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Genel hükümler 
Yetki , 

Madde 1 — Basın kartları, gazetecilere, Basın - Yayın ve Turizm 
îenel Müdürlüğü tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir. 

Basın kartı çeşitleri : 

Madde 2 — Ik l çeşit basın kartı vardır : 
1 — Sarı Basın Kartı, 
2 — Mavi Basın Kartı. 

San Basın Kartı: 

Madde S — Sarı Basın Kartı, 5953 sayılı kanunun 212 sayılı ka
mınla değiştirilen 1 inci maddesinde tarifi yapılanlardan, durumları bu 

Yönetmelik hükümlerine uyan Türk gazetecileri ile, bu Yönetmelikteki 
diğer şartları haiz olanlara verilir. 

Mavi Basın Kartı : 

Madde 4 — Mavi Basın Kartı, ecnebi basınını Türkiye'de temsil eden 
gazetecilere veya Türkiye'de yabancı dillerde çıkan gazetelerin Türk 
vatandaşı olmayan mensuplarına mahsustur ve daimî veya geçici olmak 
üzere iki şekilde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir. 

Daimî Mavi Basın Kartı, yıl sonuna kadar geçerli olmak, Geçici 
Mavi Basın Kartı da, geçici bir zaman için Türkiye'ye gelen yabancı 
gazetecilere Genel Müdürlükçe lüzumlu görülecek süreye münhasır ol
mak üzere verilir. 

Basın kartlarının sağladığı kolaylıklar: 

Madde 5 — Sarı veya Mavi Basın Kartları, sahiplerine aşağıdaki 
kolaylıkları sağlar : 

1 — Basın kartı sahipleri, Devlet ve belediyelerce veya bunlar 
adına iş yapan kurumlarca, gerek şehir içinde ve gerekse şehir dışında 
işletilen belli tarifeli taşıt araçlarında, işletme idarelerinin haiz oldukları 
yetkilere dayanarak ve bu hususta yerleşmiş usul ve âdetlere göre indir
meli veya parasız şekilde temin edecekleri seyahat kolaylıklarından fay
dalanırlar. 

2 — Resmî makamlarca idare edilip, girilmesi ücrete bağlı bulu
nan konferans, müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlarla bunlara 
benzer yerlere parasız olarak girerler. 

3 — Kart taşıyanlar, kanuni veya İdari sebeplerle gizli yürütülen 
bir tahkikat veya işleme sahne olmayan her türlü olay ve toplantı yer
lerine serbestçe girip çıkarlar. 

4 — Kart taşıyanlar özel mahiyette olmayan her türlü törenlere 
kabul olunurlar ve görevlerini en kolay görebilecekleri yerleri alırlar. 
Ancak, kart taşıyanlardan kaç kışının bu gibi törenlere girebileceğini 
ilgili daire ve kurumlar tesbit etmeye yetkilidirler. Davetiye gönderilmiş 
olması, gireceklerin sayısının tahdit edildiğini gösterir. 

5 — Kart taşıyanlar, bunları göstererek her PTT merkezinden ga
zetelere ve ajanslara indirmeli tarife ile telgraf çekme ve telefon etme 
hakkına maliktirler. 

6 — Kart taşıyanların, istedikleri zaman adlarına indirmeli tarife 
ile telefon konulur ve konuşma ücretleri indirmeli tarifeye tabi tutulur. 

7 — Kart taşıyanlar, bunları her istedikleri yerde hüviyet varakası 
olarak kullanabilirler. 

ı(Bu bent hükmü Mavi Basın Kartı taşıyanlara şâmil değildir.) 
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Müeyyide : 

Madde 6 — Basm kartları şahsa mahsus olup başkaları tarafından 
kullanılamaz. Başkalarının kartlarını kullananlar veya kullanma hakkını 
kaybettikleri halde geri vermeyenler veya süresi biten kartları kullan
makta devam edenler hakkında, bu Yönetmelikteki diğer hükümler saklı 
kalmak şartiyle Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır. 

ÎKÎNCI. BÖLÜM 

Sarı Basın Kartı 
BİRİNCİ KISIM 

Mevkutelerin nitelikleri ve kontenjanları 
Ortak hüküm : 

Madde 7 — Sahip ve mensuplarına San Basın Kartı verilebilmesi 
için, mevkutelerin aşağıdaki maddelerde yazılı nitelikleri haiz olmaları 
şarttır. 

Rotatifle basılan günlük siyasi gazeteler : 

Madde 8 — Rotatifle basılan günlük siyasi gazetelerden, her sayı-
sındaki sahifelerinin yüzölçümü toplamı: 

1 — 1,35 metrekareden (68x100 ltik bir veya 57X82 lik bir buçuk 
yaprak kâğıt) az olmıyan : 

a) Sabah gazetelerinin, sahibi, genel yayın müdürü, gazetenin ya
yınlandığı yerde ikamet eden Sorumlu Müdürleri (Neşriyat müdürü, yazı 
işleri müdürü), sekreterleri (Sorumlu müdür yardımcısı), başyazarları, 
yazarları, istihbarat şefleri, muhabirleri, mütercimleri, musahhihleri, foto 
muhabirleri, ressamlarından biri, karikatüristlerinden biri, idare müdür
lerinden biri için Sarı Basın Kartı verilir. 

b) Akşam gazeteleri için 9 uncu maddenin 1 İnci bendindeki hü
küm uygulanır. 

2 — 1,85 metrekareden daha küçük olanlar için 9 uncu maddenin, 
2, 3 ve 4 üncü bentlerindeki hükümler uygulanır. 

Düz makine ile basılan günlük siyasi gazeteler : 

Madde 9 — Düz makinada basılan günlük siyasi gazetelerden her 
sayısındaki sahifelerinin yüzölçümü toplamı: 

1 — 1,35 metrekareden (68x100 lük bir veya 57x82 lik birbuçuk 
yaprak kâğıt) az olmıyanların sahibi, genel yayım müdürü, gazetenin 
yayınlandığı yerde ikamet eden sorumlu müdürlerinden (Neşriyat mü
dürü = yazı işleri müdürü) biri, sekreterlerinden (Sorumlu müdür yar
dımcısı) biri, istihbarat şeflerinden biri, başyazalarından biri ve ayrıca 
yazar, muhabir, foto muhabiri, mütercim, ressam, musahhih ve karika
türist sıfatı ile çalışanlardan toplam olarak on'u için, 

2 — 0,90 metrekareden (57x82 lik bir yaprak kâğıt) az olmayan
ların, sahibi, gazetenin yayınlandığı yerde ikamet eden sorumlu mü
dürlerinden (Neşriyat müdürü = Yazı işleri müdürü) biri, başyazar
larından biri ve ayrıca yazar, muhabir, foto muhabiri sıfatı ile çalışan
lardan toplam olarak beşi için» 

S — 0,68 metrekareden (68x100 lük yarım yaprak kâğıt) az olma
yanların sahibi, gazetenin yayınlandığı yerde ikamet eden sorumlu mü
dürlerinden (Neşriyat müdürü = yazı işleri müdürü) biri ve muhabir
lerinden ikisi için, 

4 — 0,45 metrekareden (57X82 Uk yarım yaprak kâğıt) az olma
yanların sahibi, gazetenin yayınlandığı yerde ikamet eden sorumlu mü
dürlerinden (Neşriyat müdürü = yazı işleri müdürü) biri ve muhabir
lerinden biri için, 

5 — 0,23 metrekareden (57 X 82 lik dörtte bir yaprak kâğıt) az 
olmayanların sahibi veya gazetenin yayınlandığı yerde ikamet eden so
rumlu müdürler İnden (Neşriyat müdürü = yazı işleri müdürü) biri İçin 
Sarı Basın Kartı verilir. (Bu bendde yazılı sorumlu müdürün kart ala
bilmesi için, gazete sahibinin feragat ettiğini ve rıza gösterdiğini yazılı 
olarak bildirmesi şarttır.) 

Mesleki günlük gazeteler : 

Madde 10 — Münderecat bakımından, mesleki haber, tercüme ve 
makalelerle, yazarlarının görüş ve etütlerini toplayan yazılar bulundur
mak suretiyle meslekî günlük gazete vasfını haiz olan ve her sayısın
daki sahifelerinin yüzölçümü toplamı 0,90 metrekareden (87 X 83 Uk bir 

yaprak kâğıt) az olmayan meslekî günlük gazetelerin; sahibi, genel ya
yın müdürü, gazetenin yayınlandığı yerde ikamet eden sorumlu müdür
lerinden (Neşriyat müdürü = yazı işleri müdürü) biri, başyazarlarından 
biri ve ayrıca yazar, muhabir, mütercim ve musahhih sıfatı ile çalışan
lardan toplam olarak yedisi için San Basın Kartı verilir. 

Haftada bir veya daha az ara ile çıkan siyasi mevkuteler: 

Madde 11 — Haftada bir veya daha az ara ile çıkan siyasi gazete ve 
dergilerden, her sayısındaki sahifelerinin yüzölçümü toplamı: 

1 — 1,35 metrekareden (68 X 100 lük bir veya 57 X 82 lik birbu
çuk yaprak kâğıt) az olmayanların, sahibi, gazete veya derginin yayınlan
dığı yerde ikamet eden sorumlu müdürlerinden (Neşriyat müdürü = yazı 
işleri müdürü) biri, başyazarlarından biri ve aynca yazar, muhabir, 
mütercim, foto muhabiri ve karikatürist sıfatı ile çalışanlardan toplam 
olarak yedisi için, 

2 — 0,90 metrekareden (57 X 82 lik bir yaprak kâğıt) az olmayan
ların sahibi, gazete veya derginin yayınlandığı yerde ikamet eden so
rumlu müdürlerinden (Neşriyat müdürü = yazı işleri müdürü) biri, ya
zarlarından biri = muhabirlerinden biri için, 

3 — 0,68 metrekareden (68 X 100 lük yarım yaprak kâğıt) az ol-
mayanlann sahibi, gazete veya derginin yayınlandığı yerde ikamet eden 
sorumlu müdürlerinden (Neşriyat müdürü = yazı işleri müdürü) biri için, 

4 — 0,45 metrekareden (57 x 82 lik yarım yaprak kâğıt) az ol
mayanların yalnız sahibi İçin San Basın Kartı verilir. 

Haftada bir veya daha az ara ile çıkan sair mevkuteler: 

Madde 12 — Haftada bir veya daha az ara ile çıkan ve her sayı
sındaki sahifelerinin yüzölçümü toplamı 0,90 metrekareden (57 X 82 lik 
bir yaprak kâğıt) az olmayan sair mevkutelerden : 

1 — Spor gazete ve dergilerinin sahibi, o gazete veya derginin ya
yınlandığı yerde ikamet eden sorumlu müdürlerinden (Neşriyat müdürü = 
yazı İşleri müdürü) biri, muhabir veya yazarlarından ikisi ve bir foto 
muhabiri için, 

2 — Magazinlerin sahibi, o magazinin yayınlandığı yerde ikamet 
eden sorumlu müdürlerinden (Neşriyat müdürü = yazı işleri müdürü) biri, 
bir yazarı, bir ressamı ve bir foto muhabiri (Aylık tirajı 400.000 sayıyı 
geçen magazinlerde ilâveten yazar, foto muhabiri, mütercim ve ressam 
sıfatı ile çalışanlardan toplam olarak altısı) için, 

3 — Mizah gazete ve dergilerinin sahibi, o gazete veya derginin 
yayınlandığı yerde ikamet eden sorumlu müdürlerinden (Neşriyat mü
dürü = yazı işleri müdürü) biri ve bir yazarı ile iki karikatüristi için, 

4 — Çocuk, kadın, moda, radyo, tiyatro, sinema ve zabıta dergile
rinin sahibi, o derginin yayınlandığı yerde ikamet eden sorumlu müdür
lerinden (Neşriyat müdürü = yazı işleri müdürü) biri ve bir yazarı veya 
bir muhabiri için, 

5 — Edebiyat, sanat, fikir, mes'ek ve din dergileriyle mündereca-
tının yarısından fazlasını ticari mahiyette haber ve yazılar teşkil eden 
ticari gazetelerin sahibi ile o gazete veya derginin yayınlandığı yerde 
ikamet eden sorumlu müdürlüklerinden (Neşriyat müdürü = yazı işleri 
müdürü) biri için Sarı Basın Kartı verilir. 

Onbeş günlük ve aylık mevkuteler : 

Madde 13 — 11 ve 12 nci maddelerde sıralanan çeşitlerden olup, 
onbeş günde veya ayda bir defa yayınlanan gazete ve dergilerden, her 
sayısındaki sahifelerinin yüzölçümü toplamı 1,35 metrekareden (68 X 100 
lük bir veya 57 X 82 lik bir buçuk yaprak kâğıt) az olmayan mevkute
lerin sahibi ile o mevkutenin yayınlandığı yerde ikamet eden sorumlu 
müdürlerinden (Neşriyat müdürü — yazı işleri müdürü) biri için San 
Basm Kartı verilir. 

Türk haber ajansları: 

Madde 14 — Kanunen teşekkül etmiş, rotatifle basılan en ar on 
aded günlük gazete ile günün rayicine göre paralı haber verme anlaş
ması bulunduğunu ve haberlerinin bu gazetelerde yayınlandığını tevsik 
eden ve bütün bültenleri genel müdürlüğe günü gününe gönderilen Türk 
haber ajanslarının : 

Sahibi, asli kadrolanna dâhil aylıkla çalışan genel müdürü, bölge 
müdürleri ve mesul müdürleri ile başyazarları, yazarları, istihbarat şef
leri, muhabirleri, mütercimleri, istihbarat telsizcileri ve istihbarat rad
yocuları için San Basm Kartı verilir. 
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Mensuplarına Sarı Basın Kartı verilmiyen mevkuteler : 

Madde 15 — Aşağıda yazılı şekillerle basılan ve yayınlanan mev
kutelerin sahipleri, sorumlu müdürleri ve diğer mensuplarına San Ba
sın Kartı verilmez : 

1 — Çıktığı yerdeki matbaalarda basılmayan günlük, haftada bir 
veya daha az ara ile çıkan gazete ve dergiler, 

2 — Prova tezgâhı veya teksir makinası ile basılan mevkuteler, 

3 — Münderecatı muayyen bir eserin veya eserlerin tefrikası ma
hiyetinde olan mevkuteler, 

4 — Münderecatının 1/3 den fazlası sahife tertibi, başlık, metin ve 
punto bakımından aynı olan ve ayrı ayrı isimler altında yayınlanan mev
kuteler, 

5 — Genel ve katma bütçeli dairelerle, i l özel idareleri, belediye
ler, köyler ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayelerinin yarısından 
fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküller tarafından 
çıkarılan mevkuteler. 

Muntazam yayınlanma şartı: 
Madde 16 — Kanuni sebepler hariç, her ne sebeple olursa olsun, 

bir yıl içinde günlük gazetelerin 15, haftalık ve daha sık ara ile çıkan
ların 6, onbeş günlüklerin 3, aylıkların 1, haber ajanslarının 15 sayıdan 
fazla yayınlarına ara vermemeleri, yayın tarihlerinde intizamsızlık gös
termemeleri şarttır. Dergiler de aynı kayda tabidirler. 

Yayına ara vermiş sayılma : 

Madde 17 — Gazete ve dergiler aşağıdaki şartları yerine getirme
dikleri takdirde : 

1 — Gazeteler Basın Kanunu hükümlerine göre vermiş, oldukları 
beyannamelerde tasrih edildiği takdirde haftada bir gün yayınlanmaya
bilirler. Aksi halde, bu gibi gazeteler, 

2 — Birden fazla sayısı birlikte yayınlanmış mevkutelerle, münde
recatının 1/3 den fazlası önceki sayılarından herhangi biriyle sahife ter
tibi, metin, başlık ve punto bakımından aynı olan mevkuteler yayınla
rına ara vermiş sayılırlar. 

Mevkutelerin gönderilmesi mecburiyeti: 

Madde 18 — Sahip ve mensuplarına Sarı Basın Kartı verilebilmesi 
için mevkutelerin, her sayısından ikişer adedinin Genel Müdürlüğe ve 
ayrıca Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü i l temsilciliklerinin 
bulunduğu yerlerde, o vilâyet hudutları içinde yayınlanan mevkutelerden 
ikişer adedinin de i l temsilciliklerine gönderilmesi şarttır. 

Gazete, dergi ve ajans bültenlerinin yayınlarına ara verip verme
dikleri, yayın tarihlerinde intizamsızlık gösterip göstermedikleri Genel 
Müdürlüğe gönderilen gazete, dergi ve ajans bültenleri için tutulan kayıt
lardan tesbit edilir. Genel Müdürlüğe ve il temsilciliklerine muntazaman 
gönderilmeyen mevkutelerin sahip ve mensuplarına Sarı Basın Kartı ve-
rümez. Günlük gazeteler 15, haftalık veya daha az ara ile çıkanlar 6 
onbeş günlükler 3, aylıklar 1, haber ajansları 15 nüshadan fazla sayıları
nı göndermedikleri takdirde bu mevkutelerin sahiplerine verilmiş olan 
Sarı Basın Kartları iptal edilir. 

Bu sebeple kartları iptal edilen gazetecilere 44 üncü maddenin 1 in
ci bendi hükümlerine göre yeniden Sarı Basm Kartı verilebilir. 

Mevkute sahibi ve sorumlu müdürü kimlerdir : 

Madde 19 — Bu Yönetmelikte anılan mevkute sahibi ve sorumlu 
müdürleri, 5680 sayılı Basın Kanunu ile ek ve tadillerinde nitelikleri be
lirtilen kimselerdir. 

Gazetecilik mesleki dışında çalışanlar : 

Madde 22 — Gazetecilerin, gazetecilik mesleki dışında herhangi bir 
resmi, hususi veya ticari müeseseden ücret almamaları veya bu mahi
yette herhangi bir müessesenin sahibi olmamaları ve ayrıca : 

1 — Gazete veya dergide esas gazetecilik görevinden ayrı olarak 
ücret mukabüi olsun veya olmasm gazetecilik dışında iş görmemeleri, 

2 — Borsalar, odalar, bankalar ve emsali müesseseler tarafından 
çıkarılan mevkutelerin sahip ve mensuplarmm, bu müessesede ücretli 
veya ücretsiz ayrıca görevli olmamaları şarttır. 

istisna: 

Madde 23 — Her sayısındaki sahifelerinin yüzölçümü toplamı 0,90 
metrekareden (57 X 82 İlk bir yaprak kâğıt) az olmayan günlük gazete 
sahipleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği tahsisatı, emekli maaş 
veya primleri alanlar 22 nci madde hükümlerinden istisna edümişlerdir. 

Müktesep hak : 

Madde 24 — 1/8/1959 tarihinde Sarı Basm Kartı hâmili bulunup da, 
bu tarihten geriye doğru beş yıl içinde fasılasız Sarı Basm Kartı almış 
olan kimseler, «Basm dışında işi olmamak» kaydına tabi değildirler. Ga
zetecilikleri sırasmda, bu beş yıl içinde, askerlik vazifesini ifa etmek üze
re gazeteciükten ayrılmış olanlar askerUklerini bitirdikten sonra tekrar 
ve fasıla vermeden gazetecilik meslekine intisap etmişler ise bu beş yü 
içinde devamlı olarak Sarı Basın Kartı taşımış sayılırlar. 

Bekleme süresi : 

Madde 25 — San Basın Kartı alabilmek için, gazetecilik meslekin
de iki yıl çalışmış olmak şartır. Ancak Türk üniversitelerinin gazetecilik 
enstitüleri ile yabancı memleketlerdeki emsali okullardan mezun olanlar 
için süre altı ay, Mil l i Eğitim Bakanlığınca okul olarak kabul edilen «Ga
zetecilik Okulu» mezunları için bir yıldır. Bu süre, istek sahibinin, ga
zeteciliğe başladığı tarihte veya daha sonra verilmiş olan Sarı Basm Kar
tı Beyannamesinin işleme konulduğu tarihten itibaren hesabedilir. Bu 
hizmet süresinin tevsikmda, Sarı Basm Kartı Beyannamesinden başka 
herhangi bir belgeye itibar edilmez ve askerlik görevinin ifası süresi bu 
hizmet süresinden sayılmaz. 

istisna : 

Madde 26 — Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Genel Müdür Yar
dımcısı için bekleme süresi aranmaz. 

Mevkute sahipleri için süre : 

Madde 27 — Mevkute sahipleri için bekleme süresi, mevkuteleri ara
lıksız yayınlanmak şartiyle : 

1 — Günlük gazete sahipleri için üç ay, 

2 — Günlük olmayan gazete ve dergilerden : 
a) Haftada bir veya daha sık ara ile yayınlananların sahipleri 

için bir yü, 
. b) Onbeş günlük veya aylık olarak yayınlananların sahipleri için 

iki yıl, 
3 — Türk Haber Ajanslarının sahipleri için iki yıldır. 

Mevkute sahibinin değişmesi halinde, 8 inci maddenin 1 inci ben
dinde nitelikleri belirtilen gazetelerin yeni sahipleri için bekleme süresi 
aranmaz; diğer mevkutelerin yeni sahipleri için de bu maddenin 1, 2 ve 
3 üncü bendlerinde yazılı süreler uygulanır. 

İ K I N C I K I Ş I M 

Gazetecinin nitelikleri 

Mahkûmiyet hali: 

Madde 20 — Gazetecinin, 5680 sayılı Basm Kanununun 143 sayılı 
kanunla değiştirilen 5 inci maddesinin 5, 6 ve 7 nci bendlerinde yazılı 
suçlardan biri ile mahkûmiyeti bulunmaması şartır. 

Mevkute sahipliğine ortaklık hali: 

Madde 21 — Gazetecilerin, mevkutenin daimi kadrolarmda aylık 
ücretle çalışmaları, mevkute sahipliğine ortak olmamaları (Anonim şir
ket hissedarları hariç) ve fahriyen çalışmamaları şarttır. 

Asgari ücret: 

Madde 28 — Gazetecinin ücretinin, 5953 sayılı kanun ile ek ve tadil
leri hükümlerine göre asgari ücretin tesbit edildiği yerlerde bu miktarın; 
asgari ücret tesbit edilmeyen yerlerde, mer'i gelir vergisi hükümlerine 
göre en az geçim indirimi haddinin altında olmaması şarttır. 

Sorumlu müdürlerin tahsil derecesi: 

Madde 29 — Sorumlu müdürlerin 6733 ve 143 sayılı kanunlarla de-* 
ğiştirilen 5680 sayüı Basm Kanununun 5 inci maddesi gereğince, lise tan-* 
eüi görmüş olmaları veya bu derecede tahsilli bulunmaları şarttır, 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hiç bir mevkuteye bağlı olmayanlar 

Emektar gazeteciler: 

Madde 30 — En az 25 yıl fasılasız surette gazetecilik yapmış olan 
basm emektarı gazetecilere «Serbest gazeteci» sıfatı ile aşağıdaki mad
delerde yazılı hükümler dairesinde Sarı Basm Kartı verilebilir ve bu kart
lara «Basın Şeref Kartı» denilir. 

üfüracaot şekli: 
Madde 31 — Basm Şeref Kartı almak isteyenler, bu husustaki mü

racaatlarını, bizzat tanzim ve imza ederek Genel Müdürlük, i l temsilci
likleri veya i l temsilciliğinin bulunmadığı yerlerde valilikler aracılığı ile 
Genel Müdürlüğe gönderecekleri Sarı Basm Kartı Beyannameleriyle ya
parlar. 

Komisyon teşkili: 

Madde 32 — 31 inci maddeye göre yapılacak müracaat üzerine is
tek sahibinin 25 yıl bilfiil ve fasılasız gazetecilik yapmış olduğunu tevsik 
eden vesikalar, yayınlanmış yazıları, istek sahibinin durumu, Basm - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğünün, üçü bu Genel Müdürlük mensupla
rından, ikisi gazetecilerin meslekî teşekkülleri yönetim kurullarından ol
mak üzere teşkil edeceği beş üyelik bir komisyonca tetkik edilir, istek 
sahibine bu sıfatla Basın Şeref Kartı verilip verilemeyeceğini, Komisyo
nun mütalaası üzerine Basm - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğü tâyin 
ve takdir eder. 

Komisyon toplantı yeri ve süresi: 

Madde 33 — 32 nci maddede anılan Komisyon, yapılan müracaatlar 
nazara alınarak, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün tâyin ve 
tesbit edeceği yerlerde yılda iki defa toplanır. 

Basın teşekkülü idare müdürleri : 

Madde 34 — Kamu hizmetlerine yararlı olduğu Bakanlar Kurulun
ca kabul edilen basm teşekkülleri idare müdürlerinden birer kişiye, adı 
geçen teşekkül yönetim kurullarının teklifi ile bu Yönetmeliğin diğer hü
kümlerine bağlı kalmaksızın Sarı Basm Kartı verilir. 

Bu madde gereğince Sarı Basm Kartı almış olup da işinden ayrılan
ların kartları ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür, iade etmeyenlerin 
kartları iptal edilir ve keyfiyet ilgilüere duyurulur. 

Genel Müdürlük kontenjanı: 

Madde 35 — Basm - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğünün : 
1 — Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Tanıtma Dairesi, Ya

yınlar ve Haberler Dairesi, Iç Basm, Dış Basın ve Haberler Şubeleri 
müdürleri ile iç ve dış istihbarat servisleri şefleri ve şifre işlerinde çalı
şanlardan birisine ve Yabancı Muhabirler Servisi Şefi ile Başbakanlık-
da ihdas olunan Basın Merkezi Şefine, 

2 — II temsilcileri ile il temsilciliklerinde Türk ve yabancı gazete
ciler işleri ile görevli birer kişiye, 

3 — 1 inci bendde yazılı müdürlüklerle servislerde basm, haber, fo
toğraf ve film konulariyle ilgili iş görenlerden Genel Müdürün tensip ede
ceği 15 kişiye; bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine bağlı kalmaksızın 
Sarı Basm Kartı verilir. 

Bu madde gereğince Sarı Basın Kartı almış olup da, işinden ayrılaıı-
ların kartları ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür, iade etmeyenlerin 
kartları iptal edilir ve keyfiyet ilgililere duyurulur. 

Hizmet unvanlarında vukubulacak değişiklikler dolayısı ile 1, 2 ve 
3 üncü bendlerde yazılı görevlilere tahsis edilen Sarı Basm Kartlarının, 
basınla ilgili hizmetlere göre yeniden dağıtımına idare yetküidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Müracaat, kartların tanzim, tebdil ve iptal işlemleri 

Müracaat şekli : 

Madde 36 — Sarı Basın Kartı alabilmek İçin : 
1 — Her gazeteci, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ta

rafından matbu olarak hazırlanan iki aded Sarı Basın Kartı Beyanna
mesini, eksiksiz ve doğru olarak doldurur; fotoğrafını yapıştırır ve 
İmza eder, 

2 — Gazete ve dergi sahipleri veya Beyannameleri tasdike yet
kil i mesul müdürleri ile Türk haber ajanslarının sahipleri veya genel 
müdürleri bu beyannameleri, ilk nüshası pullu, diğeri pulsuz olarak 
imzalarlar, tarih koyarak mühür ile tasdik ederler. 

3 — Beyannameler, gazetecilerin 5953 sayılı kanun ile ek ve ta
dillerine göre işverenle imzaladıkları mukavele, vesikalık üç fotoğraf 
ve 45 kuruşluk damga pulu ile birlikte Genel Müdürlüğün i l temsilci
liklerine veya i l temsilciliğinin bulunmadığı yerlerde valiliklere verilir. 

4 — Bu merciler Bas.n Kartı Beyannamesinin arkasına gerekli 
mütalâalarını kaydettikten sonra, bir nüshasını kendi dosyalarında 
alıkoyarak pullu nüshasını Basm-Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğüne gönderirler. 

Hakikate aykırı beyanname dolduranlar : 

Madde 37 — Beyannamelerin hakikate aykırı şekilde doldurul
ması halinde gerek beyanname sahipleri, gerekse beyannameyi tasdik 
edenler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır. 

Hakikate aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan müracaat sahipleri 
üç yıl için Sarı Basın Kartı almak hakkını kaybederler. 

Kart tanzimi işlemi : 

Madde 38 — 36 nci madde hükümlerine göre düzenlenerek Basm -
Yavm ve Turizm Genel Müdürlüğüne gönderilen beyannameler, Genel 
Müdürlüğün ilgili dairesince tetkik edilir ve lüzum görülürse; 

1 — Gazeteci meslek teşekküllerinden, 
2 — Mülkiye amirliklerinden, 
3 — II temsilciliklerinden, 
4 — Vergi dairelerinden ve işçi Sigortaları Kurumundan, 
5 — Basın - ilân Kurumundan, 
6 — i lgili diğer mercilerden bilgi ve mütalâa istenebilir. 
Mevkutenin ve gazetecinin bu Yönetmelik hükümleri bakımından 

durumuna ve alman müta'âalara göre San Basm Kartı verilip verll-
miyeceğlni Genel Müdürlük tâyin eder. 

Kartların gazetecilere ulaştırılması : 

Madde 39 — San Basın Kartları 11 temsilciliği bulunan yerler
de bu makam, bulunmıyan yerlerde valilikler aracılığı ile gazeteciler» 
gönderilir. Bu mercilerce gazeteciden eski kartı alınarak yeni kartı 
verilir ve durum Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne bildi
rilir. 

işlerinden ayrılanlar : 

Madde 40 — Sarı Basın Kartı hâmili veya San Basm Kartı al
mak üzere usulünce müracaatta bulunmuş olan gazetecilerin işlerin
den ayrılmaları halinde, durumun 212 sayılı kanunla değiştirilen 5953 
sayılı kanunun 9 uncu maddesinde yazılı mercilerden başka ayrıca 
mevkute sahibi ve işinden ayrılan gazeteci tarafından üç ay içinde Ge
nel Müdürlüğe taahhütlü mektupla bildirilmesi mecburidir. Askerlik 
vazifesi münasebetiyle vuku bulacak işten ayrılmalar da bu bildirim 
kaydına tabidir. 

işinden ayrılan gazetecinin, taşıdığı San Basın Kartını, ayrılış 
tarihinden itibaren Uç ay içinde iade etmesi mecburidir. Askerlik va
zifesi dolayısiyle işten ayrılanlar, Sarı Basm Kartlarım askerliğe gi
riş tarihlerinde iade etmeğe mecburdurlar. Sahibi bulunduğu mevkuteyi 
başkasına devredenler için Sarı Basm Kartım iade müddeti devir tari
hinden itibaren bir aydır. 

Mevkute ve görev değiştirenlerle yayın süresi değişen mevkute 
sahipleri : 

Madde 41 — Mensubu bulundukları mevkuteleri veya aym mev
kutedeki görevlerini değiştiren gazetecilerin Sarı Basın Kartları varsa 
bunları, 40 ıncı maddede belirtilen süreler içinde iade ederek, yeniden 
beyanname ile müracaatta bulunmak suretiyle yeni görevlerinden Sara 
Basm Kartı almaları, kartları yoksa, bekleme sürelerinin hesaplanması 
için yeni görevlerini yine Sarı Basm Kartı Beyannamesiyle ve mûtat, 
usullerle bildirmeleri şarttır. 

Sahibi bulunduğu mevkuteyi devrederek başka sıfatla Sarı Basın 
Kartı talebinde bulunanlar hakkında, 25, İnci madde hükümleri; sa
hibi bulunduğu mevkutenin yayın süresini değiştirenler hakkında da 
27 nci madde hükümleri uygulanır. B» uygulamada, mevkute sahibi 
sıfatıyla verilmiş ola» Uk beyannamemin işlem» girdiği tarih nazar* 
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Kartım kaybedenler : 

Madde 42 — Sarı Basın Kartını kaybeden gazeteciler, durumu 
mahalli gazetelerden birinde ilân ettirdikten sonra bu ilânı muhtevi 
gazeteyi ekliyecekleri bir dilekçe il» Genel Müdürlüğe müracaat ederek 
yeni kart isteğinde bulunurlar. 

Kartların iptali : 

Madde 43 — San Basın Kartlan, bu Yönetmelikte zikredilen hal
lerle aşağıda yazılı hallerde İptal edilir ve durum bir sirkülerle ilgili 
yerlere duyurulur : 

1 — Görevinden veya mensubu bulunduğu mevkuteden aynlan ve 
üç ay içinde başka bir görevden veya mevkuteden müracaatla kart 
talep etmeyen gazetecilerin kartları (Mevkute sahipleri hariç) ayrılış 
tarihinden İtibaren üç ayın sonunda, 

2 — Sahibi bulunduğu mevkuteyi başkasına devreden mevkute 
sahibinin kartı devir tarihinden itibaren bir ay sonunda; mevkutenin 
devri ile birlikte 5953 sayılı kanunla ek ve tadillerine göre yeni sahibe 
devredilmeyen o mevkute mensuplarının kartlan devir tarihinden iti
baren üç ayın sonunda, 

3 — Faaliyetini tatil eden mevkute sahibinin kartı faaliyet ta
tili tarihinden itibaren bir ay sonunda, diğer mensuplarının kartlan ise 
aynı tarihten itibaren üç ayın sonunda, 

4 — 18 inci maddenin ikinci fıkrasında anıldığı şekillerde yayın
larına ara veren mevkute sahiplerinin kartlan son ara veriş tarihin
den itibaren bir ay sonunda, diğer mensuplarının kartlan ise aynı ta
rihten itibaren üç ayın sonunda, 

5 — 40 ıncı maddenin birinci fıkrasında yazılı süre içinde gerekil 
bildirimleri yapmayan gazetecilerin kartlan, bu sürenin sonunda, 

6 — Kendisinin veya mensubu bulunduğu mevkutenin durumu bu 
Yönetmeliğin diğer hükümlerine uymayan gazetecilerden mevkute sa
hiplerinin kartlan bu durum öğrenildiği zaman derhal, mensuplannın 
kartları ise bu durumun doğuşundan itibaren üç ayın sonunda, 

7 — Basm kartı olup da 22 nci madde hükümlerine aykın olarak 
iş sahibi olanlardan bir hafta içinde Genel Müdürlüğe kartım iade et
meyenlerin derhal, 

t — Kaybedilen kartlar, sahibinin müracaatı üzerine derhal, 

Kartı iptal etilenler ; 
Madde 44 — San Basın Kartı İptal edilen gazeteciye, kart al

mağa engel teşkil eden halleri ortadan kalksa bile, iptali tarihinden 
itibaren üç ay geçmedikçe yeni kart verilmeB. (Bu hükümden kartla-
nnı kaybedenlerle haklannda 45 inci madde hükmü uygulananlar müs
tesnadır.) 

Ancak : 
1 — 18 inci maddenin İkinci fıkrası hükmü gereğince kartlan ip

tal edilen gazetecilerden mevkutelerini zamanında gönderdiklerini res
mi vesaikle ispat edenlere derhal, 

2 — Mevkutenin fasılalı veya intizamsız çıkmasından dolayı kart
lan iptal edilen mevkute sahiplerine, mevkute yeniden fasılasız ve 
intizamlı çıkmıya başladıktan sonra, günlüklerde S ay, haftalık ve 
daha az ara İle çıkanlarda 6 ay, onbeş günlük vs aylıklarda 1 sene, 
Türk haber ajanslarında 3 ay sonra yeni kartlan verilir. 

3 — 43 üncü maddenin 7 nci bendinde yazılı olanların Basın Kartı 
almalarına engel teşkil eden halleri ortadan kalksa bile bunlara iptal 
tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe yeni kart verilmez. 

4 — Sarı Basın Kartını kullanma hakkını kaybettikleri halde 
kullanmakta devam edenlere, her ne suretle olursa olsun bir daha Ba
sm Kartı verilmez. 

Her yılın »onunda beyanname : 

Madde 45 — Bu Yönetmelik hükümleri icabı verilmiş bulunan 
San Basın Kartlarının kullanılabilmesi için, her yılın Aralık ayı içinde, 
36 ıncı maddede zikredildiğl şekilde yeni beyanname verilmesi şarttır. 

Bu süre içinde beyannamesi verilmeyen veya beyannamesi eksik 
olarak düzenlenen gazetecilerin Sarı Basm Kartlan iptal edilir. 

Kartların toptan i*QtfHrflmeat : 

Madde 46 — Basın-Yayın vo Turizm Genel Müdürlüğünce lüzum 
görüldüğü hallerde, Sarı Basın Kartlan toptan değiştirilebilir. Değiş
tirme işlemleri, 36 nci madde hükümleriyle diğer hükümler uygulan
mak suretiyle yanılır. 

Yeni kartların örnekleri gönderilmek suretiyle yürürlük tarihi ilgi
lilere bir sirkülerle bildirilir. Bu sirkülerde, imzaya yetkili kılınanların 
imza örnekleri gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mavi Basm Kartı 
Madde 47 — Mavi Basm Kartı aşağıdaki esaslara göre Basın - Ya

yın ve Turizm Genel Müdürlüğü tarafından verilir : 

a) Daimi kart : 
Yabancı memleketlerdeki gazete, haftalık dergi, siyasi haber ajansı, 

aktüalite filmi ile radyo ve televizyon müesseselerini Türkiye'de daimi 
muhabir sıfatı il« temsil edenlere - aşağıdaki (f) fıkrasının hükmü saklı 
kalmak şartiyle - veya Türkiye'de yabancı dillerde çıkan günlük gaze
telerin yabancı memleketlerden celbettikleri Türk vatandaşı olmayan 
mütehassıs mensuplarına, yıl sonuna kadar muteber olmak üzere; 

b) Geçici kart : 
Yabancı memleketlerdeki gazete, dergi, haber ve fotoğraf ajans

ları, radyo, televizyon ve film müesseseleri mümessil, muhabir veya 
muharriri sıfatiyle veya Türkiye hakkında eser yazmak veya konferans
lar hazırlamak veya kendi hesabına sinema filmi çekmek maksadiyle 
veya yabancı resmî Basın-Yayın ve Turizm Teşkilâtı temsilcisi olarak 
geçici bir zaman için geleceklere inceliyecekleri konu ve yapacakları iş 
için Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü tarafından lüzumlu görü
lecek süreye münhasır olmak üzere, 

c) Yukarıdaki (a) fıkrası mucibince verilmiş Mavi Basın Kartını 
hâmil olan gazete ve dergi daimî muharrirleri kartlarının her yenilen
mesi sırasında bir evvelki yıl zarfında temsil ettikleri gazete ve dergi
lerde Türkiye hakkında en az 12 makale neşrettiklerini tevsik etmek 
mecburiyetindedirler. Makale yerine haber göndermek âdetinde olan 
gazete ve dergi muhabirleri bir evvelki yıl zarfında temsil ettikleri ga
zete ve dergilerde Türkiye hakkında en az 24 haber neşrettiklerini tev
sik etmek mecburiyetindedirler. Aksi halde, kendilerine yeni bir Mavi 
Basın Kartının verilip verilmiyeceği Basın-Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün takdirine bağlıdır. 

d) Yukarıdaki (a) fıkrası mucibince verilmiş Mavi Basın Kartını 
hâmil olan radyo, televizyon ve aktüalite filmi müesseseleri daimi 
muhabirleri kartlarının her yenilenmesi sırasında bir evvelki yıl zar
fında temsil ettikleri müessesede Türkiye hakkında malzemesi kendileri 
tarafından sağlanmış en az 12 yayının yapıldığını veya aktüalite fil
minin gösterildiğini tevsik etmek mecburiyetindedirler. Aksi halde ken
dilerine yeni bir Mavi Basın Kartının verilip verilmiyeceği Basın-Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünün takdirine bağlıdır. 

e) Basm-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, yukarıda (a) f'krası 
mucibince verilmiş bir Mavi Basın Kartım hâmil olan gazete haftalık 

1 dergi, siyasi haber ajansları, radyo, televizyon ve aktüalite tilmi mües
seseleri muhabirlerinin memleket dışına yollad'klan haber hacminin 
veya film sayısının ve bunlardan ne kadarınm hakikatte yayın1 andığının 
veya gösterildiğinin tevsikini bu muhabirlerden daima talep edebilir." Ala
cağı cevabı tatmin edici bulmadığı takdirde Basın-Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü verilmiş olan Mavi Basın Kartlarını, iptal etmek veya 
yenilememek hakkına maliktir. 

f) Yabancı gazete, dergi, siyasi haber ajansları veya aktüalite 
filmi, radyo ve televizyon müesseselerinin daimî muhabiri sıfatiyle Mavi 
Basın Kartını ilk defa olarak alacaklara memleketimiz hakkında ken
dileri tarafından yazılmış ve neşrettirilmiş en az 3 makale veya en az 
6 haber kupürü ibraz etmeleri veya memleketimiz hakkında malzemesi 
kendileri tarafından sağlanmış en az 3 radyo veya televizyon yayımı 
yaptıklarım veya 3 aktüalite filmi çevirerek gösterdiklerini tevsik etme
leri üzerine bidayette ancak üç aylık bir müddet için muteber olacak 
bir kart verilir. Bu kimseler, kartın verildiği tarihten itibaren geçecek 
bu ilk üç aylık devre zarfında Türkiye hakkında en az 3 makale veya 
en az 6 haber neşrettiklerini veya en az 3 radyo ve televizyon yayımı 
yaptıklannı veya 3 aktüalite filmi gösterdiklerini tevsik etmedikleri 
takdirde kartları temdit edilemez. Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğü, lüzumlu gördüğü takdirde, bu kartlan ikinci bir üç aylık devre 
için temdit edebilir. 

Yabancı bir memleketin tâbiyetinde olarak daimî muhabir sıfatiyle 
ve sırf bu maksatla hariçten memleketimize gelen ve memleketimizde 
daimî muhabir sıfat ve vazifesi dışında herhangi bir işle iştigal etmi-
yenlerden ilk defa olarak Mavi Basm Kartı alacak olanlara yukardakî 
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fıkra tatbik edilmeksizin doğrudan doğruya yıl sonuna kadar muteber 
bir Mavi Basm Kartı verilir. 

g) Yabancı siyasi haber ajanslarının Türkiye'deki teşkilâtının 
daimî ücretli mensuplarına Basm-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce 
takdir edilecek lüzuma göre en çok 6 Mavi Basın Kartı verilir. 

h) Herhangi bir yabancı gazete, haftalık dergi, siyasi haber ajansı, 
aktüalite filmi ile radyo ve televizyon müessesesi Türkiye'de birden fazla 
daimî muhabir bulundurduğu takdirde, bunların ancak birine Mavi Ba
sm Kartı verilir ve bu tek kişinin kim olacağının tâyini Basm - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü tarafından ilgili gazete, haftalık dergi, si
yasi haber ajansı ve aktüalite filmi, radyo veya televizyon müessesesin
den sorulur. 

i) Türkiye'deki yabancı sefaret, konsolosluk ve resmî heyet me
mur ve mensuplarına Mavi Basın Kartı verilmez. 

j) Bir daimi Mavi Basın Kartı hâmiünin gazetesinden, dergisin
den, ajansından, aktüalite filmi, radyo ve televizyon müessesesinden ay
rılması veya ilgili müessese tarafından işine son verilmesi veya temsil 
ettiği müessesenin faaliyetini tatil etmesi halinde, daimî Mavi Basın 
Kartı hâmili bu kartını vazifesinden ayrılış, vazifesine nihayet veriliş, 
veya temsil ettiği müessesenin faaliyetini tatil ediş tarihinden itibaren 
«n geç bir hafta zarfında Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 
veya sözü geçen Genel Müdürlüğün temsilciliklerine iade etmeğe mec
burdur. Aksi halde, kartı iptal olunacağı gibi kendisine bir sene müd
detle yeni bir Mavi Basın Kartı verilmez. 

k) Muhabirlik sıfatının tesbit ve teyidi ve Mavi Basın Kartı istek
lisinin memleketimize sırf yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı va
zife ve gayelerle geldiğinin ispat ve tevsiki bakımından Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü, lüzumlu göreceği bütün vesikaların ibra
zım ve her türlü bilginin verilmesini ilgililerden daima talep edebilir ve 
bu konuda kendi takdir hakkını kullanır. 

1) Mavi Basın Kartının verilip verilmemesi hususunda Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürü, görülecek lüzuma binaen, takdir hakkını 
kullanabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve son hükümler 

BİRİNCİ KISIM 

Geçici hükümler 

Himmet süresi tevsiki : 

Geçici madde 1 — Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayınlandığı 
tarihten itibaren üç ay içinde Sarı Basın Kartı Beyannamesi verilmiş 
bulunan gazeteciler, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde gösterilen hız 
met sürelerini; çalıştıkları müesseseler, meslek teşekkülleri, vergi daire
leri ve işçi Sigortaları Kurumu aracılığı ile tevsik ettikleri takdirde, bir 
defaya mahsus olmak üzere 25 inci maddedeki, «hizmet süresinin tevsı-
kında, Sarı Basm Kartı Beyannamesinden başka herhangi bir belgeye 
itibar edilmez» hükmünden istisna edilirler. Ancak bu süre içinde de 
22 nci ve 28 inci maddeler hükümlerine uymuş olduklarının tevsiki şart
tır. 

Bu Yönetmeliğin Resmî Gazetede yayınlandığı tarihe kadar «Telif 
ücretli yazar» veya «Telif ücretli karikatürist» sıfatı ile ve Sarı Basm 
Kartı Beyannamesi Ue müracaat edip de, talepleri işleme alınanların; Yö
netmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde aylık ücretli yazar 
veya karikatürist sıfatları ile müracaatlarını yenilemeleri halinde, tein 
ücretli yazar veya karikatürist olarak yaptıkları müracaat tarihinden iti
baren geçen zaman 25 inci maddedeki hizmet sürelerinin tesbitinde hesaba 
katılır. Bu durumda olanların hesaba katılan süre içinde de 22 nci maddu 
hükümlerine uymaları şarttır. 

Geçici madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden Aralık ayında 45 inci madde hükümleri uygulanmaz. 

Mer'i kartların geçerlik süresi : 
Geçici madde 3 — 9/7/1959 tarihli ve 4/11879 sayılı Bakanlar Ku

rulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan «Basm Kartları Talimatnamesi» 
ne göre verilen ve geçerlik süresi 19/12/1961 tarih ve 6/43 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile 1/4/1962 tarihine kadar uzatılan Sarı Basm Kart
ları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay daha 
muteberdir. 

Telif ücretliler : 
Geçici madde 4 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte telif 

ücretli yazar veya karikatürist sıfatı ile San Basm Kartı hâmili olanlara, 
bir defaya mahsus ve 1/1/1963 tarihine kadar geçerli olmak üzere ve 
aynı sıfatla Sarı Basm Kartı verilebilir. Ancak : 

1 — Mensubu bulundukları mevkutelerin birinden 36 nci maddede 
yazılı usulle müracaatta bulunmalan, 

2 — Bu müracaat tarihinden geriye doğru bir yıl içinde fıkra, ma
kale veya röportaj mahiyetinde asgari 52 imzalı yazı veya imzalı kari
katürlerinin (tefrikalar bir yazı itibar edilir) mevkutelerde yayınlanmış 
olduğunu tevsik etmeleri, 

3 — Yazı ve karikatürlerde müstear ad veya remiz kullanılmışsa, 
müstear ad veya remzin yazı veya karikatürün yayınlanmasından evvel 
Genel Müdürlüğe, i l temsilciliklerine, i l temsilciliğinin bulunmadığı yer
lerde valiliklere bildirilmiş olması, 

4 — Genel Müdürlüğe, yazı veya karikatürlerin yayınlandığı mevku
telerin isimlerini ve yayın tarihlerini muhtevi bir listenin ve lüzum gö
rüldüğü takdirde bunların kupürlerinin gönderilmiş olması şarttır. 

Hâmüi bulundukları Sarı Basm Kartını bir yıldan daha az bir süre-
denberi taşıyanların, bu geçici maddenin 2 nci bendinde anılan 52 yaz» 
veya karikatür yerine; kart taşıdıkları sürenin her ayında dört yazı 
veya karikatürlerinin yayınlanmış olduğunu tevsik etmeleri şarttır. 

İKİNCİ KISIM 

Son hükümler 

Yürürlükten kalkan yönetmelik : 

Madde 48 — 9/7/1959 tarihli ve 4/11879 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile mer'iyete konulmuş olan «Basın Kartları Talimatnamesi» yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük tarihi: 

Madde 49 — Bu Yönetmelik 31 Mart 1962 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Yönetmeliği yürütecek makam : 

Madde 50 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Basm-Yaym ve Turizm 
Bakanı yürütür. 

No. Baslıiı 

5680 

5953 

1 — - SöaA as i «a Kaa anlar ı 

13/7/1950 

arastadaki 

4/1U7» 

Bana Kanunu 

Basın meslekinde ça l ı faa lar la çal ışt ır ı lanlar 
münasebetlerin tanzimi hakkında Kanun 13/6/1952 
Basla meslekinde çalışanlarla çalışt ır ı lanlar araaındaki nfl-
aasebetlerıa tanzimi hakkındaki 5953 sayılı kanunun ban 
maddelerinin değiştirilmesine v« bu kaauna bazı maddeler 
akleanesiae dair Kanun 4/1/1961 

a K ı l d ı r ı l a n Y ö n e t m e l i k i 
Basın Kartları Talimatnamesiai aer'iyeta karan icra Ve

kil ler i Heyeti Kararı 

DBstnr 
Tertip 

Resmî 
Críete 

Sahife Sarı 

Sİ 2234 7564 

S3 1511 8140 

16/7/1959 

• — 1031 10703 

40 1420 J02Í3 

İ L A N L A R 
Altındağ 1. Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/220 
Davacı Mürüvet Çırpan tarafından dâvâlı Bekir Çırpan aleyhine 

açılan boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde : 
Dâvâlının adresi meçhul olduğundan kararın ilânen tebiiğ edU-

meaine karar verilmiş bulunduğundan» davacı Mürüvet Çırpan II* da

valı Bekir Çırpan'm boşanmalarına ve kabahatli Bekir Çırpan'ın bu
sene müddetle evlenmekten memnuiyetine 19/3/1962 tarihinle karar ve
rilmiştir. 

Kararın ilân tarihinden 15 gün içinde temyiz etmediğiniz takdimde, 
kesinleşeceği ilân olunur. 

1082/1-1 
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M . S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cins ve miktarları, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (6) altı kalem yiyecek maddelerinin kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larında yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnameleri hergün mesai saatlerinde Komisyonda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Miktarı M. bedel G. Tem. 
C i n s i Kilo Lira Lira İhale gün ve saati 

L) Taze Ayşekadın 
fasulye 2 0 9 0 0 0 1 8 8 . 1 0 0 1 0 . 6 5 5 7 / 4 / 1 9 6 2 1 0 , 4 5 

î) Taze bamya 1 9 0 0 0 2 8 . 5 0 0 2 . 1 3 8 7 / 4 / 1 9 6 2 1 1 , 1 5 

i) Taze başsoğan 5 8 0 0 0 3 1 . 9 0 0 2 . 3 9 3 7 / 4 / 1 9 6 2 1 1 , 4 5 

1) Çekilmiş mutfak tuzu 2 6 8 0 0 0 4 0 . 2 0 0 3 . 1 5 0 9 / 4 / 1 9 6 2 1 0 . 4 5 

5 ) Hlyar 3 7 0 0 0 2 2 . 2 0 0 1 . 6 6 5 9 / 4 / 1 9 6 2 1 1 , 1 5 

5) Yağlı beyaz peynir 7 3 0 0 0 4 2 3 . 4 0 0 2 0 . 6 8 6 9 / 4 / 1 9 6 2 1 5 , 0 0 

9 6 9 / 4 - 3 

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

Açık eksiltme İle mütaahhit nam ve hesabına aşağıda cinsi, mik
tarı, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı 2 kalem malzeme sa
tın alınacaktır. Her kalem için ayn ayrı fiyat vermek şartı ile tamamı 
bir istekliye ihale edileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir 
İhalesi 6 / 4 / 1 9 6 2 Cuma günü saat 1 1 de Komisyonda yapılacaktır. Şart
namesi Komisyonda ve İstanbul Lv. A. ligi ilân kısmında görülür. 

Miktan Muh bedeli Muv. teminatı 
C İ N S İ Ton Ura Lira 

Sülüğen 
Mürdesenk 

1 0 

5 
6 0 . 0 0 0 

3 0 . 0 0 0 

4 . 2 5 0 

2 . 2 5 0 

Sülüğen ve mürdesenk 1 5 9 0 . 0 0 0 5 . 7 5 0 

9 4 0 / 4 - 3 

Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünden : 

1 — İzmir-Aydın yolu üzerinde 2 8 Km. de 6 2 4 . 0 0 0 lira keşif bedelli 
radyo verici binası inşaat ve tessiatı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — Eksiltme 2 Nisan 1 9 6 2 Pazartesi günü saat 1 6 da Teknik İş
ler Amirliği Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin bir defada 5 0 0 bin lira de
ğerinde benzeri işi tamamlayarak kabulünü yaptırmış olmaları lâzımdır. 

Aynca istekliler 2 8 Mart 1 9 6 2 Pazartesi saat 1 2 ye kadar Teknik 
İşler Amirliğine başvurarak : 

A - Taahhüt beyannamesini 
B - Teknik personel beyannamesini 
C - Makine ve teçhizat beyannamesini vererek eksiltmeye girme 

belgesini alacaklardır. 
4 — Eksiltmeye gireceklerin : 1 9 6 2 ticaret odası vesikasını, ala

cakları belgeyi ve 2 8 7 1 0 liralık geçici teminatını ibraz etmeleri şarttır. 
5 — İstekliler kanuna uygun hazırlayacakları zarflarını saat 1 5 e 

kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Eksiltme dosyası 5 0 lira karşılığında Teknik İşler Amirliğin

den alabilirler. 
9 2 2 / 4 - 4 

Sümerbank Genel Müdürlüğünden : 

1 — Erzincan İplik Fabrikası döşeme ve tesisat kanalları inşaatı, 
birim fiyat esası ve kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Yapılacak inşaatın keşif bedeli ( 5 5 0 . 0 0 0 , — ) lira olup muvak
kat teminatı ( 2 5 . 7 5 0 , — ) liradır. 

3 — Eksiltme evrakı Ankara'da Sümerbank Ankara Şubesi Mü
dürlüğünden; İstanbul'da Galata'da Sümerbank İstanbul Şubesinden; Er
zincan'da Sümerbank İplik Dokuma Fabrikası Müdürlüğünden ( 1 0 0 , — ) 

lira mukabilinde alınabilir. 

4 — Eksiltme evrakı 9 Nisan 1 9 6 2 Pazartesi günü saat 1 5 e kadar 
Ankara'da Genel Haberleşme Servisimize tevdi edilecektir. 

5 — Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin bir taahhütte ( 5 0 0 . 0 0 0 , — ) 

liralık inşaat işini mütaahhit sıfatiyle yapmış ve kati kabulünü yaptırmış 
olması veya Bayındırlık Bakanlığından alınmış (özel) veya (Tüzel) 
kişilere mahsus ( 1 . 0 0 0 . 0 0 O , — ) liralık (B) sınıfı mütaahhitlik karnesini 
haiz olmaları şarttır. 

6 — Banka işi dilediğine yaptırmakta veya vazgeçmekte tamamen 
serbesttir. 

1 0 9 7 / 4 - 1 

Ankara Valiliğinden : 

C i n s i 

Ekmek Belediye tipi 
7 0 0 0 0 aded 
Yaş sebze ve meyve 
4 5 kalem 
Kuru gıda maddesi 
4 6 kalem 

Muh. bedeli 
lira kuruş 

4 9 . 0 0 0 , 0 0 

6 9 . 6 5 5 , 5 0 

3 3 9 . 9 5 0 , 0 0 

M. tem. 
lira kuruş 

3 6 7 5 , 0 0 

4 7 3 3 , 5 0 

1 7 3 4 8 , 0 0 

İhale tarihi ve şekli 

1 0 / 4 / 1 9 6 2 Sah saat 1 5 

de kapalı zarfla 
1 0 / 4 / 1 9 6 2 Sah saat 1 5 . 3 0 

da kapalı zarfla 
1 0 / 4 / 1 9 6 2 Sah saat 1 6 

da kapalı zarfla 

Vilâyetimiz Göğüs Hastalıkları Hastanesi için mubayaa edilecek 
gıda maddelerinin, cins, miktar, muhammen bedeli, muvakkat teminat 
ve ihale şekli ile ihale tarihi yukanda gösterilmiştir. 

Eksiltme belirli gün ve saat 1 5 den itibaren Sağlık ve Sosyal Yar
dım Müdürlüğü odasında yapüacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak Ankara ve İstanbul Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürlüğünde görülür. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2 4 9 0 sayılı kanunun 2 , 3 , ve 3 2 nci 
maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflar.n 
eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon baş
kanlığına vermeleri. 

Postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyecegi ilân olunur. 

1 0 1 9 / 4-2 

TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden : 

Maden kömürü taşıttırılacaktır 
1 — Havza'dan muhtelif limanlara deniz yolu ile taşıttırılacak 

ceman 1 8 8 . 0 0 0 ton maden kömürünün nakil işi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Ankara'da Genel Müdürlük binasında Malzeme Dai
resinde toplanacak komisyonumuzca 1 9 / 4 / 1 9 6 2 Pazartesi günü saat 1 5 . 0 0 

de yapılacağından tekliflerin en geç bu saate kadar verilmiş veya gel
miş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Mer
kez veznesinden, İstanbul'da Sirkeci veznesinden 2 0 , — Türk lirası kar
şılığında temin edilir. 

4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya ter
cih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

1 0 5 6 2-2 

Çanakkale PTT Müdürlüğünden : 

1 — Çanakkale'nin Yalı Mahallesindeki işletmemize ait eski PTT 
binası kapah teklif alma suretiyle 6 0 . 0 0 0 (Altmış bin) lira muhammen 
bedel üzerinden satılığa çıkanlmıştır. 

2 — Muvakkat teminatı 4 5 0 0 liradır. 
3 — İhalesi Çanakkale PTT Müdürlüğü Satınalma ve Satma Ko

misyonunda 2 0 / 4 / 1 9 6 2 tarihine müsadif Cuma günü saat 1 5 de yapıla
caktır. 

4 — Tellaliye, tapu harç ve resimleri vesair masraflar alıcıya aittir. 
5 — Buna ait şartname Çanakkale PTT Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 
6 — Taliplerin, muvakkat teminat makbuzlarını havi hazırlayacak

tan kapah teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel Çanakkale 
PTT Müdürlüğüne vermeleri veya ulaştırmaları Hân olunur. 

1027 /2-2 
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Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — 559.573,54 lira keşif bedelli Ağrı Kız Enstitüsü ikmal inşaatı 
2490 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 — Eksiltme 16 Nisan 1962 Pazartesi günü saat 15 de Ankara'da 
Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlık binası İçinde toplanacak komis
yonda yapılacaktır. 

8 — Eksiltmeye girebilmek İçin : 
a) 26.132,94 liradan İbaret geçici teminat mektup veya makbu

lünün, 
b) Keşif bedeU 450 bin lira olan benzeri bir İnşaat yaptığına veya 

denetlediğine dair belgenin, 
c) İnşaat mütaahhidi olarak 1962 yılma ait Ticaret ve Sanayi 

Odasından alınmış belgenin 
teklif mektubu ile verilmesi şarttır. 
4 — Bu işe ait dosya ve keşif evrakı ile şartname her gün çalışma 

saatleri içinde Bakanlık Yapı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 
Teklif mektubunun eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkanlı

ğına verilmiş ve gelmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

1100 / 4-1 • 
Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. den : 

Atatürk Bulvarı No. 211, Kavaklıdere - ANKARA 
Kömür nakliyesi 

1 — Zonguldak'tan Pınarhisar Çimento Fabrikamıza 25.000 ton 
kömür naklettlrileeektir. 

2 — Bahis konusu nakliyata ait şartnameler Ankara'da Gene* 
Müdürlükten, İstanbul'da İrtibat Müdürlüğümüz (Yağ Kapanı, Arap 

Kayyum Sokak No. 8 Güzel İzmir Han Galata) ile Pınarhisar'da Çi
mento Fabrikasından bedelsiz olarak temin edilir. 

3 — Tekliflerin engeç (18/4/1962 Çarşamba günü saat 15.00) e 
kadar Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmesi lazımdır. 

4 — Yukarıda kayıtlı tarih ve saatten sonra verilen teklifler na
zarı itibara alınmayacağı gibi postada vâki gecikmeler de kabul edilnıi-
yecektlr. 

1098 / 3-1 

Ticaret Bakanlığı İçticaret Genel Müdürlüğünden : 

Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkındaki 7397 sayılı kanun 
hükümleri uyarınca, Türkiye dahilinde yangın ve nakliyat sigorta 
branşlarında çalışmak üzere ruhsatname almış bulunan İstanbul Bah-
çekapı Anadolu Handa mukim İngiliz tabiiyetindeki Bntısh And 
Overseas Insurance Company Limited Şirketi, bu kere Bakanlığımıza 
müracaatla Şirketin yangın branşına ait portföyünü Guardian Assu-
rance Company Limited Şirketine devredeceğini Mldirmiştir. 

Keyfiyet 7397 s a y ı h kanun hükümleri gereğince ilân olunur. 

1101 / 4-1 • 
Afyon Belediyesinden : 

1962 mail yılı mezbahanın hayvan kesim ve et dağıtım işi seneliği 
muhammen 24.000 lira üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır. Muvakkat teminatı 1.800 lira olup ihalenin 10 Nisan 1962 Salı 
günü saat 15 de Belediye Encümeninde yapılacağı ilân olunur. 

1069/4-2 

M. S. B. 1 No. lu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından 
Aşağıda cins ve miktarı ve muhammen bedeli İle geçici teminatları yazüı beş kalem yiyecek maddesi Ue bir kalem yemek masası karşıla

rında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf usulü İle satm alınacaktır. 
Evsaf ve şartnameleri hergün mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
isteklilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığın* vermeleri. 

C 1 • s t Miktarı 

1 - Salamura yumurta 
2 - Günlük yumurta 
8 - Taze kabak 
4 - Hıyar 
5 - Taze baş soğan 
8 - Formika yemek masası 

4.O00.0O0 Ad. 
200.000 > 
32.000 Kg. 
24.000 > 
30.000 > 

232 A « . 

Muh. bedeli 
L i r a 

800 000 
68.000 

19.200 
14.400 
15.000 
46.400 

Oeeiel teminatı 
Lira 

35.750 î 
4.050 ( 

1.440 
1.080 
1.125 
8.488 

Ihala g ü n ve saati 

18 Nisan 1962 

13 Nisan 1962 

18 Nisan 1882 

11.00 

18.60 

11.30 
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Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

Grup 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Cinsi 

47 kalem taze sebze ve meyve 
Skmek 
4 kalem yufka ve kadayıf 
Tavuk 
Yumurta 
42 kalem kuru gıda 
2 kalem sabun 
16 kalem temizlik malzemesi 

Muhammen f H A L • N 1 N 
Miktarı teminatı teminatı Tarihi G ü n ü Saati Şekli 

535.045 50 25.151 85 S/4/1962 Sah 10.30 Kapalı zarf 
324.000 Aded 226.800 — 12.590 — 4/4/1962 Çarşamba 10.30 

39.990 — 2 999 25 4/4/1962 Çarşamba 14.30 j> » 
15 000 Kİ. 105.000 — 6.500 — 5/4/1962 Perşembe 10.30 
290.000 Aded 92 800 — 5 890 — 5/4/1962 Perşembe 14 30 > > 

580.893 50 26.985 80 6/4/1962 Cuma 10.30 » » 
61.000 — 4.300 — 6/4/1962 Cuma 14.30 
91.850 — 5.842 50 7/4/1962 Cumartesi 10.30 » » 

1 ihale Ankara Tıp Fakültesi binasndaki Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
2 — Şartname ve miktarları ile sair lüzumlu evrak her gün saat 9.00 - 12.00 ve 14.00 - 16.00 arasında Fakülte Hesap işlerinde görülebilir. 
3 Bu iş için yeni tarihli tasdikli Ticaret Odası vesikası ibrazı şarttır. 
4 — 2490 sayılı kanun tarifine göre hazırlanacak kapalı zarflar ihale günü ihale saatinden bir saat önce Satmalma Komisyonu Başkan

lığına vermeleri (Bu saatten sonra yapılan müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul olunmaz.) 
5 — Gruplardaki yazılı her kalem iaşe maddesinin tahmini fiyatından yukarı olmamak üzer» hepsine fiyat teklif edilecek, grupların genel 

yekûnu üzerinden teklif yapılmayacaktır. 
6 — isteklilerin ihale saatinden önce teminatlarım Ankara Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğüne yatırmış olmaları lâzımdır. Hân olunur. 
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•iagbu kanlık Devlet Matbaası 
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