın 54 üncü maddesi şümulüne giren ve kambiyo 
mevzuatına göre Maliye Bakanlığınca tescil edilmiş bulunan sermaye 
için tanınan transfer haklan mahfuzdur. 

Yukarıdaki fıkra şümulüne giren teşebbüs veya firmaların tescili 
esas olan sermaye ve faaliyet sahalarından elde edecekleri kazançtan 
vergi mevzuatına göre yabancı sermaye sahiplerine isabet eden net 
kârların transferine 1 inci bölüm esasları dairesinde ilgili Merkez Ban
kası Şubelerince, satış ve tasfiye bedellerinin transferine de Maliye 
Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü MİİT Genel Sekreterliğince izin ve
rilir. 

Merkez Bankası tarafından yapılan transferler iki iş günü içinde 
Hazine Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

Tescile esas olan sermayeye taallûk eden kazancın miktarı, bu ser
mayenin Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre hesaplanan öz 
sermayeye olan nispetine göre tâyin ve tesbit olunur. 

Ancak, 
a) Kârların, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin tevdi 

süresinin sona erdiği tarihi takip eden en geç bir ay zarfında transfer 
ettirilmesi veya Merkez Bankası nezdinde ilgililer adına açılacak mu
vakkat bir hesaba yatırılması lâzımdır. 

Kârların tevzi edilmemesine karar verildiği ahvalde de bu hüküm 
uygulanır. 

Muvakkat hesaba yatırılan paraların transferine, talep vukuunda 
ilgili Merkez Bankası Şubesince müsaade edilir. 

b) Transfer hakkını haiz bulunan firma veya teşebbüslerin dâ
hilden temin edebilecekleri krediler ve yeni sermaye ihtiyaçları hak
kında bu bölümün ilgili hükümleri uygulanır. Satış ve alışı yapılarak 
nazari transfer muamelesine tabi tutulmak ve 17 nci madde hükmüne 
göre tescil ettirilmek şartiyle transferabl kârların yeni sermaye ihti-
yaçlarında kullanılması caizdir. 

BÖLÜM: 5 

Hariçten Kredi temini 

Genel esaslar : 
Madde 26 — Hariçten her türlü kısa, orta ve uzun vadeli kredi 

temini, istikraz anlaşmaları yapılması; ödeme şartlan, vâdeleri, tak
sitleri, faiz ve masrafları bakımından Maliye Bakanlığının önceden 
müsaadesine tabidir. Maliye Bakanlığınca uygun görülen müracaatlar 
6224 sayılı kanunun 1 inci maddesi gereğince Yabancı Sermayeyi Teş
vik Komitesine bildirilmek üzere Ticaret Bakanlığına intikal ettirilir. 

Genel İzinler : 
Madde 27 — a) Merkez Bankasınca temin edilen krediler : Mer

kez Bankasının kanunlarla kendisine verilmiş yetkileri dairesinde ha
riçten temin edeceği her nev'i kredilerin taksit, faiz ve masrafları bu 
banka tarafından re'sen transfer olunur. 

b) Kısa vadeli finansman kredileri : Dış ticaret Rejimi esasları 
dairesinde, ihracatın finanse edilmesi maksadiyle hariçten faizsiz ve 
kısa vadeli finansman kredisi temin edilebilir. İhracatın tamamen veya 
kısmen tahakkuk etmemesi halinde Türk parasına çevrilmiş olan kredi 
tutarları veya bakiyesi cari resmî kurdan Merkez Bankasınca transfer 
olunur. 

c) Kurye ve ranbursman kredileri : Yetkili bankaların hariçten 
kurye ve ranbursman kredisi temin etmelerine genel olarak izin veril
miştir. 

Devlet tahvilleri ve hazine bonolarının faiz ve itfa bedellerinin 
transferi : 

Madde 28 — Hariçten döviz getirilmek suretiyle satın alman dev
let tahvilleri ile tasarruf bonosu ihracı hakkındaki kanun hükümleri 
gereğince hariçte mukim özel ve tüzel kişilerin Yabancı Sermayeyi 
Teşvik ve Petrol Kanunları ile, Türk Parası Kıymetini Koruma mev
zuatına göre transferabl ücret, kâr, satış ve tasfiye bedelleri ile sair 
istihkaklarından yapılan tasarruf bonosu tevki fat ın ın faizlerinin, satış 
veya itfa bedellerinin transferleri, vâdelerinde, cari resmî kambiyo ra
yici üzerinden Merkez Bankasınca yapılır. 

BÖLÜM: 6 

Türkiye'de gayrimenkul iktisabı 

Genel esas : 
Madde 29 — Hariçte mukim şahıslarla bunlar adına hareket eden 

Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye'de gayrimenkul ve gayri-
menkule müteferri aynî haklan satın almak, inşa ve tevsi etmek için 

gerekli meblâğı hariçten döviz olarak getirerek yetkili bir bankaya 
satmağa mecburdurlar. 
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Getirilecek dövizin miktarı ve tescil : 
Madde 30 — Tapu sicil muhafızları ilgililer namına tescil yap

madan evvel gayrimenkul ve gayrimenkule müteferri aynî hakların mü
bayaa, inşa ve tevsî halinde maliyet bedellerine tekabül eden miktarda 
dövizin getirilip getirilmediğini aramakla mükelleftirler. Getirilecek 
dövizin miktarı, tapu harcına mesnet teşkil eden değerden az olamaz. 

Tapu sicil muhafızları, tescil ettikleri gayrimenkul ve gayrimen
kule müteferri aynî hakları tescile esas olan kıymetleriyle maniyet-
lerini, alıcı ve satıcının adreslerini; satın alanlar da kullanma maksa
dını ve maksadın değişmesi halinde yeni kullanma maksadını da tes
cil veya kullanma şekli değişikliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili 
Merkez Bankası Şubelerine bildirmekle mükelleftirler. 

KISIM: II 

Türkiye'den sermaye ihracı 

BÖLÜM : 1 

Yatırımlar, büro tesisi ve krediler 

Harice yapılacak yatırımlar : 

Madde 31 — Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin hariçte 
is yapmak veya ticari bir ortaklığa katılmak için harice aynî sermaye, 
işletme malzemesi ihracına veya döviz tahsisine mütaallik talepleri, 
ilgili bakanlıkların mütalâası ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. 

Bu konudaki müracaatlar, işin mahiyeti belirtilmek ve gerekli bel
geler eklenmek suretiyle ilgili Bakanlığa yapılır. 

Hariçte büro veya acentalık tesisi : 

Madde 32 — Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin bir ya
tırım mahiyetinde olmayan hariçte büro veya acentalık tesisine mü
taallik talepleri, ilgili bakanlıkların da mütalâası alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterli
ğince tetkik ve intaç edilir. 

Bu konudaki müracaatlar, görünmeyen muameleler tebliğinde ka
yıtlı esaslar dairesinde yapılır. 

BÖLÜM : 2 

Harice kredi açılması 

Genel esaslar : 

Madde 33 — Harice her türlü kısa, orta, uzun vadeli kredi açıl
ması, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü MİİT Genel Sekreter
liğinin önceden müsaadesine bağlıdır. 

Maliye Bakanlığınca mal mukabili peşin ödemeler ve avanslar için 
genel veya özel izinler verilebilir. 

Genel izinler : 

Madde 34 — a) Merkez Bankasının kanunlarla kendisine veril
miş yetkileri dairesinde harice açacağı krediler, 

b) Yetkili bankaların açacağı ranbursman, kurye kredileri için 
müsaade alınmasına lüzum yoktur. 

KISIM: III 

Türkiye'ye servet transferleri 

BÖLÜM : 1 

Genel esas ve genel izinler 

Genel esaslar : 
Madde 35 — Türkiye'de mukim şahısların hariçte tekevvün eden 

servetleri, döviz olarak yurda getirilebilir. Bu servetlerle mal, eşya ve 
vasıta ithaline müsaade edilemez. 

Ancak, fiilî ithalâtın yapıldığı sırada cari liberasyon listesine dâ
hil ticari mahiyette olan ve olmayan bilcümle malların bedelsiz olarak 
ithaline genel olarak izin verilmiştir. 

Bedelsiz ithalâta mütaallik hükümler mahfuzdur. 

Zat ve aile ihtiyacı için yapılacak ithalât : 
Madde 36 — Bu Tebliğin 42 ve 43 üncü maddeleri esaslarına göre 

hariçte serveti bulunduğunu tevsik edenlerin zat ve aile ihtiyaçları 
için bir defaya mahsus olmak üzere mal, eşya ve vasıta ithal etmele
rine Maliye Bakanlığınca izin verilebilir. 

Miras yolu ile intikal eden eşya ve otomobil ithali : 

Madde 37 — Türkiye'de mukim şahıslara miras yolu ile hariçte 
intikal eden otomobil, zat ve ev eşyalarının ithaline ilgili gümrük ida
relerince izin verilir. 

Bu husustaki müracaatların is'af edilebilmesi için zikri geçen oto
mobil ve eşyaların intikal sırasında aynen mevcut olduğunun ve Tür
kiye'de veraset ve intikal vergisi beyannamelerine dâhil edildiğinin tev
siki şarttır. (Vergiden muaf olanlar için beyanname aranmaz) 

Cihaz eşyası ve otomobil ithali : 

Madde 38 — Türkiye'de ikamet eden bir Türkle evlenerek yaban
cı ülkedeki aslî ikametgâhını terkle Türkiye'ye gelen gelinin evlenme 
tarihinden önce trafikte namına kayıtlı otomobil ile cihaz eşyasının 
ithaline gümrük mevzuatı hükümleri dairesinde ilgili gümrük idarele
rince izin verilir. Bu husustaki müracaatların, yurda geliş tarihinden 
itibaren en çok 6 ay zarfında yapılması lâzımdır. Evlenmenin Türkiye'ye 
geliş tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde vuku bulması halinde bu 
süre evlenme tarihinden başlar. 

Göç suretiyle eşya ithali : 
Madde 39 — Türkiye'ye yerleşmek maksadiyle gelen hariçte mu

kim şahısların getirdikleri, kendilerine ait kullanılmış ev eşyasının it
haline, gümrük mevzuatında yazılı esaslar dairesinde ilgili gümrük ida
relerince izin verilir. 

BÖLÜM: 2 

Göçmenlerin İskân Kanunu hükümlerine göre yapacakları ithalât 

Genel esaslar : 
Madde 40 — Göçmen ve mültecilerin, İskân Kanununun 32 nci 

maddesi hükümleri dairesinde, menkul ve gayrimenkul mallarının bedeli 
veya ellerinde bulunan paralan karşılığı Türkiye'de yapacakları sanat 
ve ticaret veya ziraat eşyası getirmelerine, aşağıdaki maddelerde ya
zılı esaslar dahilinde izin verilebilir. (Kanunun 31 inci madde hükümleri 
mahfuzdur.) 

Müracaat mercii : 
Madde 41 — Bu husustaki müracaatların ilgilinin yurda giriş ta

rihini takip eden, en geç altı ay zarfında Maliye Bakanlığı, Hazine Ge
nel Müdürlüğü MİİT Genel Sekreterliğine yapılmış olması lâzımdır. 
Müracaatlarını aynı süre içinde diğer yetkili bir makama yapmış bulu
nan göçmenler, bu makamlardan alacakları cevap veya müsaade tari
hinden itibaren altı ay zarfında Maliye Bakanlığına başvurdukları tak
dirde talepleri tetkik konusu yapılabilir. Bu sürelere riayet etmiyen 
göçmenlerin ithal hakları düşer. 

İthal taleplerinin bir defada yapılması şarttır. Tetkik sırasında 
veya müsaade verildikten sonra yapılacak ek talepler nazara alınmaz. 

Hariçteki servetlerin tevsiki : 
Madde 42 — Hariçteki servetlerini mal olarak Türkiye'ye getir

mek istiyen göçmenler, ithal edecekleri malların değerlerine tekabül 
eden servetlerini herhangi bir şüphe ve tereddüde mahal vermiyecek şe
kilde Türkiye'ye şevkinden önce tevsik etmeleri ve mahallî konsolosluk 
veya bu hususta vazifeli sair dış temsilcilerimizin de keyfiyeti tasdik et
meleri lazımdır. 

Ancak, servetin tekevvün ettiği memlekette mahallî konsolosluğu
muz veya bu hususta vazifeli sair dış temsilciliğimizin mevcut olmaması 
veya bu memleketin siyasi ve iktisadi durum ve tutumu hasebiyle ser
vetin muhtelif şekil ve suretlerde başka bir memlekete nakledilmiş ol
ması hallerinde, ithal talepleri sair kanaatbahş vesaike müsteniden tet
kik ve intaç edilebilir. 

Servetin menşeinin tevsiki için ilgiliye yapılacak tebligata bir yıl 
içinde cevap verilmediği veya servetler şüphe ve tereddüde mahal ver
miyecek şekilde tevsik edilemediği takdirde ithal hakkı düşer. 

BÖLÜM : 1 

KISIM : m 
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Tevsik şekli : 

Madde 43 — Hariçteki servetler, 
a) Menşe memlekette gelir vergisi veya beyan üzerinden alınan 

bir servet vergisi mer'i bulunduğu takdirde, müracaat tarihine tekaddüm 
eden 10 sene içinde mezkûr vergiler dolayısiyle verilen beyannamelerin 
o memleketteki alâkalı vergi dairelerince tasdikli suretlerine müste
niden, 

b) Yukarıdaki fıkrada mevzuubahis vergilerin mer'i olmaması 
sebebiyle bu şekilde tevsik imkânı bulunmayan hallerde, mahallî Tica
ret ve Sanayi Odaları, Bankalar, borsalar ve lüzum gösterilecek sair 
alâkalı resmî teşekküllerden ilgililerce alınacak belgeler üzerine mahallî 
dış temsilciliklerimiz tarafından yerinde yapılacak tetkikler sonunda 
tanzim olunacak metne şamil belgelere müsteniden, 

c) Gayrimenkullerin, tapu sicil kayıtları ve bina arazi vergileri 
veya benzeri vergi kayıtlarına müsteniden, 

d) Menkul kıymetler, menşe memleketteki Borsa kayıtlarına veya 
menkul kıymetlerin iktisabındaki mutad esaslara müsteniden, tevsik 
olunur. 

e) Yukarıdaki a, b, c, d fıkraları hükümleri dairesinde tevsik olu
nan servetlerin tasfiye edilerek bedelleri ile mal mübayaası halinde bu 
bedellerin tasfiye tarihinde o memleket rayiçlerine uygun olması lâ
zımdır. 

f) Lüzumlu masraflar hariçte döviz olarak karşılanmak şartiyle 
Maliye Bakanlığınca ilgililerin talebi üzerine yukarıdaki fıkralardaki 
yazılı hususları tevsik için mahallinde tetkikat yaptırılabilir. Dış temsil
ciliklerimizin yapacakları tetkikatın icap ettirdiği masrafların da keza 
ilgililer tarafından ve hariçte döviz olarak ödenmesi lâzımdır. 

İthal edilebilecek mallar : 

Madde 44 — Bu bölüm gereğince ithal edilebilecek mallar, Maliye 
ve Ticaret Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir. 

İthal müsaadelerinin muteberlik süresi : 

Madde 45 — Maliye Bakanlığınca göçmenlerin yapacakları ithalât 
için verilecek ithal müsaadelerinin en geç 6 ay içinde kullanılması lâzım
dır. Bu süre hiçbir veçhile temdit edilemez. 

Nakliye ve sigorta masrafları : 

Madde 46 — Bu bölüm şümulüne giren ithalât dolayısiyle nakliye 
ve sigorta masrafları için döviz tahsis edilmez. 

KISIM: IV 

Harice servet transferleri 

BÖLÜM : 1 

Genel esaslar ve özel haller 

Genel esaslar : 

Madde 47 — Türkiye'de mukim şahısların Türkiye'de tekevvün 
eden servetlerinin döviz veya mal olarak harice transferlerine müsaade 
edilemez. 

Görünmeyen muamelelere ve bedelsiz ihracata mütaallik hükümler 
mahfuzdur. 

Miras yolu ile intikal eden servetler : 

Madde 48 — Türkiye'de mukim bir şahsın ölümü ile hariçte mu
kim mirasçılara intikal eden gayrimenkul, menkul mal, menkul kıymet
lerin gelirleri ile satış bedelleri, her nevi mevcut, hak ve alacakları hak
kında blokaj hükümleri uygulanır. 

Cihaz eşyasının ihracı : 

Madde 49 — Hariçte mukim bir şahısla evlenme sebebiyle yurt 
dışına gidecek gelinin cihaz eşyasının ihracına gümrük mevzuatı hüküm
lerine göre ilgili gümrük idarelerince izin verilir. 

Göç suretiyle eşya ihracı : 

Madde 50 — Yurt dışında yerleşmek (Göç) maksadiyle harice gi
decek şahısların kendilerine ait kullanılmış ev eşyasının ihracına ilgili 
gümrük idarelerince izin verilir, 

KISIM: V 

Blokaj 

BÖLÜM : 1 

Konu ve istisnalar 

Konu : 
Madde 51 — Hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de 

sahip bulundukları, 
a) Gayrimenkul mallarının gelirleri ile satış bedelleri, 
b) Menkul kıymetler ile bunların gelirleri ve satış bedelleri, (Ta

sarruf bonoları dâhil) 
c) Türkiye'deki faaliyetlerinden mütevellit kâr, temettü, kazanç 

faiz, tasfiye ve iştirak hisseleri ile bunların devir ve satış bedelleri, 
d) Menkul mallarının gelirleri ile satış bedelleri ve Türk Parası 

ile olan her nevi mevcut hak ve alacakları, 
blokedir. 

Blokajdan istisnalar : 

Madde 52 — a) Yabancı sermayeyi Teşvik Kanunu ile Petrol Ka
nunu hükümlerine göre vâkı yatırımları temsil eden menkul kıymetler, 

b) Hariçte mukim yabancı gerçek ve tüzel kişilere ait yabancı 
menkul kıymetler, 

c) Muayyen bir bankaya veya bir yere yatırılması kanun ve ka
rarlar iktizasından olan paralar ile Türkiye'deki masraf ve mübayaaları 
karşılamak üzere hariçten gönderilen veya getirilen dövizlerin satışından 
mütehassıl paralar, 

d) Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatına göre transfer hak
kına haiz yabancı sermaye sahiplerine isabet eden kâr, temettü, satış ve 
tasfiye bedelleri, 

e) Türkiye'de faaliyette bulunmaya mezun yabancı sigorta şir
ketlerinin 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkındaki ka
nun mucibince göstermeğe mecbur oldukları sabit ve mütehavvil temi
nat akçelerinin yatırılması muktazi menkul kıymetlerin tutarlarının dö
viz olarak Türkiye'ye getirilmiş veya transferabl net aktif bakiyelerin
den tefrik edilmiş olması şartiyle bunların iratları, 

f) 17 Sayılı Karar ve mezkûr Karara mütaallik tebliğler gereğince 
transferabl olan paralar ile bu paralar veya hariçten getirilen dövizlerle 
satın alınan Devlet tahvilleri, (Tasarruf bonoları dâhil) 

g) Türkiye'deki kişilerin Türkiye'de bulundukları sırada tekevvün 
eden menkul mallarının satış bedelleri ile 51 inci maddenin (d) fıkrası 
şümulüne giren mevcut, hak ve alacakları, (Ancak hariçten döviz geti-
rilmesi gereken haller ile transferabl paralardan karşılanması iktiza 
eden her nevi vergi, resim, harç ve bunların cezalan ile masraflarda 
kullanılmamak şartiyle), 

h) Yıllık kira tutarı, 10.000,— lirayı geçmiyen gayrimenkul gelir
leri, (Merkez Bankasına her takvim yılı başında verilecek bir beyanna
mede beyan edilmek şartiyle) 

i) Gayrimenkullerin gelirlerinden sigorta, tamir, bakım ve işletme 
giderlerine tekabül eden kısmı blokajdan müstesnadır. 

Blokaj tesisi ile mükellef olanlar : 
Madde 53 — a) Hariçte mukim özel ve tüzel kişilerin Türkiye'de 

Türk Parası ile olan her nevi mevcut hak ve alacaklarını istifa ve men
kul kıymetlerini tesellüm edenler, bunların blokajını yaptırmağa mec
burdurlar. 

Türkiye'deki bir teşebbüsün kayıtlarına gider veya borç olarak in
tikal eden alacaklarda, blokaj tesisi mükellefiyeti, alacaklının Türkiye'de 
temsilcisi bulunmaması halinde borçlu teşebbüse aittir. 

b) Hariçte mukim özel ve tüzel kişilerin Türkiye'de sahip bulun
dukları menkul ve gayrimenkul mallarla, gayrimenkule müteferrî aynî 
haklarının gelirleri ve satış bedellerinin, icabı hale göre, sahipleri veya 
kanuni vekilleri veya sözü edilen menkul ve gayrimenkullerle gayrimen-
kullere müteferrî aynî hakları satın alan, kiralayan özel kişiler veya tü
zel kişilerin yetkili memur ve organları veya bunların kanuni vekilleri 
tarafından bloke ettirilmesi lâzımdır. 

c) Hariçte mukim özel ve tüzel kişiler tarafından veya bunların 
iştirakiyle Türkiye'de kurulan firma ve teşebbüslerin, net kârları ile 
tasfiye bedelleri ve kullanılmamış işletme akçelerinden hariçte mukim ve 
transfer hakkını haiz bulunmayan sermaye sahiplerine isabet eden mik
tarlar, şube veya firma ve teşebbüslerin yetkili memurları veya tasfiye 
ile görevli özel ve tüzel kişiler tarafından bloke ettirilir. 
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Blokaj tesisi için süre ve müracaat mercii : 

Madde 54 — Hariçte mukim özel ve tüzel kişilerin : 
a) Türkiye'de Türk parası ile olan her nevi mevcut, hak ve ala

caklarının istifa tarihinden itibaren bir ay zarfında, 
b) Türkiye'de bulunan menkul mallarının gelirlerinin mukavele 

hükümlerine göre ödenmesi gereken tarihten itibaren (Mukavele mevcut 
değilse bu konudaki teamüller nazara alınır.) bir ay zarfında; ve satış 
bedellerinin, satış muamelesinin tekemmül ettiği tarihten itibaren keza 
bir ay içinde, 

c) Türkiye'de sahip bulundukları gayrimenkul ve gayrimenkule 
müteferrî aynî hakların gelirlerinin, mukavele hükümlerine göre öden
mesi gerektiği tarihten itibaren (Mukavele mevcut değilse bu konudaki 
teamüller nazara alınır), bir ay zarfında; ve satış bedellerinin tapuya 
tescil muamelesinin tekemmülünden önce, (56 nci madde esasları dahi
linde) 

d) Türkiye'de bir ortaklık kurmuş veya bir ortaklığa iştirak et
miş olmaları halinde adlarına isabet eden karların, gelir ve kurumlar 
vergisi beyannamelerinin vergi dairesine tevdi süresinin sona erdiği ta
rihten itibaren bir ay içinde, (Kârların tevzi edilmemesine karar verildiği 
ahvalde, hariçte mukim Özel ve tüzel kişilere isabet eden meblâğın aynı 
süre içinde ilgili firma veya teşebbüs adına muvakkat bloke bir hesaba 
yatırılması mecburidir. 23 üncü maddenin son fıkrası hükmü mahfuzdur.) 

Satış ve tasfiye bedellerinin, satış ve tasfiyenin tekemmül ettiği 
tarihten itibaren keza bir ay zarfında, 

O bölgenin yetkili Merkez Bankası Şubesine müracaat edilerek ilgi
liler namına açılacak bloke hesaplara yatırılması lâzımdır. 

e) Türkiye'de sahip oldukları menkul kıymetlerin, tesellüm tari
hinden itibaren bir ay zarfında, 

İlgili Merkez Bankası Şubesine müracaat edilerek ilgililer namına 
açılacak bloke hesaplara geçirtilmesi mecburidir. Kıymetlerin sureti te
kevvünü veya temini ile miktar ve kıymetlerini tevsik edecek belgelerin 
müracaatlara eklenmesi şarttır. 

Merkez Bankası Şubelerine nakten yatırılan meblâğ bu şubeler nez-
dinde, menkul kıymetler ise Türkiye'deki bankalardan biri nezdinde bloke 
ettirilir. 

İvazsız devirler : 
Madde 55 — Hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimen-

kullerle gayrîmenkullere müteferri aynî hakların ivazsız devri muamele
lerinin tekemmülünden önce sahipleri veya bunlar adına hareket eden
lerin Maliye Bakanlığından izin almaları ve tapu sicil muhafızlıklarının 
da bu izinleri aramaları lâzımdır. (58 inci madde hükmü mahfuzdur.) 

Gayrimenkullerin satışı : 

Madde 56 — Hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimen-
kullerle gayrimenkullere müteferri aynî hakların Türkiye'de mukim özel 
ve tüzel kişilere satışına, bunların satış bedellerinin takdir komisyonla
rınca takdir edilen değerden az veya bu değerin % 25 inden fazla olma
ması ve satış bedellerinin satıştan evvel Merkez Bankasında muvakkat 
bir bloke hesaba yatırılması ve satışı mütaakip katî olarak blokesi şar
tiyle tapu sicil muhafızlıklarınca izin verilebilir. 

Tapu sicil muhafızlıkları kendilerine vâkı talepleri, gayrimenkulün 
bulunduğu yerdeki takdir komisyonları ile Merkez Bankası Şubelerine 
bildirirler. 

Gayrimenkullerin trampası : 

Madde 57 — Hariçte mukim özel ve tüzel kişilerin Türkiye'de sa
hip oldukları gayrimenkullerin, hariçte veya Türkiye'de mukim özel ve 
tüzel kişilerin yine Türkiye'deki gayrimenkulleriyle trampasına tapu 
sicil muhafızlıklarınca izin verilebilir. 

Şu kadar ki, 
a) Trampa hariçte mukim şahıslar arasında vuku bulduğu tak

dirde trampa konusu gayrimenkullerin takdir komisyonlarınca takdir 
edilen kıymetlerinin birbirine müsavi olması, şarttır. % 10 a kadar fark
lar kabul edilir. (Kanuni halefiyet hali hariç) 

b) Trampanın hariçte mukim şahıslarla Türkiye'de mukim şahıs
lar arasında vuku bulması halinde, gayrimenkullerin takdir komisyonla
rınca takdir edilen kıymetlerinin birbirine müsavi olması, aksi takdirde 
aradaki farkın icabı hale göre hariçten döviz olarak getirilmesi veya tes
cilden evvel muvakkat bloke bir hesaba yatırılması ve tescilden sonra 
katî olarak bloke edilmesi 

lâzımdır. 

Tapu sicil muhafızlıkları kendilerine talep vukuunda keyfiyeti gay
rimenkulun bulundukları yerlerdeki takdir komisyonlarına bildirirler. 

Gayrimenkullerin hibesi : 
Madde 58 — Hariçte mukim özel ve tüzel kişilerin Türkiye'de sa

hip oldukları gayrimenkullerin veya gayrimenkul hisselerinin hibesine 
izin verilebilmesi için : 

a) Lehine hibe yapılan şahsın Türkiye'de mukim olması, 
b) Hibeyi yapan şahısla lehine hibe yapılan şahıs arasında 4 üncü 

dereceye kadar kan veya 2 nci dereceye kadar sihri hısımlık bulunması 
(61 inci maddenin (k) fıkrası hükümleri mahfuzdur). 

c) Hibe konusu gayrimenkulün, 5887 sayılı kanunun 72 ve 113 
üncü maddelerinde zikri geçen komisyonlarca değerinin takdir edilmesi, 

d) Hibeyi yapan şahsın malî durumunun buna müsait bulunması, 
(Bu husus hibe eden şahsın ikamet ettiği mahaldeki konsolosluklarımızca 
tasdikli belgelerle tevsik edilir.) 10.000,— liraya kadar hibelerde ve 61 
inci maddenin (k) bendindeki hallerde bu şart aranmaz. 

e) Hibe şartlı ve mükellefiyetli olduğu takdirde bu şart ve mükel
lefiyetlerin Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı hükümlerine ay
kırı olmadığına dair, İstanbul ve İzmir'de Maliye Bakanlığı kambiyo 
müdürlüklerinden, diğer yerlerde Maliye Bakanlığı Hazine Genel Mü
dürlüğünden alınacak bir belgenin ibrazı, 

lâzımdır. 
Değeri 100.000,— lirayı geçen gayrimenkullerin hibesine mütaallik 

müracaatlar Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve M . t 1. T. 
Genel Sekreterliğince tetkik ve intaç olunur. Bu miktarın altındaki ta
lepler tapu sicil muhafızlıklarınca, bu madde hükümleri dairesinde re'sen 
is'af edilir. 

KISIM: VI 

Deblokaj 

BÖLÜM: 1 

Bloke paraların Türkiye'deki masraflarda kullanılması 

Genel esaslar : 
Madde 59 — Bu Tebliğ hükümlerine göre bloke edilen meblâğ Tür

kiye'de kullanılmak üzere münhasıran iç deblokaj iznine bağlanabilir. 
Doğrudan doğruya veya dolayısiyle transfer mevzuu yapılamaz. 

Bloke para veya menkul kıymetler, kanuni halefiyet dışında hariçte 
mukim özel ve tüzel kişilere devredilemez. 

Bloke paraların turizm sanayiinde, Türkiye'de çevrilecek filmlerde 
ve toplu turistik seyahatlerde kullanılmasına mütedair hükümler mah
fuzdur. 

Genel izinler : 
Madde 60 — a) Takvim yılı sonunda bloke hesaptaki bakiyesi 

5000 lirayı geçmiyen bloke paraların deblokajına genel olarak izin ve
rilmiştir. 

b) Yabancı bankalar namına bloke edilmiş paralar ve menkul kıy
metlerin müşterilere ait olduğunun tevsiki halinde bu paraların ilgililer 
namına açılmış veya açılacak bloke hesaplara devri, 

c) Hariçteki bankaların hariçteki şubeleri namına bloke edilmiş 
paralar ve menkul kıymetlerin merkezleri namına açılmış ve açılacak 
bloke hesaplara devri, 

serbesttir. 

Deblokaja izin verilebilecek haller : 

Madde 61 — a) Bloke para sahipleri namına Türkiye'de tahakkuk 
ettirilmiş olan her nevi vergi ve resimlerle bunların cezalan, (Transfe-
rabl paralara taallûk eden vergi, resim, harç, prim gibi mükellefiyetler 
hariç.) 

b) Bloke para sahiplerinin Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul-
lerinin sigorta, idame ve tamir giderleri, (52 nci madde hükmü mah
fuzdur.) 

c) Alacaklısı Türkiye'de mukim olmak şartı ile bloke para sahiple
rinin Türkiye'deki ilâma müstenit veya kesinleşmiş icra takiplerinden 
mütevellit borçları, (Türkiye'den yapılan ihracatın bedelleri ile kambiyo 
mevzuatına tevfikan döviz olarak getirilmesi icap eden sair bedeller 
mütaallik borçlar hariç.) 
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d) Bloke para sahiplerinin Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel 
kişilerden olan ve mahiyeti itibariyle bloke edilmesi lâzım gelen alacak
larının tahsilini teminen tediyesi muktazi vekalet ücretleri ile mahke
me, icra ve benzeri giderler, 

e) Bankalara tevdi edilmiş olan bloke menkul kıymetlerin muha
fazası ile bu menkul kıymetlere ımüteferri kuponların bedellerinim tahsi
line mütaallik giderler, 

f) Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 Sayılı Karara mü-
taaUk görünmeyen muameleler tebliğinde yazılı bloke para sahibine ait 
masraflar, 

g) Türkiye'ye muvakkaten gelen bloke para sahiplerinin ayda 
4.500,— T L . sı ve bunların 4 üncü dereceye kadar kan veya 2 nci dere
ceye kadar sihri hısımlarının ayda 2.500,— T L . sını geçmemek üzere 
Türkiye'deki iaşe, ibate ve İkamet masrafları, 

h) Bloke para sahibinin Türkiye'de mukim 4 üncü öereceye ka
dar kan ve 2 nci dereceye kadar sıhrî hısımlarına, toplamı ayda 3.000,— 
lirayı geçmemek üzere yapacağı hibe ve yardımlar, 

i) Hariçte mukim tüzel ikişilerin Türkiye'ye gelecek yetkili tem
silcilerinin, ayda T L . 4.500,— sim geçmemek şartiyle, ikamet masrafları, 

k) Bloke para sahiplerinin merkezi Türkiye'de bulunan kamu ya
rarına hizmet eden derneklere, üniversite ve okullara, Hazineye, sağlık 
kurumlarına yapacağı hibe ve yardımlar, 

Merkez Bankası Şubelerince iç deblokaj müsaadesine bağlanabilir. 
Yukarıda yazılı haller ve hadler dışında vâki olacak talepler Maliye 

Bakanlağı, Hazine Genel Müdürlüğü ve M. 1. t. T. Genel Sekreterliğince 
tetkik ve intaç olunur. 

Bloke paraların kullamlmıyacağı yerler : 

Madde 62 — Bloke paraların, 
a) Yabancı Sermayeyi Teşvik ve Petrol kanunlariyle Türk Parası 

Kıymetini Koruma Mevzuatı hükümlerine göre Türkiye'ye döviz olarak 
getirilmesi icap eden sermaye ve iştirak hisseleri ile işletme akçesi ola
rak kullanılması veya sözü edilen meblâğlara mütaallik dövizlerle mah
subu, 

b) Her ne suretle olursa olaun sermaye tezyidinde kullanılması, 
c) Türkiye'de gayrimenkul veya gayrimenkule müteferrî aynî hak

larla bilcümle menkul kıymetlerin iktisabında kullanılması, 
d) Transferabl paralara taallûk eden vergi, resim, hare, prim ve 

benzeri mükellefiyetlerin tediyesinde kullanılması, 
maksadiyle iç deblokajına müsaade edilemez. 
Bu kısmın 2 nci bölüm hükümleri mahfuzdur. 

BÖLÜM : 2 

Bloke paraların turi&m sanayii ve turistik tesis ve 
işletmelerde kuttanümem 

Genel esaslar : 

Madde 63 — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki mevzuat 
gereğince bloke edilmiş ve edilecek paraların turizm sahasında yabancı 
sermaye olarak kullanılmasına İzin verilebilmesi için, 

a) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde dış 
turizmle ilgili tesisler konusunda yatırım müsaadesi alınması, 

b) Kullanüacak bloke para miktarının en az yarısı kadar hariç
ten nakdî veya ayni sermaye getirildiğinin tevsiki veya getirileceğinin 
taahhüt edilmesi, 

c) Bloke paralar karşılığı sermayenin en az beş yıl müddetle 
transferinin talep edilmiyeceğlnin ve keyfiyetin bu paralara karşılık çı
karılacak hisse senetlerine de dercedlleçeğüıin, taahhüt edilmesi, 

lâzımdır. 

Müracaat mercii: 

Madde 64 — Bloke paraların dış turizm sahasında yabancı ser
maye olarak kullanılmasına mütaallik müracaatlar, yatırım müsaadesinin 
alınmasını mütaaklp Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne yapılır. 

Bu maksatla kullanılması uygun görülecek paraların bloke hesap 
sahiplerinin muvafakatnamelerinin ibrazında ilgili yabancı müteşebbise 
ödenmesi için Merkez Bankasınca şubelerine talimat verilir. Merkez Ban
kasınca câri kur ve hariçten getirilen sermayenin döviz cinsi üzerinden 
sat ış ve alışı yapılmak suretiyle farazi transfer muamelesine tabi tutu
lacak işbu bloke paralar Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu muvacehe
sinde hariçten ithal edilmiş nakdî sermaye addolunur, 

Transferler, tatbik edilecek kur ve tetkikat ; 

Madde 65 — Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerine göre 
getirilmiş olan ve getirilmiş addolunan yabancı sermayeye taalluk eden 
kârlann ve 63 üncü maddesinin (e) fıkrası hükümleri mahfuz olmak 
şartiyle sermayenin, transferleri hakkında tebliğin 1 inci kısmının 1 inci 
bölüm hükümleri uygulanır. 

B Ö L Ü M : 3 

Bloke paraların Toplu Turistik seyahatlerde ve Türkiye'de çeküecek 
filimlerde kullanılması 

Genel esaslar : 

Madde 66 — Hariçte mukim özel ve tüzel kişiler' tarafındım bir 
program dahilinde organize edilecek turistik gezilerden faydalanarak as
gari 20 kişilik kafileler halinde, yalnız bu Tebliğin 63 ve 64 üncü mad
deleri hükümlerinden istifade ederek dış turizmle ilgili tesisleri kuran 
yabancı müteşebbisler tarafından memleketimize getirilecek turtstlerto 
iaşe, ibate ve zaruri masraflarının, Türk Parası Kıymetini Koruma mev
zuatı gereğince bloke edilmiş ve edilecek paralardan karşılanmasına 
izin verilebilir. Ancak bu paralar doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
transfer mevzuu yapılamaz. 

Müracaat mercii ve şekli : 

Madde 67 — Bloke paraların toplu turistik seyahatlerde kullanıl
masına mütaallik müracaatlar Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne ya
pılır. 

Bu husustaki müracaat larda: 
a) Organize edilen seyahat için hariçte ilân edilmiş veya edilecek 

programa göre turistlere vaadolunan imkânların ve bu imkânlar muka
bilinde tediyesi istenilen ücret miktarının, 

b) Getirilecek turist sayısının, hangi tarihlerde getirileceğinin ve 
Türkiye'deki ikamet sürelerinin, 

c) Beher turistin bir günlük iaşe, ibate ve zaruri masrafları İçin 
lüzumlu bulunan Türk Lirası miktarının, 
belirtilmesi lâzımdır. 

Debloke edilmesi uygun görülen meblâğ, kafiienin yolu çıktığının 
tevsiki ve bloke hesap sahiplerinin muvafakatnamelerinin ibrazı kaydiyle 
organizasyon sahibi özel ve tüzel kişi veya vekili adına açılacak muvak
kat bir hesaba yatırılarak kafileyi teşkil eden turist sayısının ve taah
hüt edilen Türkiye'de kalma süresine göre şahıs başına âzami günde 
100,— T L . sını geçmemek üzere avans ödenmesi hususu Merkez Banka
sınca şubelerine bildirilir. Bu avanslar turistlerin isim ve İmzalarını muh
tevi bordrolara istinaden kapatılır. 

Masrafların mahiyeti, miktarı ve tevsiki : 

Madde 68 — a) Hariçten getirilecek turistlere masrafları için 
günde 100,— T L . sı kadar tediye yapılabilir. 

b) Turistlerin iaşe, ibate masrafları ile yurt içindeki nakliye ve 
rehber giderleri için muvakkat hesaptan, bu husustaki masraf vesika
larına istinaden şahıs başına 200,— T L . sını geçmemek üzere ödeme ya
pılabilir. 

c) Ayrıca, turistlerin Türk deniz, hava ve kara nakil vasıtaları ile 
getirilmesi halinde bilet ve bagaj ücretlerinin bloke paralardan ödenme
sine izin verilebilir. 

Turistlerin bunun dışında kalan geliş ve dönüş yol masraflarının 
hariçten karşılanması lâzımdır. 

d) Organizasyonun memleketimize taalluk eden hizmetlerini Üze
rine alan Türkiye'de mukim gerçek ve tüzel kişilerin, kar veya komis
yonlarını hariçten döviz olarak getirmeleri lâzımdır. 

Bloke paraların Türkiye'de çekilecek fttimlerde kul lanı lması : 

Madde 69 — M ü l g a Türk Parası Kıymetini Koruma Kararlan ve 
17 Sayılı Kararın 42 nci maddesi gereğince bloke edilmiş ve edilecek 
meblâğların, gerek sahipleri tarafından ve gerekse bunların muvafakat-
namelerine istinaden, hariçte mukim özel ve tüzel kişiler tarafından çev
rilecek fillmlerin münhasıran Türkiye'deki masraflarının karşılanma
sında uyulacak esaslar aşağıda gösterilmiştir. 

a) Bloke paraların yukarıdaki maksatlarla kullanılması talepleri, 
içişleri ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının müsbet mütalâalarına isti
naden, Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne yapılır. 

b) Türkiye'de yapılacak masrafların mahiyet ve takribi miktar
ları gösterilir, 
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c) Talep üzerine, Merkez Bankas ınca i lg i l i şubelerine gönderi lecek 
talimat ile, talep mektubunda z ik r i geçen meblâğı tecavüz etmemek kay-
diyle ve avans olarak bloke para sahiplerinin m u v a f a k a t l a r ı n a istinaden, 
Türk iye 'dek i yetki l i bir banka nezdinde hesap aç ı lmak üzere deblokaj 
izni veri l ir . 

d) Y e t k i l i banka nezdinde aç ı lacak avans hesab ından masraf bel
gelerine istinaden ödeme yapıl ı r . B u hesaptan 100.000,— T L . sını geçen 
avans tediye edilebilmesi için evvelce verilen avans bakiyelerinin kapa
tı lmış olması ve 100.000,— T L . sını geçen k ıs ım için muteber yabanc ı bir 
B a n k a n ı n Kontrgarantisinin a r a n m a s ı ş a r t t ı r . 

e) Masra f la r ın debloke edilen meb lâğdan daha az olması halinde, 
bakiye miktar müteşebbis aynı zamanda bloke para sahibi ise, onun 
ad ına ; üçüncü bir şah ıs ise, bu şahıs ad ına ve ancak Tebliğin 63, 64, 66, 
67 ve"68 inci maddeleri veya bu madde hükümle r i dairesinde kul lan ı lmak 
şa r t iy le bloke, edilir. 

f) F i l m i n Türk iye 'de mukim bir p rodük tö rün iş t i rakiyle çevril
mesi halinde, f i lmin ha r i ç t e göster i lmesinden doğan ve masraf hissesi 
nispetinden az olmamak üzere mukavele gereğince Türk iye 'de mukim 
p rodük tö rün hissesine düşecek k â r hisselerinin, ist ihkak tarihinden i t i 
baren en geç üç ay ve her h a l ü k â r d a eline geçt iğ: tarihten itibaren on 
g ü n zarf ında, yurda getirilerek yetki l i bir bankaya sat ı ldığının Merkez 
B a n k a s ı Şubelerine tevsiki lâzımdır. 

g) B u suretle debloke edilen meblâğ, ha r iç ten dövizle getirilmesi 
gereken giderler içim kul lan ı lamıyacağı gibi; herhangi bir surette trans
fer mevzuu da yap ı lamaz . 

F i l m i n çekilmesi İçin ha r iç ten sa t ın a l ınması gerekli malzeme be
delleri ve ha r i ç t e ödenmesi gerekli senaryo, reji, asistan, yabanc ı F i l m 
artistleri ücre t ler i vesair yabanc ı teknisyenlere ve telif h a k k ı sahiplerine 
ödenecek meb lâğ bloke paralardan ka r ş ı l anamaz . 

F i l m için lüzumlu b ü t ü n makine ve teçhiza t ın har iç ten getirilmesi 
lâzımdır . 

h) F i l m çevri lmesi maksadiyle muvakkaten debloke edilen meb
lâğ, f i lmin çeki lmesine baş l anmamas ı sebebiyle üç aydan fazla bir za
manda kul lanı lmadığı takdirde, bunlar h a k k ı n d a (e) f ıkras ı hükümle r i 
uygulan ı r . 

i) B u madde hükümle r ine göre avans olarak tediye edilen meblâğ , 
ye tk i l i Bankalarca, avans i tas ı tarihinden itibaren en geç üç ay sarfında-
sarf belgelerine göre kapat ı l ı r . 

B Ö L Ü M : 4 

Konsolide a l acak la r ın T ü r k P a r a s ı Kıymet in i Koruma hakk ında 14 
s a y ı l ı K a r a r a ek 6/300 sayıl ı K a r a r ve tadil i hükümler ine göre 

Türk iye 'de kul lanı lması 

Konu, : 

Madde 70 — 11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan Türk iye 'de mukim 
şahıs la r ın t icar i borç la r ına mütaa l l ik «Anlaşma» şümulüne giren alacak
lar ın bu an la şman ın 9 uncu maddesi esas lar ı dairesinde Türk iye 'de T ü r k 
l i ras ı olarak kul lanı lmasına , m ü t a a k ı p maddelerde yazıl ı hallerde ve ş a r t 
la r la i z in verilebilir. 

Tarifler : 

Madde 71 — B u tebliğin t a t b i k a t ı n d a : 
a) «Anlaşma tâbir i , 11 Mayıs 1959 tarihinde imzalanan ve 362 

sayıl ı kanunla onaylanmış olan «Türkiye 'de mukim şahıs lar ın t icari 
borç la r ına mütaa l l ik Anlaşmayı» göster i r , 

b) «Alacak» tâbi r i , An laşmanın 3 üncü maddesinin (a) f ıkras ında 
tar i f edilen m â n a y ı t aş ı r . 

c) «Borç» tâbir i , An laşman ın 3 üncü maddesinde derpiş edilen 
ş a r t l a r ı haiz olup bu A n l a ş m a y a göre tesviye edilecek her tür lü borcu 
ifade «der. 

Borç lar ın Türk iye 'de yap ı lacak ya t ı r ım la rda k u l l a n ı l m a s ı : 

Madde 72 — Borçlar ın , Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile Pet
rol Kanunu dışındaki ya t ı r ım saha la r ında kul lan ı lmas ına iz in verilmez. 

Alacakl ı , kendine ait olarak transfer bekleyen borcun t a m a m ı n ı 
veya bir k ı smını Türk iye 'de kendi hesabına y a p a c a ğ ı ya t ı r ım la rda kul 
lanmak İstediği takdirde, ya t ı r ımın mahiyeti, konusu, bu ya t ı r ım dola-
yısiyle ha r i ç t en getirilecek aynî ve nakdî sermaye mik ta r ı , kullanılmadı 
talep olunan borç m i k t a r ı ve diğer lüzumlu bilgileri belirtmek suretiyle, 

a) Yabanc ı Sermayeyi Teşvik Kanunu şümulüne girecek ya t ı r ım
lar dolayısiyle Ticaret Bakanl ığ ına , 

Müşterek hükümler : 

Madde 74 — Ya t ı r ım veya masraflar için T ü r k lirası o l a r a k k u l -
l an ı lmasma m ü s a a d e edilen borçlar , Mal iye Bakanl ığ ı tarafndan T ü r 
kiye Cumhuriyet Merkez B a n k a s ı n a verilecek talimat dairesinde cari 
r esmî kambiyo rayic i üzer inden sa t ı ş ve alışı yap ı lmak suretiyle nazari 
transfer muamelesine tabi tutularak ilgililere ödenir. 

Ya t ı r ımla r veya masraflar için ku l lan ı lmas ına i z in verilerek T ü r k 
l i ras ına tahvil edilen borçlar , b i l âha ra tekrar A n l a ş m a şümulüne soku-
mak suretiyle transfer edilemez. 

c) Herhangi bir döviz transferine müncer olmamak, i tha lâ t ve 
ihracat ile i lg i l i bulunmamak kaydiyle, Mal iye Bakanl ığ ı tarf'ndan uy
gun görülecek masraf ve mubayaalar (Gayrimenkul m u b a y a a l a r ı dâhil) 

için kullanabilirler. 
B u maksatla, gerekil b i lg i ve belgelerle birlikte, (a) f ık ras ına giren 

hal için doğrudan doğruya Türk iye Cumhuriyet Merkez Bankas ı 'na , d i 
ğer ler i için Mal iye Bakan l ığ ına (Hazine Genel Müdürlüğü ve Mil let lera
ras ı İk t i s ad i İşbir l iği Teşki lâ t ı ) m ü r a c a a t edilmesi lâzımdır . 

Borçların Türkiye'de yapılacak masraflar için kul lanı lması: 

Madde 73 — Alacakl ı lar , kendilerine ait olarak transfer bekleyen 
b o r ç l a n , 

a) B u b o r ç l a n doğuran i tha lâ t dolayısiyle Türk iye 'dek i komis
yoncular ad ına tahakkuk ettirilen komisyonla r ın tediyesi, 

b) Bloke p a r a l a r ı n ku l lan ı lmas ına m ü s a a d e edilen haller ve mak
satlar, (Konsolide a lacak la r ın üçüncü şah ı s l a ra devredilemiyeceği hük
m ü mahfuzdur.) 

B - Borç lar ın Petrol Kanununa göre yap ı lacak ya t ı r ımla r için k u l 
lan ı lmas ına mütaa l l ik talepler, Mal iye Bakanl ığ ı ve Petrol Dairesi tara
fından, Petrol Kanunu hükümler i dairesinde müş te reken tetkik edilerek 
karara bağlanı r . 

C - B u bölüm hükümle r i mahfuz kalmak kaydiyle transferler I 
Kıs ım 1 ve 2 nci Bölüm hükümle r i dairesinde icra edilir. 

A n l a ş m a y a göre vâdesi henüz gelmemiş borç la ra isabet eden k â r 
miktar ı , bu borç lar ın teşebbüsün ödenmiş sermayesine olan nispetine 
göre tesbit olunur. 

B i r yıl içinde tamamen transfer edilemeyen k â r ve sermaye baki
yeleri m ü t a a k ı p yı l larda aynı ş a r t l a r ın mevcudiyeti halinde transfer 
edilebilir. 

Ancak, ya t ı r ım mevzuu teşebbüsün ihracat veya görünmeyen mua
melelerden döviz s ağ lamas ı halinde, takvim yılı i t ibariyle, döviz gelirin
den ya t ı r ımda kul lanı lan ve vâdesi henüz gelmemiş borç lara isabet eden 
k ısmın % 25 i geçmemek kaydiyle; 

i) Ya t ı r ımda kul lanı lan borç la rdan a n l a ş m a y a göre tediye vâdesi 
ge lmemiş olan kıs ımlar , 

i i ) A n l a ş m a y a göre vâdesi henüz ge lmemiş borç lara isabet eden 
k â r mik ta r ı , 

transfer edilebilir. 

1 — Ya t ı r ımda kul lanı lan borç la rdan a n l a ş m a y a göre tediye vâ 
desi ge lmemiş olan k ı smın sermaye olarak transfer edilmiyeceğlnin ta
a h h ü t olunması , 

2 — Yat ı r ımın k â r ı n d a n a n l a ş m a y a göre vâdesi henüz gelmemiş 
borç la ra isabet eden kısmın, bu borçlar ın ödenmesi gereken tarihi mü
t a a k ı p transfer edilmesi ve bunun için a lacakl ı t a r a f ından t a a h ü t n a m e 
verilmesi, 

lâzımdır . 

a) Ya t ı r ım mevzuunun, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu esas
lar ı dairesinde uygun bulunması , 

b) Yatar ım mevzuu teşebbüs için aynî sermaye gerekiyorsa bu
nun a lacakl ı veya diğer yabanc ı i ş t i rakçı lar t a r a f ından getirilmesi, 

c) Borçlar ın yatar ımda kul lanı lmasının an laşmanın bu borç lar 
için tevlit e t t iğ i transfer mükellefiyetini ağ ı r l a ş t ı rmamas ı m a k s a d ı n a 
matuf olarak : 

b) Petrol Kanununa göre yap ı l acak ya t ı r ım le r için Mal iye B a 
kanl ığ ına , 

m ü r a c a a t eder. 
A - A lacak l ı l ann yuka r ıdak i madde gereğince Ticaret Bakanl ı 

ğ ına yap t ık l a r ı m ü r a c a a t l a r bu Bakan l ık t a ra f ından Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Komitesine in t ika l ettiril ir . 

Komite ta raf ından , kendine ait olarak transfer bekleyen borcun 
ya t ı r ımda kul lanı lmasını teminen, a lacakl ıya izin verilebilmesi için; 
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Mahfuz hükümler : 

Madde 75 — Petrol Şirketlerine olan borçların Türkiye'de kulla-
nılması mevzuunda, California Texas Oil Corparation, Royal Dutch Shclle 
Grupu, B P Trading Limited ve Socony Mobil Oil Co. Inc. Şirketleri ile 
yapılmış olan anlaşmalar hükümleri mahfuzdur. 

KISIM : VII 

Son hükümler 
BÖLÜM : 1 

Müşterek hükümler ve yürürlük hükümleri ikametgâh tâyini : 

Madde 76 — Bu tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ikametgâhın 
tâyininde gözönünde bulundurulması lâzım gelen hususlar aşağıda gös
terilmiştir. 

A) Türkiye'de mukim şahıslar : Türkiye'de ikametgâh sahibi 
gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de mukim sayılırlar. 

İkametgâhın tâyininde Türk Medeni Kanunu ile Türk Ticaret Ka
nununun ikametgâhın tâyinine mütedair hükümleri uygulanır. 

Ancak, 
a) Türkiye'de ve Türk tabiiyetinde bulunan gerçek kişiler aksi 

sabit olmadıkça Türkiye'de mukim sayılırlar. 
b) Yurt dışında bulunan Türk tabiiyetindeki gerçek kişilerden; 
1 — Dış teşkilâtımız mensupları ile Türkiye'de mukim gerçek ve 

tüzel kişilerin hariçteki şube, büro ve temsilciliklerinde çalışan memur 
ve hizmetlilerle, 

2 — Geçici görev, tetkik, staj, Öğretim veya öğrenim, turizm ve 
tedavi gibi geçici sürelerle hariçte bulunanlar, 

3 — Hariçte bir işverene bağlı olarak ve münhasıran fikrî ve be
deni mesai karşılığı ücret almak suretiyle çalışanlar, 

Aksi sabit olmadıkça Türkiye'de mukim sayılırlar. 
c) Hariçte mukim şahıslardan Türk kanunlarına göre bir ser

maye tahsisi suretiyle kendi nam ve hesabına müstakil bir iş yeri açarak 
Türkiye'de faaliyette bulunan gerçek kişilerle, Türkiye'de şube açmış 
olan veya bir ortaklığa iştirak etmiş veya ortaklık tesis etmiş bulunan 
gerçek ve tüzel kişiler, aksi sabit olmadıkça ve münhasıran bu faaliyet
leri dolayısiyle Türkiye'de mukim sayılırlar. 

B - Hariçte mukim şahıslar : Türkiye'de mukim sayılmıyan ger
çek ve tüzel kişilerdir. 

Ancak, 
a) Türkiye'de bulunmıyan yabancı tabiiyetindeki şahıslar aksi tev

sik edilmedikçe hariçte mukim sayılırlar. 
b) Türkiye'de bulunan yabancı tabiiyetindeki şahıslardan, 
1 — Yabancı elçilik, konsolosluk ve misyon mensupları ile hariç

te mukim gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de şube, büro ve temsilcilik
lerinde çalışan memur ve hizmetlilerle, 

2 — Geçici görev, tetkik, staj, öğrenim veya öğretim, turizm ve 
tedavi gibi geçici sürelerle gelenler, 

3 — Türkiye'de bir işverene bağlı olarak ve münhasıran fikrî ve 
bedeni mesai karşılığı ücret almak suretiyle çalışanlar, 

aksi tevsik edilemedikçe hariçte mukim sayılırlar. 
c) Hariçte müstakil olarak veya müştereken bir işyeri açmak su

retiyle faaliyette bulunan Türk tabiiyetindeki şahıslar aksı tevsik edil
medikçe hariçte mukim sayılırlar. 

C - İhtilâf vukuunda idari veya adli mercilere ikametgâh tesbiti 
yaptırılabilir. 

Kambiyo Müdürlüklerinin yetkileri : 

Madde 77 — Maliye Bakanlığı İstanbul ve İzmir Kambiyo Müdür-
lükleri bu tebliğin tatbikatında aynı yerlerdeki Merkez Bankası Şube
lerine mukteza tâyinine yetkilidir. 

Koğuşturma : 

Madde 78 — Bu tebliğe aykırı durum ve işlemleri öğrenen veya 
bu tebliğde yazılı mecburiyet ve mükellefiyetlere uyulmadığını bilen 
Bankalar, durumu derhal ilgili Merkez Bankası Şubesine bildirmek mec
buriyetindedirler. 

Re'sen veya ihbar üzerine birinci fıkrada yazılı hususlara mutta'î 
olan Merkez Bankası Şubeleri, durumlarını islâh etmek üzere ilgililere 
15 gün süre verirler. Bu süre sonunda da durumlarını düzeltmeyenler, is
tanbul ve İzmir'de Maliye Bakanlığı Kambiyo Müdürlüklerine, diğer yer
lerde Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

Maliye Bakanlığı Kambiyo Müdürlükleri duruma göre bir ay? ka
dar ek süre vermeğe yetkilidirler. 

Acele hallerde, Bankalar ve Merkez Bankası Şubeleri keyfiyeti 
bekletmeksizin Maliye Bakanlığına veya Kambiyo Mercilerine iletmekle 
mükelleftirler. 

Mücbir ve muhik sebeplerin mevcudiyeti halinde Maliye Bakanlığı 
ilgililere ek süre vermeğe yetkilidir. 

Kaldırılan hükümler : 

Madde 79 — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 Sayılı 
Karara ilişkin Seri V. No. 1 ve 2 tebliğ ile ek ve tadilleri bu tebliğin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar. 

Geçici Madde 1 — Kredi hadlerinin ve getirilecek yeni sermaye 
miktarlarının tesbitinde 1/1/1963 tarihindeki bilançolar esas alınır. 

Geçici Madde 2 — Bu tebliğin yayımı tarihinde mevcut kredi mik
tarının bir yıl zarfında 20 inci maddede yazılı nispetlere irca olunmasına 
genel olarak izin verilmiştir. 

Geçici Madde 3 — Bu tebliğ hükümlerine göre doğrudan doğruya 
Merkez Bankasınca icrası gereken transferler için, tebliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra yapılacak ilk talepler Maliye Bakanlığı, Hazine 
Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği vasıtasıyle bu bankaya 
intikal ettirilir. 

Geçici Madde 4 — Seri V, No : 1 sermaye hareketleri t e b l i ğ i n i n 
yayımından evvel, transferabl kârlardan transfer edilmemiş bulunanların 
en geç bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde trans
fer ettirilmesi veya muvakkat bloke hesaplara yatırılması şarttır. Trans
ferabl kârlardan dağıtılmasına karar verilmeyenler aynı süre içinde, da
ğıtılarak transfer veya muvakkat bloke hesaba yatırılmadığı takdirde, 
bu meblâğ bu süre sonunda kullanılmış kredi addolunur. 

Geçici Madde 5 — Seri V, No. 1 Sermaye hareketleri tebliğinin 
yayımından evvel bloke edilmesi gereken kârlardan bloke edilmemiş bu 
lunanların 1/1/1965 tarihine kadar bloke hesaplara yatırılması şarttır. 
Kârların dağıtılmaması sebebiyle işletmede kalan kârların aynı süre içinde 
dağıtılmasına karar verilmemesi halinde teşebbüs adına muvakkat blo-
ke hesaba yatırılması şarttır. 23 üncü maddenin son fıkrasındaki istis-
naden faydalanan şirketlerde dağıtılmayan karlar bu sure sonunda kul
lanılmış kredi addolunur. 

Yürürlüklük hükümleri : 

Madde 80 — Bu tebliğ 1/1/1964 tarihinde yürürlüğe girer. 

— 

İ L A N L A R 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1. Genel Müdürlüğümüz müstahdemleri için 125 takım elbisenin 
diktirme işi, açık eksiltmeye konulmuştur. 

2. İşin muhammen bedeli 10.000,— (Onbin) lira olup, muvakkat 
teminatı 750,— (Yediyüzelli) liradır. 

3. İhale, 16/9/1963 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 15.00 

de Ankara'da, Kalaba civarındaki Genel Müdürlük binasında Satınalma 
Komisyonunca yapılacaktır. 

4. Bu işe ait şartname; günün mesai saatleri dahilinde, Genel 
Müdürlüğümüz Levazım Şefliğine müracaatla görülebilir. 

5. Taliplerin, belirli gün ve saatte lüzumlu belgeleri ile birlikte 
Satınalma Komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur. 
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M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf us^lü ile Malatya'da lojman inşaatı yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 766.292,43 lira olup geçici teminatı 34.405,00 liradır. İhalesi 
24/9/1963 Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve 
şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacak
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. Taliplerin en geç 20/9/1963 günü saat 16.00 ya ka
dar Ankara Hv. K. K. İs. Emi. ve İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Eskişehir Hv. Garnizonunda bir aded lojman 
inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 667.249,83 lira olup geçici teminatı 
30.500,— liradır. İhalesi 23/9/1963 Pazartesi günü saat 16.00 da Komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her' gün Komisyonda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hü
kümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri lazımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
18/9/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K. K. İs. Emi. ve 
İnş. D. Bşk. lığma müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Eskişehir Hv. Garnizonunda 2 aded lojman 
inşa ettirilecektir. Keşif bedeli 1.901.163,76 lira olup, geçici teminatı 
71.000,— liradır. İhalesi 23/9/1963 Pazartesi günü saat 15.00 de Komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hü
kümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinde» bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 
18/9/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K. K. İs. Emi. ve 
İnş. D. Bşk. lığma müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Eskişehir Hv. Garnizonunda iskân binaları 
2 nci kısım inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1.037.150,36 lira olup 
geçici teminatı 45.000,— liradır. İhalesi 23/9/1963 Pazartesi günü saat 
11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler hergün Komis
yonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sa
yılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları zarflarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en 
geç 18/9/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Hv. K. K. İs. Emi. 
ve İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Konya Hv. Garnizonunda 2 aded lojman yap
tırılacaktır. Keşif bedeli 1.586.911,66 lira olup geçici teminatı 61.400,— 
liradır. İhalesi 25/9/1963 Çarşamba günü saat 15.00 de Komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri 
dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarım ihale saatinden bir saat ev
veline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 20/9/1963 
günü saat 16.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. K. İs. Emi. ve İnş D. Bşk. 
lığma müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Kapalı zarf usulü ile Genelkurmay Kışla K. lığı 2 nci kademe ve 
ilâve inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 64.175,48 lira olup geçici te
minatı 4.500,— liradır. İhalesi 5/10/1963 Cumartesi günü saat 11.00 de 
Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahüinde hazırlıyacakları teklif zarflarım ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 

vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en 
geç 1/10/1963 günü saat 16.00 ya kadar Ankara'da Orta Bölge İnş. 
Grp. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Nallıhan Belediye Başkanlığından : 

Belediyeye ait 955 model üzerinde 960 model benzinli austin mar
ka motor bulunan ve normal sefer yapmakta bulunan 31 kişilik, 18.000 
lira muhammen bedelli Mercurey markalı otobüs 24 Eylül 1963 Salı 
günü saat 16.00 da 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile 
artırma suretiyle satılacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminatlarının yat ırarak" makbuzu teklif 
mektuplariyle birlikte ihaleden bir saat evvel Komisyona vermeleri lü
zumu ilân olunur. 

4659 /4-2 • 
Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsünden : 

Eksiltmeye Muhammen Muvakkat İhale tarih, 
konulan iş bedeli teminat İhale şekli saat ve yeri 

Elektrik tesisatı 13.335,00 1.001,25 A. eksiltme 12/9/1963 
Bina drenaj işi 7.087,60 531,57 A. eksiltme 16/9/1963 

Saat 15.00 de 
Enstitüde 

1 — Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsünde yapılacak 
işlerin muhammen bedeli, muvakkat teminat, ihale şekli, ihale zamanı 
ve yeri yukarıda gösterilmiştir. 

2 — Şartnameler her gün mesai saati içinde Müessesemizde görü
lebilir. 

3 — Teminat yatırdıklarına dair makbuz ile 1963 ticaret odası 
vesikasını, bu gibi teknik işler yaptığına dair Ankara Bayındırlık Mü
dürlüğünden alınmış yeterlik belgesinin ihaleden bir saat önce Komis
yona vermeleri ilan olunur. 
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Tefenni Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

960/82 
Davacılar : Tefenni - Karamanlı Nahiyesinden Durmuş özçellk ve 

2 hissedar ile dâvâlılar: Aynı yerden Cennet Coşkun ve 14 hissedar 
arasında tahaddüs eden izaleyi şüyuu dâvasının yapılan yargılaması 
sonunda :• 

Dâva mevzuu gayrimenkullerden : 
1 — Tapunun Y. K. evvel 1307 tarih ve 465 numarasında kayıtlı 

Karamanlı - yukarıda mevkiinde şarken : Molla Osman, Garben : Hacı 
Hasan'ın Mehmet iken veresesinden Süleyman örs , Şimalen : Yol, Ce-
nuben : Bataklık hudutları ile çevrili tapudaki miktara göre 6 dönüm 
miktarın 1200 lira kıymetindeki tarlanın, 

2 —• Tapunun Y. K . evvel 1307 tarih ve 466 numarasında kayıtlı 
Karamanlı - Karaçay mevkiinde Şarken : Ömer evlâtları varisleri, Gar
ben : Muhtar Mustafa iken A l i Kılınç, Şimalen : Yol iken Dumanlı Hü
seyin, Cenuben : Muhtar Mustafa iken A l i Kılınç hudutları ile çevrili 
tapudaki miktara göre 2 dönüm miktarında ve 100O lira kıymetindeki 
tarlanın, 

Mesaha hissedar adedi ve hisse miktarlarına göre kabili taksim 
olmadığından satılarak şüyuun izalesine, 

3 — Karamanlı - Bozyer mevkiinde 2 parça gayrimenkul hakkın
daki talebin atiye terk olunmasına, 

4 — Masraf ve ücreti vekâletin hissedarlara hisseleri nispetinde 
tevziine 5/8/1963 tarih ve 240 sayılı ilâmla karar verilmiştir. 

Dâvâlılardan duruşma gıyabında devam edip gıyabında karar ve
rilen Burdur - Belenli K. den Hatice Göktepe'nin adresinin meçhuliyeti 
sebebiyle adına tebligat yapılamadığından yukarıda 4 madde halinde 
İlâm özetinin adı geçette ilâm tebliği yerine kaim olmak ijzere ilânen 
tebliğ olunur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliğinden : 

Mimari Proje Yarışması 
Türkiye Cumhuriyeti Lizbon Büyükelçilik binası mimari projele

rinin hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reis
liği tarafından «Mimarlık ve Şehircilik Müsabakalarına ait Yönetme
lik» kuralları içerisinde yarışmaya çıkarılmıştır. 

Yarışmanın amacı, güzel sanatların gelişmesini sağlamak, prog
ramda gösterilen ihtiyacı ekonomik şekilde karşılayabilecek mimari 
anlayışa uygun projenin esas fikrim bulmak ve iyi projeleri değerlen
dirmektir. 

Bu yarışmaya T. M . M . Ö. B. üyesi mimar ve mühendisler katılabi
lirler. 

DANIŞMAN JÜRt ÜYELERİ : 

Bakanlığı Genel Sekreter Yar-

İ
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul 

edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Bakanlığa 
M. son 

K. bedeli G. teminatı karne ihale müracaat 
işin adı Lira Kr . Lira Kr . grupu tarihi tarihi 

Necdet Kent 

Ertuğrul Özakdemir 

Aziz Torun 

Kemal Nakipoğlu 

Dışişleri 
dımcısı. 
Y. Müh. Mimar Dışişleri Bakanlığı Teknik 
Bürosu 
Y. Müh. Bayındırlık Bakanlığı Y. Fen He
yeti Üyesi 
Mühendis Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve 
imar işleri Reisliği Koordinasyon Fen He
yeti Müdürü 

Y. Mimar 
Y. Mühendis Mimar 
Y. Mühendis Mimar 
Y. Mimar 
Y. Mühendis 

A S L I JÜRİ ÜYELERİ 
Demirtaş Kamçıl 
Behruz Çinici 
Enver Tokay 
Neriman Birce 
A l i Atasever 

Y E D E K JÜRt ÜYELERİ : 
Arman Güran : Y . Mühendis Mimar 
Sabih öke : Y . Mimar 

RAPORTÖR V E YARDIMCISI : 
Bolkan Çelikkol : Y- Mühendis Mimar 
Hasan Özer : Mühendis 

ÖDÜL V E MANSİYONLAR : 
Birinciye 12.500 — T. L. 
ikinciye 9.000,— T. L. 
Üçüncüye 7.000,— T. L. 
Üç mansiyon <Beherine) net 
olarak ödenecektir. 4.000,— T. L. 

Yarışma 31 Ekim 1963 Perşembe günü saat 17.00 de sona erecek 
ve hiç bir surette uzatılmayacaktır. 
ve imar işleri Reisliği Etüd ve Proje Dairesinden alınır veya posta ile 
istetilebllir. 
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1 — Aşağıda keşif bedelleri, teminat miktarları, ihale gün ve 
saatleri ile Bakanlığa son müracaat tarihleri yazılı Erzurum Atatürk 
Üniversitesi binaları inşaatı 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde saat 16.00 da Yapı ve imar 
işleri Reisliği Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve ekleri Yapı ve imar işleri Reisliğin
de görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
A) 1963 yılına ait ticaret odası belgesi, 
B ) Aşağıda yazılı miktarlarda geçici teminatı, 
C) Usulüne göre hazırlıyacakları plân ve teçhizat beyannamesi, 

teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları ve aşağıda bildirilen gruptan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir mütaahhitlik karnesi, 

D) istekliler müracaat dilekçelerini en geç aşağıda yazılı tarih
lere kadar Yapı ve imar işleri Reisliğinde bulunacak şekilde gönder
meleri lâzımdır. 

5 — isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları halinde 
eksiltme şartnamesi hükümlerine uygun vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

6 — istekliler kendilerinden istenilen vesikaları teklif mektup-
larlyle birlikte zarfa koymaları ve zarfları usulüne göre kapatmaları, 
eksütme günü saat 15.00 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reis
liğine vermeleri lâzımdır. 

1 - Üniversite revir 
binası 1.427.232,69 56.567-

2 - Üniversite saha
sındaki derenin 
ıslah işi 992.425,70 43.448-

OB) 24/9/1963 19/9/1963 
Sah Perşembe 

('O 25/9/1963 20/9/1963 
Çarşamba Cuma 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : 

1 — 5 aded pencere tipi (Aircondition) cihazının satın alınması 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedeli 33.500,— lira olup, geçici teminatı 2.512,50 
liradır. 

3 — ihale 25/9/1963 Çarşamba günü saat 15 te Ankara'da UIus-Hi-
sar Caddesi eski Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü binasında 
Teknik işler Amirliği odasında toplanacak olan Eksiltme Komisyonu ta
rafından yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartnameler 3 üncü maddede adresi yazılı Teknik 
işler Amirliğinde görülebilir. 

5 — isteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Baş
kanlığına vermeleri şarttır. 

6 — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 
. — _ * 

1 — Eksiltmeye konulan iş : iskenderun - Akçay mevkiindeki as
falt tesislerinin betonarme iskelesinin onarım ve tevsii olup keşif bedeli 
(691.105,33) altıyüz doksan bir bin yüz beş lira otuz üç kuruştur. 

2 — Eksiltme günü : 19/9/1963 tarihine rastlayan Perşembe günü 
saat 16 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yol Ya
pım Dairesi odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (34,60) otuz dört lira 
altmış kuruş bedele ait makbuz mukabilinde Karayolları Genel Müdür
lüğü Teknik Hesaplar Şubesinden almacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1963 yuma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şir

ketlerin hali faaliyet belgesiyle usulü dairesinde (31.394,21) liralık mu
vakkat teminat vermeleri, 

b) isteklilerin en geç 13/9/1963 Cuma günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine Bayın
dırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan en az bu işin keşif bedeü 
kadar mütaahhitlik karnesi ile plân teçhizat, teknik personel, taahhüt 
beyannameleri ile bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 55.290,— 
liralık banka referansım eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik 
belgesi almaları, 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
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Şereflikoçhisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

962/606 
Davacı Kulu Kazasının Cumhuriyet Mahallesinde mukim Fatma 

Horoz tarafmdan Sadıklı Köyünden Dursun Uğurlu ve arkadaşları 
aleyhine açmış olduğu tapu iptali dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlılardan Fadime Tural'm adresi meçhul olduğundan adına ilâ
nen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Duruşma 25/9/1963 gününe 
tallkma karar verilmiştir. Davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

4653 



Sahife: 14 (Resmî Gazete) 12 EYLÜL 1963 

Bayındırlık Bakanlığından : 

T. B. M. M. Yem binasında kullanılmak üzere 425 metre yıinlü 
döşemelik kumaş satm alınacaktır. 

İşin muhammen bedeli (40.450,— j lira olup, geçici teminatı 
(3033,75) liradır. 

Eksiltme 16/9/1983 Pazartesi günü saat 15 de Bakanlık binasında 
bulunan Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında toplanacak Malzeme 
Eksiltme Komisyonunca ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktıı. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müduılüğü ile İstanbul 
Bayındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İsteklilerin belirli günde eksiltme saatinden bir saat öncesine ka
dar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâ
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4508 / 4-4 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Esenboğa Hava Limanı Verici İstasyonu elektrik tesisatı tev
sii ile bu işe ait trafo binası inşaatı ve elektrik tesisatı işleri 2490 sayılı 
kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 112.476,03 lira olup geçici tem natı 6873,80 
liradır. İşbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı he
sabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz 
alınacaktır. 

3 — îşın eksiltmesi 13/9/1963 tarihine tesadüf eden Cuma günü 
saat 16 00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 — Bu işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlü
ğünden 5.65 lira bedel mukabilinde satın alınabilir. 

5 — İşe girmek ist.yenlerin en geç 9/9/1963 günü mesa1 saati so
nuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe 
müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 
Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteber olup postada vâki gecik
meler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. 

a) Mütaahhitlik karnesi veya sureta 

b) Halen yapmakta olduğu işlere ait beyanname. 
6 — İsteklilerin 1963 yılı Ticaret Odası belgesi, idaremizden ala

cakları yeteılik belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi, usulüne 
göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat ev
vel Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kaıbul edilmez. 

İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları gereklidir, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez). 
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1 — Esenboğa Hava Limanı meydan ve giriş yolu elektrik tesisa
tının ıslah ve tevsii işleri 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile 
ihale edilecektir. 

2 — Keşif bedeli 286.921,49 lira olup geçici teminatı 15.226,86 lira
dır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesa
bına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz alı
nacaktır. 

3 — İşin eksiltmesi 17/9/1963 tarihine tesadüf eden Sah günü saat 
16,00 da Ankara'da Genel Müdürlük Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 — Bu işe ait ihale evrakı Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdür
lüğünden 14,35 lira bedel mukabilinde satın alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin en geç 14/9/1963 günü mesai 
saati sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Genel 
Müdürlüğe müracaat ederek işe girebilmek için yeterlik belgesi alma
ları şarttır. Müracaatlarda genel evrak kayıt tarihi muteber olup pos
tada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. 

a) 1963 yılı ticaret odası belgesi, 
b) (G) grupu mütaahhitlik karnesi veya sureti, 

c) Personel beyannamesi, 
d) Halen yapmakta olduğu işlere ait beyanname, 
e) En az 300.000,— liralık bir ihale işini zamanında bitirip geçici 

kabulünü yaptırdığına dair belge. 
6 — isteklilerin 1963 yılı ticaret odası belgesi, idaremizden alacak-

"târı yeterlik belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre 
tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
Satmalına Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları gereklidir. (Özel 
veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul olunmaz.) 
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Ankara imar Müdürlüğünden : 

Eski mezbaha sahasının parselasyonunu ihtiva eden 50900 No. lu 
plân ve cetvelinden birer kopya Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 
ilgililere duyurulur. 

Ada parsel numaraları 
imar Ada No. Kad. Ada No. Kad. Parsel No. 

1880 4, 5, 7, 8, 9, 16, 22 9510 - 9520 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

RESMİ V E HUSUSİ İNŞAAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE 
Işietmelerinıizce Rusya'dan ithal edilmekte olan 6 - 1 2 mm ^ inşaat 

demirlerinin ilk partisini teşkil eden 6 mm lık demirler Dermce'ye 
gelmiş ve satışına başlanmıştır. Diğer cinsler de peyderpey gelecek ve 
derhal satışa arzedilccektir. 

Derince'de müşterinin vasıtasında teslim şartıyle satış fiyatları şöy
ledir : 

6 mm <̂  Kilosu 171,5 Kuruş 
8 mm (j, » 169,5 » 

10 mm ^ » 164,5 » 
12 mm 0 » 161,5 » 

inşaat demirlerimiz Siemens Martin St. 37.1 evsafında üstün va
sıflı olup 6 - 8 mm ^ dakiler kangal halinde diğerleri 12 metre boyda 
çubuk halinde teslim edilecektir. 

inşaat sahiplerinin ihtiyaç belgeleriyle birlikte Derince Satış Bü
romuza müracaatları ilân olunur. 
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Kastamonu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

963/558 
963/434 
Hâkim : M . Fahri Bdız 14310 
Kâtip : Sait Özcebecl 
Davacı : K . H . 
Maznun : Devrek Kazasının Bakacak Kadı K. den ismail ve Fat

ma'dan olma 340 doğumlu Mehmet Babuççu 
Suç : Sarhoşluk. 
Suç ta. : 19/5/1963 
Sarhoşluktan maznun Mehmet Babuççu hakkında Kastamonu 

Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi sonunda maznunun sabit 
olan fiilinde dolayı T. C. K . nun 572/1 inci ve 89 - 94 üncü maddelerine 
tevfikan elli lira hafif para cezası ile tecziyesine cezasının teciline dair 
30/5/1963 tarihli gıyabi hüküm maznuna tebliği şimdiye kadar mümkün 
olamamış yapılan aramaya rağmen adresinin tesbiti de mümkün ola
mamış olmakla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu madde
lerine tevfikan Resmî Gazete ile hükmün ilânen tebliğine ve ayrıca 
mahkeme divanhanesine asılarak ilânına ve kararın ilânen neşrinden 
itibaren bir hafta sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiş 
olmakla keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 
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M . S. 13. i No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Yedi) ıkalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstekli
lerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Altı kalem yiyecek 
maddesinin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi kayısı, amesgen 
eriği bir istekliye, fındık içi, çam fıstığı, ceviz içi ve kuş üzümü ayrı 
istekliye ihale edilebilir. 

C i n s i 
Miktarı Muh. B. G. Tem. 

Kilo Lira Lira 
İ H A L E 
Günü Saati 

Şekerpare kuru kayısı 
Kuru Amesgen eriği 

6000 39.000 ] 
6000 15.000 J 3.950 

Kavrulmuş fındık içi 
Çam fıstığı 
Ceviz içi 
Kuş üzümü 

Ispanak 

3000 39.000] 
3000 33.000 | 
3000 24.000 f. 6.219 1/10/1963 11.00 
1500 3.375 | Salı günü 

Tamamı 153.375 J 8.919 

100.000 70.000 4.750 1/10/1963 11,30 
Salı günü 
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Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Üç) kalem ı(Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
lilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verme
leri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Karmbahar ve kök kere
viz bir istekliye ihale edilebileceği gibi karmbahar ayrı, kök kereviz 
ayrı partiler halinde de ihale edilebilir. 

C i n s i 
Miktarı Muh. B. G. Tem. 

Ton Lira Lira 
İ H A L E 
Günü Saati 

Havuç 
Karmbahar 
Kök kereviz 

60 
50 
10 

Tamamı 

27.000 
50.000 
8.000 

58.000 

2.025 2/10/1963 11.00 
3.750 l 

600 J 

4.150 

2/10/1963 11,30 
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M , S, , 4 i \u. lu bi l im Alma noıru^yonu 
Başkan lığın daı i 

Kapalı zarf usulü ile K. K. Basımevi kitap satış mağazası inşaatı 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 52.889,56 lira olup geçici teminatı 3.900,— 
liradır. İhalesi 4/10/1963 Cuma günü saat 11.30 da Komisyonda yapıla
caktır. Keşif ve şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilin
de hazırlıyacakları teklif zarflarım ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 1/10/1963 günü 
saat 16.00 ya kadar Ankara'da Orta Bölge İnş. Emi. Grp. Bşk. lığına 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığından : 

Diyarbakır'da yemden kurulacak 250 - 300 Kw gücünde uzun dal
ga radyo istasyonunun yalnız verici teçhizatının imal ve kurdurulması 
işinin kapalı zarf ile teklif alma suretiyle yapılacak ihalesinin teklif 
verme süresi 16 Ekim 1963 Çarşamba günü saat 14.00 e kadar bir ay 
uzatılmıştır. 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 —• Yeşilköy Hava Limanı Malzeme Deposu inşaatı 2490 sayılı 
kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Keşif bedeli 69.929,49 TL. olup geçici teminatı 4.746,47 lira
dır. Geçici teminat T. C. Merkez Bankası İstanbul Şubesindeki 352340 
sayılı hesaba veya Yeşilköy Hava Limanımız veznesine yatırılacaktır. 

3 —• Eksiltmesi 4 Ekim 1963 tarihine müsadif Cuma günü saat 
15.00 de Yeşiköy Hava Limanı Terminal binasında yapılacaktır. 

4 —• Bu işe ait ihale evrakı, Yeşilköy Hava Limanı Malzeme Mü
dürlüğünden, D M l . İzmir Meydan Müdürlüğünden, Ankara Genel Mü
dürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından 3,50 TL. mukabilinde satın 
alınabilir. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin en geç 30 Eylül 1963 Pazartesi 
günü mesai saati sonuna kadar aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe 
ile Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğüne müracaat ederek yeterlik 
belgeleri almaları şarttır. 

a) Mütaahhitlik karnesi veya sureti 
b) Halen yapmakta olduğu işlere ait beyanname 
c) Teknik personel beyannamesi 
d) İnşaat mahallinin ve çelik makasların görüldüğüne dair Yeşil

köy Etüd Proje Kontrol Amirliğinden alınmış belge 
6 —• Müracaatlarda genel evrak kayıtları ve saati muteber olup 

postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
7 —• İsteklilerin 1963 yılı ticaret odası vesikası, idareden alacak

ları ehliyet belgesini teminat mektup veya mekbuzunu havi, usulüne göre 
tanzim edecekleri kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel 
satın alma komisyonu başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

8 —• İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olmaları gereklidir, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul olunmaz.) 
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Ankara Telefon Müdürlüğünden : 

1 — 50.000 aded Ankara Telefon Rehberi bastırılacaktır. 
2 — Buna ait şartnameler Ankara ve İstanbul Telefon Müdürlüğü 

Malzeme Servisinden bedelsiz olarak verilecektir. 

4724/2-1 

Ankara Beşinci İcra Memurluğundan : 

Ankara'da Ahmet Aras vekili avukat Ahmet Rüşünsel'e masraf
sız 346,89 lira borçlu Eskişehir'in Taşbaşı civarı Akçaalan Mahallesi 
Şeldevaya Solda Sokak No. 34 de ikamet etmekte iken adresini değişti
ren Fatma Perihan Özkök'ün zabıtaca yapılan tahkikata rağmen adre
sinin tesbiti mümkün olmadığından icra emrinin ilânen tebliğine karar 
verilmiştir. 

Yukarıda yazılı borcu işbu ilânın tebliğinden itibaren 15 gün son
ra başlamak üzere beş gün içerisinde ödemeniz, 1. 1. K . 32 nci mad
desi gereğince bu müddet içerisinde borcu ödemez, tetkik merciinden 
veya temyiz veya iadei mahkeme yolu ile ait olduğu mahkemeden ic
ranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde -cebri 
icra yolu ile tahsil olunacağı ve yine bu müddet içerisinde mal beyanın
da bulunmazsanız veya hilafı hakikatte beyanda bulunduğunuz takdirde 
mezkûr kanunun 32 ve 337 nci maddelerinin tatbik olunacağı icra emri 
tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4722 /1-1 

Finike Belediye Başkanlığından : 

İskele Mahallesi A. G. Elektrik şebekesi tesisi ihalesine iştirak 
eden olmadığından ikinci defa ihaleye çıkarılmıştır. Keşfi 92.302,— T. 
L. dır. Geçici teminatı 6.922,65 T. L . dır. İhale 30 Eylül 1963 Pazartesi 
günü saat 16.00 da Finike Belediye Başkanlığı odasında 2490 sayılı ka
nuna göre kapalı zarf usulü ile Belediye Encümenince yapılacaktır. İlgili 
şartnameler proje "ve keşif evrakı Finike Belediye Başkanlığında görü
lebilir. İsteklilerin ticaret odası ve İller Bankasından alacakları yeterlik 
belgeleri ile teminat makbuzunu veya mektubunu ihtiva eden kapalı 
zarflarını ihale günü en geç saat 15.00 e kadar Finike Belediye Başkan
lığına vermeleri ilân olunur. 
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Şahlık • 16 (Resmî Gamete) 12 EYLÜL 1%3 

Sanayi Bakanlığından : 

Vilâyeti : Balıkesir, Kazası : Bigadiç, Köyü veya Mevkii : Çam. 
Faraş, Madenin Cinsi : Borasit, Ruhsatnamenin Tarihi : 22/9/1950 
Numarası : 106/29. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi : iskele su değirmeninden Faraş Köyü Camiine doğru hat. 
Doğusu : Faraş Köyü Camiinden Emirler Köyü Camiine doğru hat. 
Güneyi : Emirler Köyü Camiinden Balaban Tepe beton sütununa 

doğru hat. 
Batıs ı : Balaban Tepe beton sütunundan hudut başlangıcı olan 

iskele su değirmenine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş borasit ma

deni için ticari ikametgâhı istiklâl Cad. 310 Şark Apt. No : 6 Beyoğlu -
istanbul olan Faraş Çamköy Borasit Limited Şirketi uhdesine 45 yıl 
müddetle işletme imtiyazı verilecektir. 

itirazı olanların 12 Eylül 1963 tarihinden itibaren onbeş gün için
de bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu 
müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 
6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 

4602 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1. Mütaahhit nam ve hesabına eksiltmeye konulan ve 9/9/1963 
tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16.00 da teklif alma suretiyle 
açık eksiltmesi yapılacağı 23/8/1963, 26/8/1963, 29/8/1963, 2/9/1963 ta
rihlerinde gazetelerle yayınlanmış olan Yozgat içi geçişi yolu yapımı
nın eksiltme günü bu defa 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi gere
ğince on günlük uzatılarak 20/9/1963 Cuma günü saat 16.00 da teklif 
alma suretiyle ve açık eksiltme usulü ile yapılacaktır. 

2. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin en geç 14/9/1963 Cu
martesi günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne müracaat ederek bu iş için yeterlik belgesi almaları, 
lüzumlu teminat ve diğer belgeleriyle birlikte eksiltme günü saat 16.00 
da Komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4688 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat te
minat miktarı gösterilmiş olan malzeme, fiyat ve teklif isteme suretiyle 
satın almacaktır. 

Satmalma No. ve Cinsi : 63D/88 Muhtelif lâboratuvar malzemesi, 
Muvakkat Teminat Miktar ı : 850,— T. L. ihale Tarih ve Saati : 23/9/1963 

15.00. 
2 —• İhale, D S l Makina ve ikmâl Dairesi Reisliğinde (Etlik - An

kara) toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak alınabilir. 

3 — isteklilerin teklif mektuplarının, idari şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir 
saat evel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
şarttır. 

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

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

4718 /1-1 

1 — Döviz temini ve ithalâtı Idaremizce yapılmak üzere : 
Şartname No. : 63 - 11L - 60, Mevzuu : Rulmanlar. 

fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Teklifler 10 Ekim 1963 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar 

DSl Makina ve ikmâl Dairesi Başkanlığı Satmalma Komisyonu Baş
kanlığına verilmiş veya gönderilmiş olacaktır. (Telgrafla yapılacak olan 
teklifler kabul edilmez). 

3 — istekliler, firmanın antetli kâğıdına yazılmış pullu bir dilek
çe ile, dilekçelerinde şartname numarasını ve hangi firmadan teklif 
getireceklerini sarih adresleri ile belirterek, DS l Makina ve İkmâl Dai
resi Başkanlığından (DSl Etlik Tesisleri Ankara) şartnameleri bedelsiz 
olarak temin edebilirler. 

4 — ödeme gayri kabili rücû bir akreditifle yapılacaktır. 
5 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarları azaltıp çoğalt

makta ve bazı kalemleri tamamen almamakta serbesttir. 

4725 /1-1 

Ankara Yenişehir Sağlık Koleji Müdürlüğünden 

Cinsi 

öğrenci elbise dikişi 
Hizmetli elbise dikişi 
Öğrenci paltosu dikişi 
Hizmetli paltosu dikişi 

Miktarı 

360 Takım 
80 > 

105 Aded 
10 » 

Muhammen Muhammen Geçici 
bedeli tutarı teminatı 

110,— 39.600,— 2.970,— 
110,— 8.800,— 660,— 
100,— 10.500,— 787,50 
100,— 1.000,— 75,— 

59.900 — 4.492,50 

İhale günü ve saati 

28/9/1963 Cumartesi saat 11 de 

Bir grup olarak 

(Yalnız kumaşı okul idaresinden verilecektir.) 

1 — Yukarıda cins ve miktariyle tutar, muvakkat teminatı ve ihale günü, saati yazılı bir grup dikiş ücreti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Kapalı zarf usulüyle eksiltme Ankara'da Yenişehir Sağlık Kolejinde belli gün ve saatte toplanacak Satmalma Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 —• Şartnameler her gün çalışma saatlerinde Kolejde görülebilir. 
4 — Kapalı zarf usulüyle eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, 4 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları ilân olunur. 

4697/4-1 

Resmî Gazete abonelerine : 
a) Resmî Gazete'nin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bitim tarihinde de sevlüyat derhal dur

durularak, müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmil edile miyeceğinden abone müddeti 30/9/1963 tarihinde sona erecek Resmî 
Gazete sahiplerinin abonelerinin 1/10/1963 tarihinden 30/9/1964 tarihine kadar birer sene müddetle yenilemeği istedikleri takdirde abone bedeli 45 lira 
50 kuruşun behemehal bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarını da işaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu abone bitim 
tarihinden en geç 10 gün evvel bir yazı üe Genel Müdürlüğümüze göndermeleri, 

Bulundukları yerde Malsandığı olmayan abonelerin, abone bedelini posta havalesiyle yollamak zorunda olurlarsa keyfiyeti bir mektupla 
bildirmeleri, 

b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numarasının konulması, 
c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak alacakları 

makbuzu, adres değiştirme isteğini havi mektuplarla birlikte göndermeleri gerekmektedir. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 

saatte toplanacak Satmalma Komisyonunda yapıla-

2, 3, 4 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları ilân olunur. 
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