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BİRİNCİ BÖLÜM 

Türk vatandaşlığının kazanılması 
I — K A N U N Y O L U İLE K A P A N M A 

1. Nesep ile 

A) Doğum : 

Madde 1 — Türkiye içinde veya dışında, 
a) Türk babadan olan, 

b) Türk anadan doğup da, babasının vatandaşlığım doğumla k a -
zanamıyan, 

c) Türk anadan evlil ik dışında doğan çocuklar, doğumlarından 
başlıyarak Türk vatandaşıdırlar. 

B) Hal değişikliği : 

Madde 2 — Yabancı anadan evlil ik dışında doğan çocuk, 
a) Nesebinin tashihi, 
b) Babalığın hükümle tahakkuk etmesi, 
c) Tanıma, 

yollarından biriyle bir Türk vatandaşına nesep bağı i le bağlanırsa, do
ğumundan başlıyarak Türk vatandaşı olur. 

C) Evlât edinme : 

Madde 3 — Evlât edinme evlâtlığın vatandaşlığına tesir etmez. 
Ancak, küçük olan evlâtlık, vatansız olur veya anası babası bulunmaz 
veyahut nerede olduğu bilinmezse, bir Türk tarafından evlâtlığa alın
makla Türk vatandaşı olur. 

2. Doğum yeri ile 

Madde 4 — Türkiye'de doğan ve vatandaşlığım ana ve babasından 
doğumla kazanamıyan çocuklar doğumlarından başlıyarak Türk vatan
daşıdırlar. 

Türkiye'de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olmadıkça, Türkiye'de 
doğmuş sayılırlar. 

S. Evlenme ile 

Madde 5 —> B i r Türkle evlenen yabancı kadın Türk vatandaşlığına 
geçmek istediğini 42 nci maddede gösterilen şekilde bildirdiği veya va

tansız bulunduğu veyahut evlenmekle eski vatandaşlığını kaybettiği tak
dirde Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır. 

Evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli 
olan kadın, Türk vatandaşlığını muhafaza eder. 

Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuklar, ana veya ba
baları hüsnüniyetli olmasalar dahi Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. 

II — YETKİL İ M A K A M K A R A R I İLE K A Z A N M A 

1. Vatandaşlığa alınma çeşitleri ve ikamet 

A) Genel olarak vatandaşlığa alınma : 

Madde 6 — Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar Bakanlar K u 
rulu kararı İle Türk vatandaşlığına alınabilirler. 

"Vatandaşlığa alınmasını istiyen kişi, 
a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk Kanununa göre reşit 

olmalıdır. 
b) Müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de 5 yıl ikamet et

miş olmalıdır. 
c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile teyit etmiş 

olmalıdır. 
ç ) İyi ahlâk sahibi olmalıdır. 
d) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulun

mamalıdır. 
e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir. 
f) Türkiye'de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin 

geçimini sağlıyacak gelire veya mesleke sahip olmalıdır. 

B) İstisnai vatandaşlığa alınma : 

Madde 7 — Aşağıdaki hallerde 6 nci maddenin (b) ve (c) bent
lerindeki şartlar aranmaksızın yabancılar, istekleri üzerine, İçişleri B a 
kanlığının tekl i f i ve Bakanlar Kuru lu karariyle Türk vatandaşlığına alı
nabilirler. 

a) Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş olanların 
sonradan doğmuş reşit çocukları, 

b) B i r Türk vatandaşı ile evli olanlarla, bunların reşit çocukları, 
c) Türk soyundan olanlarla, eşleri ve reşit çocukları, 
ç) B i r Türk vatandaşı ile evlenme karariyle Türkiye'de yerleşmiş 

olanlar, 
d) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alanlarda 

veya M i m , teknik veyahut sanat alanlarında olağanüstü hizmeti geçmiş 
veya hizmeti geçeceği düşünülen kimseler, 

e) Vatandaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zaruri görülenler. 

T . C . 
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G) Yeniden vatandaşlığa alınma :' 

Madde 8 — B u kanuna göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan
ları, Bakanlar Kuru lu ikamet şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa 
alabilir. 35 inci madde hükmü saklıdır. 

D) Yabancının ikameti : 

Madde 9 — B i r yabancı için ikamet Türk kanunlarına uygun ola
rak Türkiye'de oturmaktır. Yabancının, toplamı altı ayı geçmemek şar-
tiyle Türkiye dışında bulunması ikamet süresini kesmez. Ancak Türkiye 
dışında geçirdiği zaman ikamet süresinden sayılmaz. 

Türkiye'de, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ikametgâh sa
hibi olan yabancının, tedavi, öğrenim veya herhangi b ir mücbir sebeple 
Türkiye dışına çıkması veya böyle bir sebeple Türkiye dışında kalması 
hallerinde, dışarda geçen zamanın toplamı altı ayı geçse dahi ikamet sü
resi kesilmiş olmaz. 

2. Vatandaşlığa alınmada usul 

A) Müracaat makamı : 

Madde 10 — Türk vatandaşlığına alınma dileği 6 nci madde gere-
ğince i lg i l in in oturduğu, 7 ve 8 inci maddelerdeki yazılı hallerde de i l g i 
l inin bulunduğu yerin en büyük mülkiye âmirine ve yabancı memlekette 
Türk konsolosluğuna bir dilekçe ile yapılır. B u makamlarca tamamlanan 
evrak, gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. 

B) Soruşturma : 

Madde 11 — Vatandaşlığa alınma dileğinde bulunan kişi hakkında 
İçişleri Bakanlığınca, bu kanunun uygulanmasına dair hazırlanacak yö
netmelikte tesbit edilecek esaslara göre soruşturma yapılarak gerekü 
şartların bulunup bulunmadığı araştırılır. 

LTI — SEÇME H A K K I İLE K A Z A N M A 

1. Türk vatandaşlığını kaybeden küçükler 

Madde 12 — Aşağıdaki kişiler, Türk Medeni Kanununa göre reşit 
olmalarından başlıyarak bir yıl içinde Türk vatandaşlığını seçebilirler : 

a) Türk anadan doğup da Türk vatandaşlığını kazanamıyanlar, 

b) 30 ve 37 nci maddeler gereğince, analarına bağlı olarak Türk 
vatandaşlığını kaybeden küçükler, 

c) 32 ve 36 nci maddeler gereğince ana veya babalarına bağlı ola
rak Türk vatandaşlığını kaybeden küçükler. 

2. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kaybeden kadın 

Madde 13 —> 19 uncu madde uyarınca evlenme ile Türk vatandaş
lığından ayrılan kadın bu evliliğin sona ermesinden başlıyarak üç yıl 
içinde Türk vatandaşlığına dönebilir. 

IV — VATANDAŞLIĞI K A Z A N M A N I N SONUÇLARI 

1. Evlenmede çocuklar 

Madde 14 — Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan kadının, bu 
evlenmeden önceki küçük çocukları, 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın belli olmaması, 
c) Babanını vatansız bulunması, 
ç) Çocuğun vatansız olması, 
d) Velayetin anada bulunması, 

Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

Şu kadar k i (a) ve (d) bentlerinin uygulanmasında 16 nci madde

deki şartlar aranır. 

2. Vatandaşlığa alınma 

A) Eş : 
Madde 15 — Vatandaşlığa alınma eşin vatandaşlığına tesir etmez, 

ancak, vatansız kadın, kocasına bağlı olarak Türk vatandaşı olur. 

B) Çocuklar : 

Madde 16 — Küçük çocuklar Türk vatandaşlığına alınan babala
rına bağılı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

Türk vatandaşlığına alınan kadının küçük çocukları, 
a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın bell i olmaması, 
c) Babanın vatansız olması, 
ç) Çocuğun vatansız olması, 
d) Velayetin anada bulunması, 
Hallerinde çocuğun millî kanunu engel olmadığı takdirde analarına 

bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

3. Seçme hakkı ile kazanma 

A) Türk vatandaşlığını seçen kişinin eşi ve çocukları : 

iMadde 17 — B u kanunun, vatandaşlığı kazanmanın sonuçlarını 
düzenliyen 15 ve 16 nci maddeleri 12 nci madde uyarınca seçme hakkını 
kul lanarak Türk vatandaşlığına dönen kişilerin eşleri ve küçük çocukları 
hakkında da uygulanır. 

B) Türk vatandaşlığını seçen kadının çocukları : 

Madde 18 — Evlenme ile Türk vatandaşlığından ayrılan analarına 
bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden küçük çocuklar, kadının 13 
üncü madde uyarınca seçme hakkını kul lanarak Türk vatandaşlığına 
dönmesi halinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

Kadına Türk vatandaşlığmı kaybettiren evlenmeden olan küçük ço
cukları, 16 nci maddenin ik inc i fıkrasında belirtilen hallerde seçme hak
kını kul lanan analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. 

İ K İ N C İ B Ö L Ü M 

Türk vatandaşlığının kaybı 
I. K A N U N Y O L U İLE K A Y I P 

Evlenme : 

Madde 19 — Yabancı i le evlenen Türk kadını kocasının millî k a 
nunu evlenme sebebi ile kocanın vatandaşlığını kadına bahşettiği ve 
kadın kocasının vatandaşlığını seçtiğini 42 nc i maddede gösterilen şe
kilde bildirdiği takdirde, Türk vatandaşlığını kaybeder. 

Kadın kocasının vatandaşlığım belirl i şartların gerçekleşmesi ile 
kazanıyorsa; Türk vatandaşlığı o tarihte kaybedilir. 

H — YETKİL İ M A K A M K A R A R I İLE K A Y I P 

1. Vatandaşlıktan çıkma 

A) Çıkma şartları : 

Madde 20 — Türk vatandaşlığından çıkma, aşağıdaki şartlarla, 
Bakanlar Kuru lunun iznine bağlıdır. 

a) Mümeyyiz ve reşit olmak, 
b) Muvazzaf askerl ik hizmetini yapmış olmak veya yapmış sayıl

mak, 
Muvazzaf askerl ik hizmetim yapmış olmak kaydından istisnası za

rur i görülenler hakkında Millî Savunma Bakanlığınca i z in verilmesi müm
kündür. Ancak, bu şekilde Türk vatandaşlığından çıkan şahıs yeniden 
vatandaşlığa alındığı takdirde askerl ik hizmetim yapmakla ödevlidir. 

c) i radesi dışında herhangi b ir sebeple başka b i r Devlet vatandaşı 
olmak veya başka b i r Devlet vatandaşlığını kazanacağı hakkında inan
dırıcı belirti ler bulunmak. 

B) Müracaat nvakamı: 

Madde 21 — Türk vatandaşlığından çıkma dileği, Türkiye içinde 
İlgilinin oturduğu yerin en büyük mülkiye âmirine, yurt dışında Türk 
konsolosluğuna bir dilekçe i le sunulur. 

B u makamlarca tamamlanan evrak gereği yapılmak üzere İçişleri 
Bakanlığına gönderilir. 

G) Çıkma belgesi : 

Madde 22 — Vatandaşlıktan çıkmak istiyen kişi, aynı zamanda 
başka bir Devlet vatandaşı ise çıkma belgesi kendisine derhal veril ir. 

Vatandaşlıktan çıkmak istiyen kişi, başka bir Devlet vatandaşı değil 
ise, çıkma belgesi, i l g i l i yabancı Devlet vatandaşlığına girdiğini bi ldir ir 
belgeyi gösterdiği zaman kendisine veri l ir. 
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Ç) Çıkma, hükmü : 

Madde 23 — 22 nci madde uyarınca çıkma belgesinin verilmesi ile 
Türk vatandaşlığı kaybedilir. 

20 nc i madde uyarınca verilen iz in tarihinden başlıyarak üç yıl 
içinde bu belge alınmamış ise, Türk vatandaşlığının kaybı kesinleşir. 

2. Vatandaşlığa alınmanm iptali 

Madde 24 — Vatandaşlığa alınma, i lg i l in in yalan beyanı veya 
önemli hususları gizlemesi sonucu vukubulmuş ise, vatandaşlığa alınma 
kararı Bakanlar Kurulunca ipta l edilir. 

İlgilinin Türk vatandaşlığına alınmasından başlıyarak beş yıl geç
tikten sonra iptal kararı verilemez. 

S. Vatana bağlılıkla bağdaşamıyan eylemler 

A) Kaybettirme : 

Madde 25 — Aşağıdaki kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettikle
rine Bakanlar K u r u l u tarafından karar verilebilir. 

a) Türk vatandaşlığından çıkma i zn i almaksızın kendi istekleri ile 
yabancı bir Devlet vatandaşlığını kazananlar, 

b) Yabancı b ir Devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymıyan her
hangi bir hizmetinde bulunup da Hükümetçe, bu görevi bırakmaları ken
dilerine yurt dışında elçilik veya konsolosluklarımız, yurt içinde ise ma
hallî mülkiye âmirleri tarafından bildirilmesine rağmen üç aydan az ol
mamak üzere verilecek münasip bir süre içerisinde kendi istekleriyle 
bırakmıyanlar, 

c) Türkiye ile savaş hallinde bulunan bir Devletin her türlü hizme
tinde kendi istekleriyle Hükümetin i zn i olmaksızın çalışmaya devam 
edenler, 

' ç) Yur t dışında bulunup da muvazzaf askerl ik görevini yapmak 
veya Türkiye'de savaş ilâm üzerine, yurt dışında bulunup da, yurt savun
masına katılmak için yetki l i kılınmış makamlar tarafından usulen yapı
lacak çağrıya mazeretsiz olarak üç ay içinde icabet etmiyenler, 

d) Sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına 
kaçıp da kanuni süre içinde dönmiyenler, 

e) Silâhlı Kuvvet ler mensupları ile askerlik görevini yapmakta 
olanlardan görev, iz in, hava değişimi veya tedavi için yurt dışında bulu
nup da süresi bittiği halde mazeretsiz olarak üç ay içinde geri dönmi
yenler, 

f) Ye tk i l i makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra 
kesintisiz olarak en az yedi yıl Türkiye dışında oturan ve Türkiye ile 
i lgisini ve bağlılığını kesmediğine ve Türk vatandaşlığını muhafaza etti
ğine delâlet edecek resmî temas ve işlemleri bulunmıyanlar. 

(ç) , (d) ve (e) bendi erine göre karar verilebilmesi için Millî Sa
vunma Bakanlığının tekl i f i şarttır. 

B) Çıkarma: 

Madde 26 — Yur t dışında bulunup da, Türkiye Cumhuriyetinin iç 
ve dış emniyeti aleyhine faaliyette bulunan ve hakkında Türkiye'de ceza 
kovuşturması yapılmasına imkân bulunamıyan ve yurda dönmesi için 
yapılan davete üç ay içinde mazeretsiz olarak icabet etmiyen Türk va
tandaşlığını sonradan kazanmış kişiler Bakanlar K u r u l u kararı ile va
tandaşlıktan çıkarılabilir. 

B u hüküm, Türkiye savaş halinde bulunduğu zaman, doğumla Türk 
vatandaşı olanlar hakkında da uygulanabilir. 

I I I — SEÇME H A K K I İLE K A Y I P 

1. Türk vatandaşlığım kazanan çocuklar 

Madde 27 — Aşağıdaki Türk vatandaşları reşit olmalarından baş
lıyarak i k i yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler : 

a) Analarına bağlı olarak doğumla Türk vatandaşı oldukları halde, 
sonradan yabancı babalarının vatandaşlığım kazananlar, 

b) Evlâtlığa alınmakla Türk vatandaşı olanlar, 

c) Doğum yer i esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, son
radan ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar, 

ç) Herhangi b ir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana 
veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşı olanlar. 

Yukardak i hükümler gereğince vatandaşlıktan ayrılma i l g i l i y i va
tansız kılacak ise, bu hak kullanılmaz. 

2. Evlenme ile Türk vatandaşlığım kazan/m kadın 

Madde 28 — 5 inc i madde uyarınca evlenme ile Türk vatandaşlığını 
kazanan kadınlar evliliğin sona ermesinden başlıyarak üç yıl içinde, 
evlenmeden önce sahip oldukları Devlet vatandaşlığını muhafaza ettik
leri veya bu vatandaşlığa dönebildikleri "takdirde Türk vatandaşlığından 
ayrılabilirler. 

IV — K A Y B I N SONUÇLARI 

1. Genel olarak yabancı muamelesi 

Madde 29 —• B u kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden 
kişiler, kayıp tarihinden başlıyarak yabancı muamelesine tabi tutulur. 
İkamet, gayrimenkul edinme ve ferağı, miras ve çalışma gibi konularda 
ancak Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan faydalanabilir
ler. 33 ve 35 inci maddeler hükümleri saklıdır. 

2. Evlenmede çocuklar 

Madde 30 — Yabancı ile evlenmek suretiyle 19 uncu madde gere
ğince Türk vatandaşlığını kaybeden kadının bu evlenmeden önceki küçük 
çocukları; 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Bahanın belli olmaması, 
c) Babanın vatansız olması, 
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. 

B u fıkra gereğince Türk vatandaşlığının kaybı, çocuk 15 yaşından büyük 
ise, yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Yukarıdaki fıkra gereğince Türk vatandaşlığının kaybı çocukları 
vatansız kılacak ise, çocuklar Türk kalırlar. 

S. Vatandaşlıktan çıkma 

A) Eş : 

Madde 31 — Vatandaşlıktan çıkma eşin vatandaşlığına tesir etmez. 

B) Çocuklar : 

Madde 32 — Küçük çocuklar, Türk vatandaşlığından çıkan babala
rına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. 

Ananın Türk vatandaşlığından çıkması küçük çocuğun vatandaşlı
ğına tesir etmez. Ancak vatandaşlıktan çıkan ananın küçük çocukları, 

a) Babanın ölmüş bulunması, 
b) Babanın bell i olmaması, 
c) Babanın yabancı olması, 
ç) Velayetin anada bulunması, 
Hallerinde, analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. 
Baba veya anaya bağlı olarak vatandaşlığın kaybı; çocuk, 15 yaşın

dan büyük ise, yazılı muvafakatine bağlıdır. 
Yukarıdaki hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı çocukları va

tansız kılacak ise, çocuklar Türk kalır. 

4. Vatandaşlığın iptali 

Madde 33 — İptal kararı i l g i l i kişiye bağlı olarak Türk vatandaşı 
olmuş eş ve çocuklar hakkında da hüküm ifade eder. 

İptal kararının hükümleri geriye yürümez. 
Vatandaşlığı iptal edilenlerin mallarının tasfiyesi i le kendilerinin 

sınır dışı edilmeleri lüzumlu görüldüğü takdirde bu husus ipta l kara
rında belirti l ir. B u gibiler en geç bir yıl içinde Türkiye'deki mallarını 
tasfiye ederek ikametgâh ve iş merkezlerini yurt dışına nak i l ve mem
leketi terketmek zorundadır. A k s i halde, malları Hazinece satılarak be
delleri nam ve hesaplarına millî b ir bankaya yatırılır ve kendileri de sınır 
dışı edilir. B u kişiler iptal kararı aleyhine Danıştay'a başvurdukları'tak
dirde, mallarının tasfiyesi ve sınır dışı işlemleri dâva sonuna bırakılır. 

5. Kaybettirme ve çıkarma 

A) Genel olarak : 

Madde 34 — Kaybett irme ve çıkarma kararları şahsidir. İlgilinin 
eş ve çocuklarına tesir etmez. 
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B) Çıkarma : 

Madde 35 — 26 ncı madde gereğince vatandaşlıktan çıkarılan kişi
lerin Türkiye'de bulunan malları Hazinece tasfiye edilir. Ve bedelleri nam 
ve hesaplarına millî b ir bankaya yatırılır. B u kişiler çıkarma kararı aley
hine Danıştay'a başvurduğu takdirde malların tasfiyesi dâva sonuna 
bırakılır. 

B u gibiler Türkiye'de yerleşmemek ve genel hükümlere tabi olmak 
şartiyle Türkiye'ye gelebilirler. 

Vatandaşlıktan çıkarma kararının i lgi l iye tebliğinden veya Resmî 
Gazete ile yayınlanmasından önce Türkiye'ye dönenler hakkmda vatan
daşlıktan çıkarma işlemi durdurulur. 

Türk vatandaşlığından çıkarılanlar hiçbir şekilde yeniden Türk va
tandaşlığını kazanamazlar. 

6 . Seçme hakkı ile kayıp 

A) Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılan kişinin eşi ve 
çocukları : 

Madde 36 — B u kanunun vatandaşlıktan çıkmanın sonuçlarını dü-

zenliyen 31 ve 32 nc i maddeleri, 27 nci madde uyarınca seçme hakkını 
kul lanarak Türk vatandaşlığından ayrılan kişilerin eşleri ve küçük çocuk
ları hakkında da uygulanır. 

B) Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığından ayrılan kadının ço
cukları : 

Madde 37 — Evlenme ile Türk vatandaşlığına geçen analarına bağlı 
olarak Türk vatandaşlığını kazanan küçük çocuklar, kadının 28 inci 
madde uyarınca seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından ayrıl
ması halinde, analarına bağlı olarak Türk vtandaşlığını kaybederler. 

Kadına Türk vatandaşlığını kazandıran evlenmeden olan küçük ço
cukları, 32 nci maddenin 2 nc i fıkrasında belirtilen şartlarla seçme hak
kını kul lanan analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Türk vatandaşlığının ispatı ve yargı yolu 

I — TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI 

1. İspat şekli 

Madde 38 — Türk vatandaşlığının ispatı herhangi bir şekle tabi 
değildir. 

Aşağıdaki resmî kayıt ve belgelerle benzerleri, aks i sabit oluncaya 
kadar i lg i l inin Türk vatandaşı olduğuna karine teşkil eder. 

a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus sic i l i kayıtları, 
b) Nüfus hüviyet cüzdanları, 
c) Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler, 
ç) Türk konsolosluklarınca verilen vatandaşlık ilmühaberleri. 

2. İdari makamlar 

Madde 39 — B i r kimsenin Türk vatandaşı olup olmadığı hakkında 
Türk makamlarınca tereddüde düşüldüğü takdirde bu husus İçişleri Ba 
kanlığından sorulur. 

II. Y A R G I Y O L U 

1. Danıştay 
Madde 40 — Türk vatandaşlığı hakkında idar i makamlarca her ne 

şekilde olursa olsun verilen karar lar aleyhine Danıştaya başvurulabilir. 

2. Danıştay dışı yargı organları 

Madde 41 — Danıştay dışında herhangi bir Türk yargı organı 
önünde bir kimsenin Türk vatandaşı olup olmadığı iddia edilir veya i lg i l i 
organ tarafından tereddüde düşülürse bu husus İçişleri Bakanlığından 
sorulur, İçişleri Bakanlığı en geç bir ay içinde kararını bildirir. 

İçişleri Bakanlığınca verilen kararın dâvaya bakmakta olan mah
kemece taraf lara tebliğinden başlayarak bir ay içinde ilgililerce Danış
taya başvurulmadığı takdirde Bakanlık k a r a n kesinleşir. 

2 nci fıkrada, belirtilen şekilde Danıştaya başvurulursa, bakılmakta 
olan dâva, karara kadar durdurulur. Sözü edilen fıkra gereğince yapılan 
müracaatları Danıştay üç ay içinde kesin olarak karara bağlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

I — Evlenmede vatandaşlıkla ilgili beyan 

Madde 42 — 5 ve 19 uncu maddelerdeki beyanlar, 
a) Evlenme, evlendirmeye yetki l i Türk makamları önünde yapıl

dığı takdirde, evlenme sırasında o makama, 

b) Evlenme, evlendirmeye yetki l i yabancı makamlar önünde ya
pıldığı takdirde evlenmeyi tescil i le görevli Türk makamlarına, evlenme 
akdinden başlıyarak bir aylık süre içinde, yazılı olarak yapılır. 

Bir inc i fıkraya uygun olarak yapılan beyanı alan makam evlen
menin tesciline ait muameleli evrak i le birlikte, bunu ügili nüfus me
murluğuna gönderir. 

II — Seçme hakkını kullanma şekli 

Madde 43 — 12, 13, 27 ve 28 inci maddeler uyarınca seçme hakkı 
İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere mahall in en büyük mülkiye amir
liğine ve yabancı memleketlerde de Türkiye elçilik veya konsoloslukla
rına yazılı bildiride bulunmak suretiyle kullanılır. 

III — Maddi hataların düzeltilmesi 

Madde 44 — B u kanuna göre alınan karar larda maddi bir hata 
bulunduğu sonradan anlaşılırsa bu kararı veren makam düzeltme veya 
değiştirme kararı alabilir. 

IV — Resmî Gazete ile yayın 
Madde 45 — Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı kararları, 

i lg i l in in İçişleri Bakanlığının teklif indeki tam hüviyetleri i le Resmî Ga-
zete'de yayınlanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son hükümler 
I — K A L D I R I L A N K A N U N V E HÜKÜMLER 

Madde 46 — 431 sayılı kanunla ekleri ve iskân Kanununun vatan
daşlıkla i lg i l i hükümleri saklı ka lmak şartiyle 1041 ve 1312 sayılı ka 
nunlarla bu kanuna aykırı diğer hükümler kaldmlmıştır. 

I I —> GEÇtCt HÜKÜMLER 

Kayıp kişiler 

Geçici madde 1 —> Millî Mücadeleden sonra, «avdeti gayricaizdir» 
şerhini havi Büyük Mil let Mecl isi Hükümeti veya işgal devletlerinin i s 
tanbul temsilcileri tarafından verilen pasaportlarla veya belgeleri olmak
sızın Türkiyeden 1930 yılının sonuna kadar ayrılmış bulunup da halen 
ölü veya sağ oldukları bil inmiyen ve sadece nüfus sicillerinde kayıtlı bu
lunan kişiler, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk vatandaşlığını 
kaybetmiş sayılırlar. 

Gerekli işlemler İçişleri Bakanlığınca yapılır. 

Iskat edilenlere verilen talep hakkı 

Geçici madde 2 —• Tabiiyeti Osmaniye Kanunnamesi ile 1312 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümlerine göre ıskat edilmiş doğuştan Türk 
vatandaşı olan kişiler bu kanunun yürürlük tarihinden başlıyarak bir yıl 
içinde yeniden Türk vatandaşlığına girmek isteğinde bulundukları ve 
vatandaşlığa alınmalarında bir sakınca görülmediği takdirde, haklarında 
bu kanunun 8 inci maddesini uygulamaya Bakanlar Kuru lu yetkil idir. 

I H — YÜRÜRLÜK 

Madde 47 — B u kanun yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer. 

I V — YÜRÜTME 

Madde 48 — Bu kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 

19/2/1964 

• Resmî 
[Düstur Gazete 

( B A S L I Ğ I Tertip Ci l t SaJıife Sayı 

Kaldırılan Kanun la r : 
431 Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cuımhu-

jiyeti Memaliki Haricine Çıkanltmasma dair Kainin 
3 Mart 1340* 

1041 Şeraiti Muayyeneyi Haiz Olmayan Osmanlı Tdbaasının T ü r k 
{Vatandaşlığından Iskatı hakkında Kanun 31/5/1927 3 S 572 598 

1312 Turk Vatandaşlığı Kanunu 4/6/1928 3 9 678 904 
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G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanlığından: 

Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler 
Fuarlar: (64/1) 

20 Ağustos - 20 Eylül 1064 tarihleri arasında ağılacak XXXIII İz
mir Enternasyonal Fuarında yabancı menşeli malların teşhir, ithal ve 
satış muameleleri aşağıdaki hükümlere tabidir : 

1 — Sadece teşhir maksadiyle hariçten getirilen mallar, Fuarın 
devamı müddetince teşhir edilir ve kapanışını mütaakıp geri gönderilir. 

2 —• Fuara resmen katılacak memleketlere aşağıda yazık esaslara 
göre satış müsaadesi verilir. Resmen katılmayan memleketler firmala
rına ve müesseselerine Fuar kontenjanı ayrılmaz ve satış müsaadesi 
verilmez. 

3 — İlgili memleketler Büyükelçilik veya Elçiliklerince, Fuar'da 
teşhirden sonra satışları yapılmak istenen malların, .(Münhasıran 
4/1/1964 tarih ve 11598 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1964 Yüı İlk 
Altı Aylık Devreye alt İthalât Programına dâhil mallardan intihap edil
mek kaydiyle) kota sıra numarası, gümrük tarife ve istatistik numa
rası, açık madde ismi ve dolar olarak CİF kıymetlerini gösterir listeleri 
hazırlanarak en geç 31 Mart 1964 tarihine kadar Bakanlığımıza tevdi 
edilmesi gerekir. 

4 — Fuara resmen katılacak memleketlerin, Fuar Rejiminden fay
dalanarak İthal edecekleri malların Gümrük Kanununun 59 uncu mad
desi gereğince o memlekette istihsal veya imal edilmiş bulunması yahut 
gördüğü tahavvül ve ameliyeler dolayısiyle o memleket menşeli sayılmış 
olması şarttır. 

5 —• Bakanlığımıza tevdi olunan üsteler aynen veya tâdilen kabul 
edilir. Buna istinaden Bakanlığımızca tanzim olunan nihai Fuar Konten
jan Listelerinin birer sureti ilgili memleketlerin Büyükelçilik veya Elçi
liklerine, T. Cumhuriyet Merkez Bankası İzmir Şubesi Müdürlüğü'ne, 
İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğüne, İzmir Belediyesi Fuar ve Turizm 
Müdürlüğüne, Türkiye Odalar Birliğine, İzmir Ticaret Odasına ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odasına 31 Mayıs 1964 tarihine kadar gönderilir. Bu lis
telere göre ve 12 nci madde (c) fıkrası hükmüne tevfikan Büyüke'çOik 
veya Elçiliklerce firmalar arasında yapılan kontenjan tevziat neticelerine 
ait ithalâtçı firma ismi, malların gümrük tarife pozisyonu ve her fir
maya isabet eden kontenjan nektarı ayrı ayrı gösterilmek suretiyle ha
zırlanacak cetvellerin en geç 30 Haziran 1964 tarihine kadar Bakanlı
ğımıza gönderilmesi lâzımdır. 

6 — Fuara resmen katılan memleketler için tesbit olunan global 
kontenjanlar hiç bir suretle arttırılamaz, kontenjanlar arasında deği
şiklik yapılamaz. Kullamlrmyan bakiyeler iptal olunur. Listelerde tesbCt 
edilen kontenjanlardan kullanılmayan kısımların, diğer gümrük pozis
yonlu mallar için istimaline hiçbir suretle müsaade edilmez. 

7 — Fuar kontenjanlarından faydalanılarak İthal olunacak inal
lardan teşhir edilecek numunelerin en geç 19 Ağustos 1964 akşamına 
kadar pavyonlara getirilip 20 Ağustos 1964 tarihinden itibaren Fuar 
müddetince teşhir edilmeleri lâzımdır. Bu suretle numuneleri teşhir edil
miş malların mütebaki kısımlarının da 15 Kasım 1964 ,(DâhU) tarihine 
kadar İzmir'e gelmiş olması (İzmir gümrükleri antrepolarına girmiş ol
ması veya ant repolardaki yersizlik dolayısiyle saflarda beklemesi yahut 
tahliye imkânsızlıkları sebebiyle İzmir limanındaki gemilerde beklediği
nin tevsiki) şarttır. Bu müddetler zarfında Pavyonlarda teşhir edilmeyen 
ve İzmir'e gelmemiş bulunan malların ithaline müsaade edilmez. 

8 — İzmir Fuar kontenjanlarının tabikatı ile 'İlgili işler Bakanlığı
mız temsilcisi, İzmir Bölge Ticaret (Müdürü, T. Cumhuriyet Merkez Ban
kası İzmir Şubesi Temsilcisi, İzmir Gümrükleri Başmüdürü, İzmir Be
lediyesi Fuar ve Turizm Müdürü ile Türkiye Odalar Birliği, İzmir Tica
ret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nm birer temsilcisinden müteşek
kil bir Fuar Heyeti tarafından tedvir olunur. Bu Heyetin Başkanı İz
mir Bölge Ticaret Müdürüdür. Başkanın, bulunmadığı toplantılara heyet 
üyeleri arasından tevkil edeceği IbiıC başkanlık eder. Müracaatları kabul 
etmek, kayıtları yaptırıp heyete bildirmek, toplantılarda verilen Karar
lara ait zabıtları tanzim ve muhabere işlerini tedvir etmek üzere, Fuar 
Müdürlüğünce ayrıca bir Raportör görevlendirilir. 

9 — Fuar heyeti, ithaline müsaade olunan mallara ait numunele
rin alâkalı memleket pavyonlarında teşhir edildiklerini Fuarın açılış 

tarihinden itibaren tesbit ve Fuar süresince kontrol eder. Fuar Konten
jan Listelerine dâhil malların herbirinin , ticari karakter ve kıymet ifade 
eden bir numune ile Fuar müddetince teşhiri mecburidir. Numuneleri 
teşhir edilmeyen malların, ithaline müsaade edilmez ve geri gönderilir. 

10 — Fuar Rejiminden istifade edilerek Tahsisli İthal Malları Lis
tesinden ithal olunacak mallara ait istatistik numaralarında, yalnız aynı 
kota sıra numarası dahilinde olmak şartiyle değişiklik yapmaya Fuar 
Heyeti yetkilidir. Bunun dışındaki değişiklik talepleri kabul edilmez. 

11 — Fuarda teşhir edilecek numuneler ve ithali yapılacak maîlar 
menşe memleketlerden tafsilâtlı (Sevk Listeleri) ile gönderilir. Dört nüs
ha olarak tanzim edilecek bu listelerde, her parti İçin sevk edilen malın 
cinsi, miktarı, birim fiyatı ve CİF kıymeti gösterilir. Bu Üstelerin birer 
sureti İzmir Belediyesi ve Fuar ve. Turizmi Müdürlüğüne, İzmir Güm
rükleri Başmüdürlüğüne ve T. Cumhuriyet Merkez Bankası İzmir Şu
besi Müdürlüğüne tevdi edilir, bir nüshası da Yabancı Pavyon Mesul 
İdarecisi n ez dinde bulundurulur. 

12 — Fuar Rejimi dahilinde yapılacak ithalât aşağıdaki esaslara 
tabidir : 

a) Fatura tasdikleri Fuar Heyetince 20 Ağustos 1964 - 20 Kasım 
1964 (Dâhil) tarihleri arasında yapılır. Tasdik edilen bu faturalarla ithal 
müsaadesi alınmak üzere engeç 30 Kasım 1964 '(Dâhil) tarihine/kadar T. 
Cumhuriyet Merkez Bankası İzmir Şubesine müracaat edilmesi lâzımdır. 

b) İthal talebinde bulunacakların, 1964 yılı İlk Altı Aylık İthalât 
Rejimine dair Kararın 20 nci maddesinde yazılı nispetler dahilinde temi
nat yatırması şarttır. 

c) Fuar kontenjanındaki mallardan «Tahsisli İthal Malları Listesi» 
nde mevcut olanları, bir kota sıra numarasında bulunan mal veya mal
lara ayrılan kontenjanın 1% 20 sini aşmamak üzere ilgili büyükelçilik 
veya elçilikler tarafından ithalâtçılar arasında taksim edilir. 

13 — İşbu Sirküler hükümleri gereğince İthal maksadiyle getirilmiş 
malların engeç 31 Aralık 1964 tarihine kadar fiilen ithal edilmiş olması 
şarttır. 

14 — Fuar Rejiminden faydalanılarak ithal edilecek malların 1964 
yılı İlk Altı Aylık devreye alt İthalât Yönetmeliğinin 24 üncü madde
sindeki mücbir sebep halleri dolayısiyle 15 Kasım 1964 tarihine kadar 
İzmir'e getirilememesi veya 31 Aralık 1964 tarihine kadar fiilen ithal 
edilememesi hallerinde sözü geçen Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki 
tevsik şekilleri yerine getirilmiş olması kaydiyle, 25 inci madde hüküm
leri tatbik olunur. 

15 — Fuar Rejimi esaslarına göre ithal edilecek mallara ait bedel
lerin ödenmesi Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı hükümlerine 
tabidir. 

16 — Bu Sirkülerde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde Fuar 
Rejimi dahilinde ithal edilecek mallar hakkında 1964 yılı İlk Altı Aylık 
devreye ait İthalât Yönetmeliği hükümleri tatbik olunur. 

Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler 
İthalât: (64/10) 

8/1/1964 tarihli ve 11601 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan AID 
yolu ile yapılacak ithalâta alt Yönetmeliğe ekli Liberasyon Listesinde yer 
alan ve ithali münhasıran Birleşik Amerika'dan yapılacak olan 37.01.10 
ve 37.02.10 gümrük tarife ve istatistik pozisyonlu «röntgen filmleri» 
hizasındaki ((Yalnız A. B. Devletlerinden AID fonlarıyla) kaydı kaldırıl
mıştır. 

Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler 
İthalât: (64/11) 

XI. Kota devresinde Sanayi Bakanlığı müsaadesiyle Liberasyon Lis
tesinde yer alan ve bedelleri münhasıran AID fonlarından karşılanacak 
olan gümrük tarifesinin 73.13.10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 pozisyonuna 
giren yalnız DKP saclar için gerek Sanayi Bakanlığınca gerekse Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince ve
rilmiş bulunan «Müsaade Belgeleri» nin yürürlük süreleri 14 Mart 1964 
tarihine kadar temdit edilmiştir. 
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İ L A N L A R 
Tarım Bakanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminat miktarı 
ve ihale tar ihler i belirtilen ilâçlar 2490' sayılı kanun hükümleri dairesin
de kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — B u işe ait şartnameler Ankara 'da Z i ra i Mücadele ve Z i ra i K a 
rantina Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da Bölge Ziraat Mücadele Leva
zım Ambarları Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

Tahmini Geçici 
Miktarı bedeli teminatı Eksi l tmenin 

İlâcın cinsi Ton L i r a L i r a Günü Saat i 

% 10 D D T 750 1.200.000 49.750 12/3/1964 10.30 
.% 50 D D T W . P . 50 300.000 15.750 12/3/1964 11.30 
2,6 Gamma B H C 150 300.000 15.750 12/3/1964 14.00 
<% 5 Sevin Dust 250 562.500 26.250 12/3/1964 15.00 
% 10 D D T 750 1.200.000 49.750 13/3/1964 10.30 
A ld r in % 2,5 Dust veya 

13/3/1964 

Heptachlor % 2,5 Dust 100 200.000 11.250 13/3/1964 11.30 
Toz kükürt 120 150.000 8.750 13/3/1964 14.00 
Tütün mildiyösü fidelik 

13/3/1964 

devresi mücadele iiâcı 250 2.087.500 76.375 13/3/1964 15.00 
Tütün mildiyösü fidelik ve 

13/3/1964 

tar la devresi müc. ilâcı 250 1.125.0OO 47.500 14/3/1964 11.00 
% 10 D D T 500 800.000 35.750 14/3/1964 10.00 
A ld r in % 40 W. P. 20 260.000 14.150 14/3/1964 12.00 

702 / 4-1 

A n k a r a Defterdarlığından : 

Dairesi : Jandarma Silâh ve Malzeme Tamir E v i Md. Cinsi : 92 ka 
lem muhabere malzemesi, Muhammen bedeli : 31.617,00 l ira, Teminatı : 
2372,00 l i ra . 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı menkul eşya eski alıcısı nam 
ve hesabına 2490 sayılı kanunun 25 ve 51 'inci maddelerine müsteniden 
Defterdarlıkta satılacaktır. 

2 — ' İhalesi 9/3/1964 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 
de yapılacaktır. 

3 — Faz la malûmat almak isteyenlerin mesai saatleri dahilinde 
Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. 

716/4-1 

1 —• Namık Kemal Mahallesi memur konutları kaloriferlerinin 1964 
malî yılı ihtiyacı için mubayaa olunacak 2700 ton kömürün Kömür Mü
essesesi ambarından veya Devlet Demiryolları A n k a r a İstasyonundaki 
vagonlardan kalorifer santrallarına ve santrallar arasındaki nak i l işi 
2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden Defterdarlıkta kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — B u işin muhammen bedeli 33.750 l i ra olup muvakkat teminatı 
2.432 Uradır. 

3 — Eks i l tmes i 9/3/1964 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
15,00 de yapılacaktır. 

4 — Tal ipl i ler in en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
1964 yılı tast ik l i ticaret odası vesikaları ile bir l ikte teminat makbuzla
rını havi kapalı tekl i f mektuplarını Komisyona vermeleri (Postada ge
cikme kabul edilmez) ilân olunur. 
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Mal iye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

20 Şubat 1964 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare 
Merkezinde yapılan İkramiyeli % 4,5 Fa i z l i 1949 istikrazı B i r inc i Tertip 
Tahvil lerinin y i rmi dokuzuncu ikramiye çekilişinde ikramiye kazanan 
tahvi l numaralarını gösterir liste. 

10.000 l i ra ikramiye kazanan numara 
1182 

3.000 er l i ra ikramiye kazanan numaralar 
24656, 46328 

1.000 er l i r a ikramiye kazanan numaralar 
13679, 19768, 42621, 48240 

500 er l i r a ikramiye kazanan numaralar 
3395, 3740, 10632, 25188, 26525, 28204, 30188, 30965, 
31592, 39927, . 43551, 49543 

250 şer Ura ikramiye kazanan numaralar 
6993, 14575, 18220, 19167, 19186, 30050, 36220, 38603, 
43634, 49046 

337 l i ra ikramiye kazanan numara 
23519 

Yukarıda yazılı ikramiye bedelleri 20 Şubat 1969 tarihinde zaman
aşımına uğrar. B u tarihten itibaren 5 sene müddetle yalmz tahv i l be
deli ödenir. 
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Anka ra imar Müdürlüğünden : 

Akköprü'de 5049 ada 1, 2 parsel ve 5050 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
parsellere i k i inşaat emsali ve âzami 10 kat yükseklik verilmiştir, 

i lgi l i lere duyurulur. 
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8, 9 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 

Miktarı 

16,5 Ton 
71 Ka lem 

353 » 

ihtiyacın cinsi 

Sentetik boya ve malzemesi 
Oto elektrik malzemesi 
ALLİS Chalmers D. Dr Greyder ye
dek parçaları 
A . C. buji 

.T. bedeli 
T. L . 

150.000,00 
151.693,25 

676.437,40 
6.400,00 

G. teminatı 
T. L. 

8.750,00 
8.834,66 

30.807,50 
480,00 

E K S İ L T M E N İ N 
Tar ih i Günü Saati Şekli 

19/3/1964 
19/3/1964 

18/3/1964 Çarşamba 
18/3/1964 Çarşamba 

Perşembe 
Perşembe 

11,00 
16,00 

11,00 
16,00 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

Yukarıda yazılı dört kalem ihtiyacın her ka lemi ayrı ayrı hizalarında gösterilen tarih, gün ve saatlerde Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme 
Şubesi Müdürlüğünde hizalarında gösterilen usullerle eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. Şartnameleri dilekçe i le aynı yerden bedelsiz temin edilir. 

Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmeler için tal iplerin ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi konulmak şartiyle hazırhyacakları tekli f 
mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmiyecektir. Açık eksiltme için taliplerin geçici teminat makbuzları ile bir l ikte ticaret, sanayi odası veya esnaf belgeleriyle mezkûr gün ve 
saatte Komisyon Başkanlığına müracaatları duyurulur. 
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22 ŞUBAT 1964 (Resmî Gazete) Sahife: 7 

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

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Beş) kalem (Yemlik sebze) maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İs
tekl i ler in kanuni şekilde hazırhyacakları tekl i f mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i K g . l i ra l i r a Günü Saati 

Yeml ik Havuç 
» Pancar 
» Ma r u l 
» H iya r 
» Lahana 

10.000 
40.000 
20.000 
20.000 
30.000 

6.000 
16.000 
18.000 
15.000 
12.000 

4501 
1.200 | 
1.350 i-
1.125 | 

900 J 

6 Mar t 1964 11,00 

Tamamı 67.000 5.025 
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• 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

B i r aded Station - Wagon satın alınacaktır 

1 — B i r aded 6 si l indir l i 120 H P 4 kapılı tenezzüh şase 4X2 Sta
tion - Wagon kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 55.000,— TL . lirasıdır. 
3 — Muvakkat teminat 4.000,— liradır. 

4 — Eksi l tme 26 Şubat Çarşamba saat 11 de Genel Müdürlükte 
yapılacaktır. 

5 — B u İşe ait şartname Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdürlü
ğünden alınır veya görülebilir. 

6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden : 

Çimento naklettirilecek 

1 — Anka ra Çimento Fabrikasından alınacak 8000 ton çimento, 
şartnamesindeki esaslar dahilinde şantiyemize naklettiri lecektir. 

2 — Muhammen bedel 56.000,— T L . olup geçici teminatı 4.050,— 
TL . dır. 

3 — Şartnamesi Eskişehir yolu 8. kilometredeki Üniversitemizin 
Satınalma Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 

4 — İhale, 26/2/1964 Çarşamba saat 14 te aynı mahalde kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 —• Şartnamemizi aynen kabul ett iklerini imzalayacak taliplerin 
ticaret odası nakliyeci belgesi ile ve usulüne göre hazırlanmış kapalı zarf
larını engeç ihale saatine kadar Komisyona vermeleri lâzımdır. Posta
daki gecikmeler nazara alınmaz. 

6 — Üniversite ihaleyi kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir. 
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Spor - Toto Müdürlüğünden : 

Spor - Toto Pu lu bastırılacak 

1 — Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğü ihtiyacı için 25.000.000 â"ded 
pul bastırılacaktır. 

2 —• Bastırılacak pulların muhammen bedeli 200.000,—• TL . olup, 
geçici teminatı 15.000,— liradır. 

3 — İhale 6 Mar t 1964 Cuma günü saat 16.30 da Toto Teşkilât 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 — Teşkilât 2490 sayılı kanunun hükümlerine tabi olmayıp iha
leyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir. 

5 —. İsteklilerin usulüne aöre hazırlıvacakları kanalı zarfları ihale 

Başbakanlık Memur, Hizmetli ve Daimî İşçileri Yardımlaşma 
Derneğimin 1963 Hesap Yılı Genel Kurul Toplantısı 

Başbakanlık Memur, Hizmetl i ve Daimî İşçileri Yardımlaşma Der
neğinin 1963 hesap yılı Genel K u r u l toplantısı 26 Şubat 1964 Çarşamba 
günü saat 17 de Başbakanlık Lokantasında yapılacağı ilân olunur. 

Yönetim Kuru lu 

G Ü N D E M : 

1 — Yönetim Kuru lu ve Murakıp raporlarının okunması, 
2 —. Bilançonun onanması ve Yönetim Kurulunun ibras;, 
3 — Tüzüğün 42 nc i maddesinde değişiklik yapılması, 
4 — Yen i yıl için Yönetim K u r u l u ve Murakıp seçilmesi, 
5 — Dilek ve temenniler. 

• 

Aksaray Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/1095 
Aksaray'ın Gündoğdu Mahallesinden Maksut kızı Maksude Kürkçü 

tarafından K. Bölçek Mahallesinden Hacı oğlu Orhan Kürkçü aleyhine 
açılan boşanma dâvasında : 

Dâvâlı Orhan Kürkçü'nün adresinin meçhul bulunması sebebiyle 
kendisine mahkeme gününün gazete ile ilânen tebliği yapıldığı halde 
duruşmaya gelmemiş bulunduğundan bu sefer kendisine çıkarılan gıyap 
kararınmda ilânen tebliğ edilmesine dair mahkemece verilen karar ge
reğince duruşma günü bulunan 17/3/1964 günü kendisinin veya göndere
ceği bir veki l in hazır bulunması gıyap kararı yerine ka im olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 
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963/439 
İşçi Sigortaları K u r u m u U m u m Müdürlüğü Kayser i Şubesi veki l i 

Avuka t A l i Bakır tarafından 5 inc i Bölge Karayollarında işçi olarak ça
lışan Ahmet Gül ve Musa Çınar aleyhlerine açılan tazminat dâvasında : 

Dâvâlılardan Ahmet Gül'ün adresinin meçhul bulunması hasebiyle 
evvelce mahkeme tarafından çıkarılan davetiyenin kendisine Resmî Ga
zete ile ilân yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden bu sefer yine dâ
vâlı Ahmet Gül adına çıkarılan gıyap kararınında ilânen tebliğine mah
kemece karar -verilmiş bulunduğundan mahkeme günü bulunan 6/4/1964 
gününde kendisinin veya göndereceği b ir veki l in bulunması gıyap kararı 
yerine ka im olmak üzere ilânen tebliği ilân olunur. 

664 

Satınalma Komisyo-günü ve saatinden 2 saat evveline kadar Teşkilât 
nuna vermeleri lâzımdır. 

6 — B u işe ait evsaf, şartname ve numune Teşkilât Satınalma 
Komisyonunda görülebilir. 
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Yozgat Vakıflar Memurluğundan : 

Yozgat'ın Çarşıiçi Mevkiinde 1, 2, 14 fiş numaralı (25.000) - (30.000) 
- (26.000) l i ra muhammen bedelli 3 dükkân kapalı zarf la 26/2/1964 Çar
şamba günü saat 15 de Yozgat Vakıflar İdaresinde müteşekkil komis
yonda temlikan satılacaktır. 

Yukarıdaki sıraya göre geçici teminatlar (1875), (2250), (1950) 
l i ra olup taliplerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlayacakları 
tekli f mektuplarının ihale saatinden 1 saat önce komisyona vermeleri ve 
buna ait şartnamelerin her gün mesai içinde Yozgat Vakıflar İdaresinde 
görüleceği ilân olunur. 
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Başbakanlık Memur, Hizmetl i ve Daimî İşçileri Yardımlaşma Der
neği İdare Heyeti Başkanlığından : 
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Elâzığ 2 nci Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Elâzığ'da Hüseyin Demir, Hıdır Doğan, Hasan Demir, İsmail Çetin-
kaya vesaire tarafından Fer i t Sayı vereseleri ve Hacı Z iya Bey kızı Fat 
ma Baykara vesaire aleyhine açtıkları imar ihya bedelinin tahsil i dâ
vası sebebiyle : 

Haden bulunduğu yer ve adresi malûm olmıyan Fa tma Sabiha Bay-
kara 'nm 31/3/1964 günü Elâzığ 2 nc i Asl iye Hukuk Mahkemesine gel
mesi veya bir veki l göndermesi aksi takdirde hakkında açılan dâvaların 
gıyabında yürütüleceği gıyap kararının tebliği makamına ka im olmak 
üzere keyfiyet ilân ve tebliğ olunur. 665 

Elâzığ Asl iye 1 inc i Hukuk Hâkimliğinden : 

963/923 
Elâzığ İli Pa lu İlçesi Gökdere Nahiyesinin Haylanıkebir Köyünden 

Mehmet oğlu Abdul lah Akbulut tarafından Alişam Köyünden Hüseyin 
kızı Şadiye Akbulut aleyhine açmış olduğu zina sebebiyle boşanma dâ
vasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlının ikametgâhının meçhul bulunduğu zabıta tahkikatı ile an
laşılmış ve hakkındaki davetiyenin gazete ile ilânen yapılmasına ve mu
hakemenin 9/4/1964 günü saat 9 a talikına ve dâvâlının bu gün ve sa
atte gelmediği veya bir vek i l göndermediği takdirde gıyabında duruş
maya devam edileceği davetiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 
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Yozgat Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

963/520 
Yozgat'ın Istanbulluoğlu Mahallesinden Şefika Uzun tarafından 

Yozgat 'm Karga Köyünden Ömer Uzun ve 6 arkadaşı aleyhlerine ikame 
ettiği izalei şüyu dâvası sırasında dâvâlılardan Ömer Uzun 'a gerek da
vetiye ve gerekse gıyap kararı Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edilmiş 
olup yapılan muhakeme sonunda Yozgat Tapu Sicillinde kayıtlı ve Karga 
Köyünde kâm Nisan 1963 tar ih 12, 22, 14, 16, 17, 18, 15, 13, 21, 19, 20, 
23 numaralarında kayıtlı 12 parça gayrimenkulun taksimi mümkün olma
dığından satılmak suretiyle ortaklığın giderilmesine 24/12/1963 tar ih ve 
963/883 sayı ile karar verilmiş olmakla mezkûr hükmün Ömer Uzun 'a 
adresi meçhul kaldığından tebliği mümkün olmadığından ilân tarihinden 
itibaren hükmü bir hafta içersinde temyiz etmediği takdirde hükmün 
kesinleşeceği tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 
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Mersin Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1963/994 
Davacı Mers in ' in Mahmudiye Mahallesi Zeytinlibahçe Caddesi 80 

No. da mukim Nazl iye Tuncel veki l i Avukat Kemalettin Sönmez tara
fından dâvâlı Diş Tabibi Hüseyin Hamit Tuncel aleyhine açılan nafaka 
dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlının gösterilen adresine ilânen tebligat yapıldığı halde 
16/1/1964 günkü duruşmaya gelmemiş ve bir vekil ile de kendisim temsil 
ettirmemiş olduğundan ilânen muameleli gıyap kararı tebliğine karar 
verilmekle dâvâlının 20/2/1964 günü saat 10 da duruşmaya gelmesi veya 
kendisini bir veki l ile temsil ettirmesi gıyap kararı yerine ka im olmak 
üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 
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Bergama Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/663 
Bergama Turabey Mahallesinden Fa tma Keskinkılıç tarafından Seb

ze halinde kasap F ikre t Keskinkılıç aleyhine açılan boşanma dâvasının 
yargılamasında : 

Aleyhine boşanma dâvası açılan F ikre t Keskinkılıç adma dâva di
lekçesini havi olarak çıkarılan davetiyeye verilen meşruhatta, dâvâlının 
adres bırakmadan semti meçhule gittiği anlaşılmakla dilekçenin ilânen 
tebliğine karar verilmiş olmakla terk sebebine istinat eden boşanma dâ
vası duruşmasının bırakıldığı 3/3/1964 Sah günü saat 9.00 da hazır 
bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesinin lâzım geldiği dave
tiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 
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Fatsa Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Fatsa'nın Evka f Köyünden Mustafa oğlu A l i Koç tarafından Kâmil 
Koç ve arkadaşları aleyhine ikame olunan taksim dâvasının yapılan du
ruşmasında : Dâvâlılardan aynı köyden Selim oğlu 1332 doğumlu Süley
man Belge (Özçelik) in adresi bulunamadığı ve nerede olduğuda biline
mediğinden davetiye yerine ka im olmak üzere ilânen tebligat yapılma
sına karar verilmiştir. 

Ka ra r gereğince adı geçen şahsın duruşmanın bırakıldığı 29/4/1964 
tarihinde Fatsa Sulh H u k u k Mahkemesinin 962/135 sayılı taks im dâva
sında hazır bulunması, veya kendisini temsilen bir vek i l göndermesi da
vetiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 655 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü B i r inc i Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda keşif bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri ya zıh işlerin eksiltmesi kapalı zarf la İstanbul, Küçükyah'daki Müdürlüğümüz 
binasında Komisyonda yapılacaktır. 

2 — Şartnameleri Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1963 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirket lerin hal i faaliyet belgesi ile usulü dairesinde aşağıda yazılı her iş için o 

işin hizasında gösterilen miktarda teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tar ih i muteberdir.) Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış en az aşağıda yazılı keşif bedellerini iht iva eden miktar lar la C grupundan mütaahhitlik karnesi plân ve teçhizat teknik personel taahhüt 
beyannameleri ile bu eksiltmelerin ilân tarihinden sonra alınmış aşağıda yazılı miktar larda banka referansını eksiksiz olarak bağlayarak bu işler 
için yeterlik belgesi almaları, 

(Her iş için dilekçelerine ayrı ayrı belgeleri bağlanacaktır.) 
4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları tekli f mektuplarını eksiltme günleri en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 

makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına tesl im etmeleri. 
Postada olacak gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 

i ş i n c i n s i 

Haydarpaşa - İzmit - Sapanca Gölü şimali Adapazarı yolun
da sanat yapıları inşaatı 
Haydarpaşa - İzmit - Sapanca Gölü şimali - Adapazarı yo
lunda ariyet malzemesinden kontrpua teşkili ve heyalan te
mizliği vesair işlerin 
Keşan - ipsala - Yunan hududu yolu K i m . 0+100—28+500 
arasmda nebati toprak ihzar ve taşınması anroşman, moloz 
kagir drenaj ik ra , beton bordur işleri 

Keşif bedeli 
L i r a K r . 

676.065 50 

625.130 00 

509.730 99 

G. teminat 
U r a K r . 

E K S İ L T M E 
Günü Saati 

Müracaat son 
günü 

Banka 
referansı 
L i r a K r . 

30.792 62 5 Mart 1964 11,00 28 Şubat 1964 54.085 24 

28.755 20 9 Mar t 1964 11,00 3 Mar t 1964 50.010 40 

24.139 24 12 Mar t 1964 11,00 6 Mar t 1964 40.778 48 
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Başbakanlık Devlet Matbaası 
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