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Eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu hakkında Meclis 

soruşturması yapılmasına mahal olmadığına dair 

Karar No : 35 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık Eski İşletmeler Bakanı Sa
met Ağaoğlu hakkında, Meclis Soruşturması yapılmasına mahal olma
dığına dair (2) numaralı 5 kişilik Komisyonca hazırlanan İlişikteki ra
por Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kumlunun 14/9/1962 tarihli 
toplantısında kabul edilmiştir. 

14/9/1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski İşletmeler Bakanı Samet 
Ağaoğlu hakkında yapılan soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Ku
rulunun 24/4/1961 tarih 869 esas 950 karar sayılı görevsizlik karariyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi üzerine İçtüzüğün 170 inci 
maddesine göre kurulan Komisyonumuza tevdi edilmekle dosya ince
lendi. 

Olayın mahiyeti : Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin Amaç Ti 
caret T. A. Ş. ile yaptığı inşaat mukavelesinin şirket tarafından yerine 
getirilmemesi üzerine işletmenin, teminat mektuplarını paraya çevir
mek suretiyle zararının önlenmesi mümkün iken sanık eski İşletmeler 
Bakanı Samet Ağaoğlu'nun Amaç Şirketini himaye ederek telefonla 
verdiği emirlerle bu işi geciktirdiği ve bu suretle görevini kötüye kul
landığı iddiasından ibarettir. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğü ile Amaç 
T. A. Şirketi arasında Karabük'te yaptırılacak 200 aded işçi evi, bir işçi 
pavlyonu ve bir sinema binası inşaatı için 22/12/1953 tarihinde yapılan 
mukavelenamenin Umum Müdürlüğün teklifi üzerine Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri İdare Meclisince, Şirketin mukavele hükümlerine ay-
kırı hareket ettiği ve taahhüdünü zamanında ifa etmediği mucip sebep
leriyle feshine ve firmanın katî teminatının tamamının ve avans karşı
lığı teminat mektubunda avans borcu bakiyesini karşılamak üzere 
261.073,82 lira miktarının nakde tahvili suretiyle irat kaydına karar ve
rilmiştir. 

Amaç Firmasının, mukavele mevzuu İnşaatın diğer tarafın kusu
rundan ve mücbir sebeplerden dolayı geciktiğinden bahsile teminat mek
tuplarının tahsilinin durdurulması yolundaki tedbir talebi üzerine İstan
bul Asliye 4 üncü Ticaret Mahkemesince Tutum Bankası tarafından ve
rilmiş bulunan teminat mektupları muhteviyatından mukavele gereğince 
itfa edilenlerden bakiye 575.173,92 liranın tedbir cümlesinden olmak 

üzere üç ay müddetle durdurulmasına 27/10/1955 tarihinde karar veril-
miş ve mezkûr tedbir kararı Demir - Çelik İşletmelerinin itirazı üzerine 
aynı mahkemenin 8/11/1955 günlü ve 955/496 sayılı karariyle kaldırıl
mıştır. 

Amaç Ticaret T. A . Ş. 3/11/1955 günlü dilekçe ile Demir ve Çelik 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünce tek taraflı olarak mukavelenin feshi 
cihetine gidildiğinden ve teminat mektuplarının nakde tahvili ve irat 
kaydı hususunda Tutum Bankasına müracaat edildiğinden bahsiyle ta
rafların temas ve müzakereye geçerek tahaddüs eden pürüzlerin müna
sip ve muvafık hal suretlerine bağlanması ve bunun bir protokol ile 
tesbit edilip imzalanması için, teminat mektuplarının nakde tahvili ve 
irat kaydı hususundaki kararın tatbikinin Demir ve Çelik İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünce bir ay müddetle tehiri İşletmeler Bakanlığından 
talep edilmiş ve Bakanlıkça da bir emir ve mütalâa verilmeksizin bu 
dilekçe 4/11/1955 tarihli yaziyle Umum Müdürlüğe intikal ettirilmiştir. 
Mezkûr dilekçe Umum Müdürlüğün teklifi üzerine Demir ve Çelik İş
letmeleri İdare Meclisince tetkik olunarak 12/11/1955 gün ve 16/131 
sayılı kararla bahse konu teminat mektuplarının nakde tahvilinin bir 
ay müddetle tehirine karar verilmiştir. 

Ayrıca Tutum Bankasının müracaatı üzerine İşletmeler Bakanlığın
ca Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğüne yazılan 11 Ocak 1956 
tarih ve 557/3 sayılı yaziyle konunun gerek teşekkülünüzün ve gerekse 
millî bir müessese olan Tutum Bankasının karşılıklı menfaatleri halel
dar olmıyacak bir şekilde ve tamamen hüsnüniyetle ele alınarak halli 
yoluna gidilmesinin daha faydalı olacağının düşünüldüğü ve tavsiyeye 
şayan görüldüğü bildirilmiştir. 

İhtilâfın işletme ile yapılacak temasla halli hususunda Amaç Fir
masının 15/2/1956 tarihli dilekçe ile müracaatı üzerine İşletmeler Bakan
lığı mezkûr dilekçeyi 16/2/1956 tarihli yazı ile Umum Müdürlüğe intikal 
ettirmekle beraber bu yazıya (Şirketin, teşekkülünüzün merkezine ge
lecek olan temsilcileri ile temas edilerek bahis konusu ihtilâfın bir neti
ceye bağlanması) kaydı da konulmuştur. 

Ayrıca Tutum Bankasının da İşletmeler Bakanlığına müracaat ede
rek teminatın paraya çevrilmesi muamelesinin 15 gün tehir edilmesini 
talep etmesi üzerine İşletmeler Bakanlığından talep edilen bu menlin ve
rilmesi hususunda Demir ve Çelik Fabrikaları Umum Müdürlüğüne tele
fon edildiği, menlin verilmesine karar ittihazı hususunda İdare Meclisine 
yazılan 17/2/1956 tarihli yazıda kayıtlıdır. 

Umum Müdürlüğün bu teklifi üzerine toplanan Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri İdare Meclisi 22/2/1956 tarihinde 9/66 sayılı kararla 
teminat mektuplarının tahsil müddetinin 15 gün daha uzatılmasına ka
rar vermiştir. 

Amaç Şirketiyle Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü ara
sındaki ihtilâfın müzakere yolu ile halledllmemesi üzerine, Amaç Şirke-
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tince Karabük Asliye Hukuk Mahkemesine Demir ve Çelik İşletmeleri 
aleyhine 19/3/1956 ve 1/3/1960 tarihlerinde iki dâva açıldığı ve bu dâva
ların görülmekte olduğu, dâvaların açılması üzerine mahkemece teminat
lar üzerine ihtiyati tedbir konulduğu Sanayi Bakanlığı Tahkik Heyeti 
tarafından yapılan tetkika müsteniden ittihaz olunan 1/9/1960 tarih ve 
esas 76, karar 84 sayılı kararında belirtilmiştir. 

Hukuki durum: Bilâhara mahkemece verilen ihtiyati tedbir kara-
riyle teminat mektuplarının paraya çevrilmesi muamelesinin durdurul
duğu ve ihtilâf m kazai mercide dâva konusu teşkil ettiği yukarda veri
len izahattan anlaşılmasına, Bakanlığa vukubulan müracaaların «mües
seseye intikal ettirilmesi sırasında Bakanlıkça yazılan yazıların Amaç 
Şirketi lehine bir emir ve talimatı ihtiva etmemesine göre bu hareket
lerde suç teşkil edecek bir cihet bulunmamıştır. 

Diğer taraftan, Tutum Bazukasının müracaatı üzerine Samet Ağa-
oğlu tarafından telefonla vukubulan 15 gün mehil verilmesine mütedair 
şifahi emir İdare Meclisi tarafından da uygun görülerek karara bağlan
mış olmasına ve bilhassa açılan dâva üzerine mahkemece de teminat 
mektuplarının paraya çevrilmesi işlemi durdurulmuş ve kaza merciince 
de, teminatın paraya tahvilinin uzatılmasına dair muamele durdurulmak 
suretiyle teyit edilmiş ve şirketin gayrimeşru bir şekilde himayesi kas-
diyle hareket edildiğine dair bir delil bulunmamış olmasına göre vuku
bulan gecikmeden dolayı eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu'nu so
rumlu tutmaya hukukan imkân görülememiştir. 

Samet Ağaoğlu'nun fiil ve hareketlerinde görevi kötüye kullanma 
suçunu işleme maksadı görülmediği gibi fiilin işlendiği Şubat 1956 ta
rihinden itibaren beş seneden fazla zaman geçmiş ve bu müddet içinde 
kanunda yazıldığı şekilde zamanaşımını kesen bir muamele yapılmamış 
bulunmasına göre kamu dâvasında zamanaşımı tahakkuk etmiş bulun
maktadır. 

Netice: Yukarda izah edilen sebeplere göre eski İşletmeler Bakanı 
Samet Ağaoğlu hakkında Meclis soruşturması yapılmasına mahal olma
dığı mütalâasına varılmıştır. 

Bu mazbata, İçtüzüğün 170 inci maddesine göre kurulan Komis
yonumuzca oybirliği ile düzenlenmiştir. 

Karar No: 36 

Nüfuzunu kullanmaktan şikâyet olunan eski Adalet Bakam Esat 
Budakoğlu hakkında, Meclis soruşturması yapılmasına mahal olmadı
ğına dair (2) numaralı 5 kişilik Komisyonca hazırlanan ilişikteki rapor 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14/9/1962 tarihli toplan
tısında kabul edilmiştir. 

14/9/1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgaz İlcesi Aşağıdere Köyü Muhtarı Abdürrahman Çelen, Yukarı-
dere Köyü Muhtarı Mustafa Çetin ve İsmail Ergan taraflarından eski 
Adalet Bakam Esat Budakoğlu'nun nüfuzunu kullanarak Yargıtay 6 ncı 
Hukuk Dairesine tesir ettiği ve Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimine te
lefonla emir verdiği iddiasiyle Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığına 
verilen 15/7/1960 günlü dilekçe, şikâyetin eski Adalet Bakam Esat Bu-
dakoğlu'na taallûk etmesi itibariyle muamele İfasına imkân görülmediği 
düşüncesiyle 18/2/1961 tarih ve 960/422 sayılı yaziyle Adalet Bakanlığına 
ve bu Bakanlıktan da Başbakanlığa gönderilmiş ve Başbakanlıktan da 
29/8/1961 tarih ve 6/2-4059 sayılı yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevk olunmuş bulunmakla İçtüzüğün 170 inci maddesine uyularak kuru
lan Komisyonumuza tevdi olunan dosya incelendi. 

İddianın mahiyeti: Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığına ve
rilen 15/7/1960 tarihli dilekçede; aleyhlerine haksız olarak açılan men'i 
müdahale dâvasının önce reddedilmesine rağmen karşı taraf köyün Va
tan Cephesine iltihak ederek ziyaretine gittikleri zamanın Adalet Ba
kam Esat Budakoğlu'nun Yargıtay 6 ncı Hukuk Dairesine nüfuzunu 
kullanarak tesir etmesi suretiyle kararın bozulmasına ve dâvanın Kas

tamonu Asliye Mahkemesine intikalini temin ettiği, adı geçen eski Ba
kanın, Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimine telefonla emir vererek dâ
vayı Vatan Cephesine geçen köy lehine sonuçlandırmasını istemesi üze
rine hâkimin dâvaya bakmaktan istinkâf ettiği ve ancak başka hâkim 
tarafından bu defa aleyhlerine verilen kararın yine aynı yoldan tesir 
edilerek Yargıtay 6 ncı Hukuk Dairesince onandığı, bildirilerek bahis 
konusu hususlardan dolayı eski Adalet Bakam hakkında takibat ya
pılması istenmektedir. 

İhbar dilekçesi üzerine olay mahiyetinin tâyini için Kastamonu 
Cumhuriyet Savcılığınca yapılan ihzari mahiyetteki soruşturma evra
kına göre: Ilgaz İlçesinin Yazı Köyünü temsilen muhtarı Mustafa Ka
ragöz tarafından Aşağı Dere Köyü Muhtarı Abdurrahman Çelen ve Yu
karı Dere Köyü Muhtarı Cemalettin Çelen aleyhlerine men'i müdahale 
dâvası ikame edildiği ve Ilgaz Asliye Hukuk Mahkemesince 18/8/1958 
gün ve 949/95 esas ve 958/227 sayılı kararla bu dâvanın reddine karar 
verildiği ve davacı vekili avukat Vasfi Raşit Sevik'invâkı temyizi üzerine 
Yargıtay 6 ncı Hukuk Dairesinin 3/2/1959 tarih ve 10679/854 sayılı ilâ-
miyle hükmün bozulmasına ve dâvanın uzun sürüncemede bırakılıp beş 
defa keşif yapılmasına ve neticeye müessir bulunmadığı aşikâr iken ip
tal dâvasının neticesine kadar intizar edilmesine mebni Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 429 uncu maddesi uyarınca dâvanın Kastamo
nu Asliye Hukuk Mahkemesine nakline karar verildiği ve bozma üzerine 
dâva Kastamonu Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte iken davacı 
vekili Vasfi Raşit Sevik'in Kastamonu Asliye Hukuk Mahkemesine gön
derdiği dilekçede Temyiz kararı dairesinde dâvanın hükme bağlanarak 
müdahalenin men'ine karar verilmesi ve şayet temyizin kesinleşmiş hük
müne göre keşif kararında İsrar edildiği takdirde Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 29/6 ncı maddesi gereğince dâvayı rüyetten çekinil-
mesi talebinde bulunduğu, Asliye Hukuk Hâkimi Lûtfi Musluoğlu'nun . 
11/9/1959 tarihinde davacı vekilinin bitaraflığından şüpheye düşmüş bu
lunduğundan iki celse duruşmaya çıkan ve takdir hakkım kullanan bir 
hâkim olarak Adliye Vekâletine şikâyet edildiğinden bahsiyle dâvaya 
bakmaktan istimkâf eylediği ve bilâhara duruşmaya başka hâkim çıka
rak 24/9/1959 günlü kararla dâvâlılar ve müdahilin müdahalelerinin men'
ine karar verildiği ve mezkûr kararın dâvâlılar tarafından temyiz edil
mesi üzerine, Yargıtay 6 ncı Hukuk Dairesinin 4/2/1960 tarih ve 10910/877 

sayılı ilâmiyle onandığı ve müdalül vekili tarafından vâki tashihi karar 
talebinin de mezkûr Dairece reddolunduğu ve Hukuk Hâkimi Lûtfi Mus
luoğlu'nun 23/5/1960 tarihli ve dosyada mevcut cevabı yazısından dâva 
hakkında kendisine gerek telefonla ve gerekse sair suretle eski Adalet 
Bakam Esat Budakoğlu veya Müsteşar tarafından bir emir verilmediği 
anlaşılmaktadır. 

Netice: Mahallinde ihzari tahkikatı yapan C. Savcısının Adalet 
Bakanlığına gönderdiği 31/5/1961 tarih 2-262 sayılı yazıda belirtildiği 
üzere yapılan bilcümle muamelelerde ve verilen kararlarda hilafı kanun 
bir cihet bulunmadığı ve Kastamonu Asliye Hukuk Hâkimi Lûtfi Mus-
luoğlu'na eski Adalet Bakam Esat Budakoğlu tarafından gerek telefon 
ve gerekse sair suretle her hangi bir emrin verilmediği ve keza Yargı
tay 6 ncı Hukuk Dairesine tesir yapıldığı yolundaki İddia mücerret ka
lıp hiçbir delille teyit edilmediği ve bu itibarla iddianın hilafı hakikat 
olduğu tahkikat evrakiyle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda belirtilen sebeplere göre eski Adalet Bakam Esat Budak
oğlu hakkında Meclis soruşturması yapılmasına lüzum ve mahal olma
dığı mütalâasına varılmıştır. 

Bu mazbata, İçtüzüğün 170 inci maddesine göre kurulan Komisyo
numuzca oybirliği ile düzenlenmiştir. 

Karar No: 37 

Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına mahal olmadığına dair 

Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu hakkında Meclis 
soruşturması yapılmasına mahal olmadığına dair 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Tarım Bakanı Esat Bu-
dakoğlu hakkında, Meclis soruşturması yapılmasına mahal olmadığına 
dair (2) numaralı 5 kişilik Komisyonca hazırlanan ilişikteki rapor Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14/9/1962 tarihli toplantısın-
da kabul edilmiştir. 

14/9/1962 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Tarım Bakanı Esat Bu-
dakoğlu hakkındaki soruşturma evrakı, Yüksek Soruşturma Kurulunun 
23/4/1961 tarih ve esas 895 ve karar 973 sayılı görevsizlik karariyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi ve bilâhara da yine eski 
Tarım Bakam Esat Budakoğlu hakkında görevi kötüye kullanmak su
çundan dolayı yapılan diğer bir tahkikat evrakı Yüksek Soruşturma 
Kurulu Başkanının 27/6/1961 tarih ve 1239-641 sayılı tezkeresiyle yu
karda tarih ve sayılan geçen evrakla irtibatı bulunması düşüncesiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine tevdi edilmesi üzerine İçtüzüğün 170 
inci madesine göre kurulan Komisyonumuza havale edilmekle her iki 
dosya birlikte incelendi. 

Eski İşletmeler Bakam Samet Ağaoğlu hakkında Meclis 
soruşturması açılmasına mahal olmadığına dair 

Karar No: 38 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski İşletmeler Bakanı Samet 
Ağaoğlu hakkında, Meclis soruşturması açılmasına mahal olmadığına 
dair (1) numaralı 5 kişilik Komisyonca hazırlanan ilişikteki rapor Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14/9/1962 tarihli toplantı
sında kabul edilmiştir. 

14/9/1962 

HADÎSE 

1. 1955 senesinde İstanbul Lisesi ihtiyacı için verilmiş bulunan 
250 metre kare birinci sınıf kayın parke bedeli olan 6.476,73 liranın ba
ğış olarak temsil masraflarından karşılanması için sanık Esat Budak-
oğlu'nun emir vermek suretiyle görevini kötüye kullandığı iddiasından 
ibarettir. 

İstanbul Lisesi ihtiyacı için 250 metre kare birinci sınıf kayın par
ke bedelinin temsil masraflarından bağış olarak karşılanması Orman 
Umum Müdürlüğünün 4/3/1957 tarihli yazısiyle Ziraat Bakanlığının tas
vibine arz olunmuş ve aynı tarihte eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu 
Umum Müdürlüğün yazısını muvafık görmüştür. Ve bilâhara da dosyada 
mevcut 11/3/1957 tarihli mahsup fişiyle bahse konu parke bedeli 6.476,73 
lira temsil masraflarından karşılanmıştır. 

2. Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu'nun 1957 yılında Devlet 
Tiyatrosuna yapılan kereste satışı sebebiyle % 30 nispetinde indirim 
yapılmasını emretmek suretiyle görevim kötüye kullandığı iddiasından 
ibarettir. 

Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünden Tarım Bakanlığına yazılan 
9/2/1957 tarih ve 228/239 sayılı sayılı yazıda müessesenin 1957 - 1958 
devresi içinde temsil edeceği tiyatro ve opera eserlerinin sahneye konu
labilmesi için gerekli dekorlarla sabit tesisatın hazırlanmasında kullanıl
mak üzere 200 metre küp çam ve köknar keresteye ihtiyaç bulunduğun
dan Devlet Tiyatrosunun halk eğitimiyle ilgili memleket hizmeti göz-
önünde tutularak ihtiyaç görülen kerestelerin asgari fiyatlar üzerinden 
ve Bolu, Karacasu Kereste Fabrikasından tahsis edilmesi istenmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünden Bolu Orman Baş Müdürlüğüne yazı
lan 23/2/1957 tarihli yazıda istenen bahse konu kerestenin metre küpü
nün 255 liradan tahsisi bildirilmiş bulunmaktadır. 

Tahsis edilen kerestelerin kısa boyda bulunması itibariyle Devlet 
Tiyatrosu Genel Müdürlüğü tekrar Tarım Bakanlığına 27/3/1957 tarihin
de yazdığı ikinci bir yaziyle tahsis olunacak kerestelerin 4 - 5 metre 
uzunluğunda olmasını talep etmiştir. Bu talep Tarım Bakanı Esat Bu
dakoğlu imzasiyle 28/3/1957 tarihinde tasvip olunmuştur. Bunun üzerine 
Orman Umum Müdürü yerine Hakkı Süha Karamızrak imzasını havi 
Nisan 1957 tarihli bir yaziyle Devlet Tiyatrosunun memleket kültürüne 
sağladığı fayda bakımından verilecek olan 200 metre küp kerestenin 
muhammen bedelinden % 30 nispetinde bir tenzilât yapılmak suretiyle 
beher küpünün 255 liradan satılması hususu Tarım Bakanlığının takdir
lerine arz olunmuş ve eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu da teklifi 
2/4/1957 tarihinde muvafık görmüştür. 

Hukuki durum: Her iki hâdisede de orman idaresine ait emval 
İstanbul Lisesi ve Devlet Tiyatrosu gibi Devlet müesseselerine verilmiş 
bulunmasına göre bu kabil hareketlerin cürmi bir maksada atfına hu
kuken imkân görülmemekle beraber birinci hâdisenin tarihi 4/3/1957 ve 
ikinci hâdisenin tarihi 2/4/1957 olup bu tarihlerden itibaren 5 seneden 
fazla zaman geçmiş ve bu müddet içinde kanunda yazılı olduğu şekilde 
zamanaşımını kesen bir muamele yapılmamış bulunmasına göre isnat 
olunan fiile mevzu kamu dâvası zamanaşımı tahakkuk etmiştir. 

Netice: Yukarda izah edilen mucip sebeplere göre maznuna isnat 
olunan fiiller suç teşkil edecek mahiyette bulunsa dahi dâvada zaman
aşımı tahakkuk etmiş bulunması itibariyle eski Tarım Bakanı Esat 
Budakoğlu hakkında her iki hâdiseden dolayı Meclis soruşturması yapıl
masına mahal olmadığı mütalâasına varılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevlerini kötüye kullanmaktan sanık eski İşletmeler Bakanı Sa
met Ağaoğlu ve eski Manisa Milletvekili Orhan Ocakoğlu haklarındaki 
soruşturmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından veri
len 23/4/1961 tarih ve 1961/867 esas, 1961/948 karar numaralı vazifesiz-
lik kararına istinaden, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 inci mad
desine göre teşekkül eden Komisyonumuza havale edilmiş bulunan ekli 
dosya incelendi: 

HÂDİSE: 
Hüseyin Kocabaş tarafından Turgutlu Tahkikat Komisyonu Baş

kanlığına (Turgutlu Kaymakamlığına) verilen 23/7/1960 tarihli ihbar 
dilekçesine nazaran tahkikata konu olan hâdise, eski İşletmeler Bakanı 
Samet Ağaoğlu'nun, eski Manisa Milletvekili Orhan Ocakoğlu tavassu-
tiyle görevi kötüye kullanarak, Turgutlu eski Belediye Başkanı Sekip 
Seçkin tarafından Turgutlu'da kurulan Peşe Boru Fabrikasına, Kara
bük'teki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü Fabrika-
larından fazla miktarda sac tahsis ettirdiği ve Samet Ağaoğlu ile Orhan 
Ocakoğlu'nun bu işte Şekip Seçkin'e ortak oldukları iddiasından iba
rettir. 

HADİSENİN OLUŞU : 

Filhakika, Turgut Seçkin, 1956 yılında Turgutlu'da Feşel Boru İma
lâthanesi kurmuş ve bu imalâthaneye, 1956 yılından 1959 yılı sonuna ka
dar Karabük'teki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdür
lüğü Fabrikalarından 122 ton 965 kilogram sac tahsis olunmuş, ayrıca, 
adı geçen İşletmeler Umum Müdürlüğünden, Turgutlu C. Savcılığına 
gönderilen 5 Kasım 1960 tarih ve 27224 sayılı yazıda, Şekip Seçkinin 
imalâthanesine yapılan tahsislerin, o tarihlerde yapılan tahsislerin fev
kinde olduğuna ve İşletmeler Vekâletinin tahsisi nâtık yazılı emirlerinin 
bizzat Samet Ağaoğlu tarafından imzalanmış bulunduğuna işaret edil
miş ve muhbir Hüseyin Kocabaş da; gerek dilekçesinde, gerekse Tur
gutlu C. Savcılığı tarafından alman ifadesinde, Orhan Ocakoğlu'nun, 
T. C. Ziraat Bankasına 140, 150 bin T. L. borçlu olduğunu, bu borcunu 
ödemek maksadiyle ve gizli ortak olarak Şekip Seçkin'e boru imalât
hanesini kurduğunu ve Samet Ağaoğlu'na nüfuz ederek fazla miktarda 
boru tahsisini temin eylediğini, Samet Ağaoğlu'nun da, Manisa Millet
vekili olması ve Turgutlu İlçesinin Manisa İline bağlı bulunması hase
biyle görevini kötüye kullanmak suretiyle emir vererek fazla miktarda 
boru tahsis ettiğini, hattâ bu teşebbüste Samet Ağaoğlu'nun da gizli 
ortak olduğunun şayi bulunduğunu ve Şekip Seçkin'in tahsisten aldığı 
sacın bir miktarım boru imalâthanesinde kullanmayıp karaborsada sat
tığım söylemiş ve ihbarını teyiden şahitler göstermiş ise de, adı geçen 
İşletmeler Umum Müdürlüğü; tarih ve sayısı yukarıda gösterilen yazı
sında, Şekip Seçkin'in boru ihalâthanesine 1956 yılından 1959 yılı so
nuna kadar yapılan tahsislerin, aylık kontenjanlar halinde 6 şar ton ola
rak yapıldığını ve cümlesinin, sadece İşletmeler Bakanlığı tarafından 
değil, sonradan sıra ile Başbakanlık Tahsis ve Tevzi Dairesi Reisliği ile 
Koordinasyon Bakanlığı Tahsis ve Tevzi Dairesi Reisliği tarafından da 
yapılmış olduğunu tasrih etmiştir. 

Turgutlu Tahkikat Komisyonu Başkanlığınca tetkike memur edilen 
Tahakkuk Şefi Sabri Gökçen tarafından, lüzumlu defter ve sair kayıt
ların incelenmesi suretiyle tanzim olunan 14/10/1960 tarihli raporda, 
Sekip Seçkin'in imalâthanesine sadece Karabük'teki Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü Fabrikalarından değil, aynı zaman
da Manisa Valiliği, Manisa ve İzmir Tevzi Depolan Şeflikleri tarafların
dan da sac tahsis olunmuş bulunduğunu, tahsis edilen sacların cümlesi
nin boru imalinde kullanılmış olduğunu, hatta normal fire hesabedildiği 
takdirde imal edilen ve satılan boru miktarına nazaran Şekip Seçkin'in 

Bu mazbata, İçtüzüğün 170 inci madesine göre kurulan Komisyo
numuzca oy birliğiyle düzenlenmiştir. 



Sahife: 8624 (Resmi Gazete) 27 EYLÜL 1962 

kayden tesbit edilen miktardan 31 ton 998 kilogram fazla sac tahsisi 
almış olması gerekeceğini, belkide sac veren müessese veya mercilerin 
verdikleri sac miktarım kayıtlardan çıkarırken hata edip noksan bil-
dirmiş olacaklarım belirtmiştir. 

Muhbir tarafından gösterilip Turgutlu C. Savcılığınca dinlenilen şa
hitler Enver Üzümcü, Muzaffer Özcan, Mustafa Pekmezci, Fuat Gökçü, 
Cevdet Öktem, Ali Akyürek ve Fethi Albayrak; ifadelerinde, Şekip Seç-
kin'le, Samet Ağaoğlu, Orhan Ocakoğlu ve D. P. nin Turgutlu İlce İdare 
Kurulu Başkam olup vefat etmiş bulunan Mehmet Öner arasında gizli 
ortaklık mevcut olduğunu, payına düşen karlarla Orhan Ocakoğlu'nun 
kendisinin ve babası Kamil Ocakoğlu ile kardeşi Erdem Ocakoğlu'nun 
bankalara olan borçlarının ödendiğini ve Şekip Seçkin'in tahsisten al-
dığı saclardan bir kısmım karaborsada sattığım şayian duymuşlar ise de, 
sayfanın gerçekle ilgisi derecesini bilemediklerini söylemişlerdir. 

Turgutlu C. Savcılığına Ege Bank A. Ş. den cevaben gelip dosyada 
bulunan 29/11/1960 tarihli yazıda, Orhan Ocakoğlu ile babası Kâmil 
Ocakoğlu ve kardeşi Erdem Ocakoğlu'nun banka ile hiçbir muameleleri 
bulunmadığı, Bağcılar Bankasından gelen aynı tarihli cevapta, 1957 -
1959 yıllarında keşidecisi Şekip Seçkin, borçlusu Orhan Ocakoğlu veya | 
babası veyahut kardeşi ve yekûnu 21 bin lira olmak üzere beş poliçe 
ve bir emre muharrer senet muamelesi yapıldığı, başkaca muamele ya- | 
pılmadığı, Türkiye İş Bankasından gelen 26/11/1960 tarihli cevapta, Şe-
kip Seçkin'in 14/1/1956 tarihinden 25/7/1960 tarihine kadar iştira ve Is
konto muameleleri yapıldığı ve T. C. Ziraat Bankasından gelen 29/11/1960 
tarihli cevapta da, Orhan Ocakoğlu'nun ticari krediden dolayı faiz ve 
masraflariyle birlikte 149.029,74 TL. ve zirai krediden de 5.518,41 TL. 
borçlu bulunduğu ve borcun cümlesinin kanuni takibata İntikal ettiril
miş bulunduğu bildirilmiştir. 

İhbar dilekçesi üzerine Turgutlu Tahkikat Komisyonu Başkanlığın
ca (Turgutlu Kaymakamlığınca), tahkikat icrasına başlanmış, tahkikata 
sonradan Turgutlu C. Savcılığınca devam edilmiş, dosya daha sonra bu 
merci tarafından Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığına tevdi olun
muş ve Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından da 169 sayılı kanun hü
kümleri nazara alınarak vazifesizlik kararı verilmiştir. 

HÂDİSENİN BÎR SUÇA KONU TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ: 

Şekip Seçkin'in Peşel Boru İmalâthanesine hidayeten yapılan sac 
tahsisi, İşletmeler Bakanlığı tarafından ve o zamanki Bakan Samet Ağa-
oğlu'nun imzasiyle yapılmış ve tahsisin, o tarihlerde yapılan diğer tah
sislerin fevkinde olduğuna Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum 
Müdürlüğünün cevabi yazısında işaret olunmuş ise de, aynı cevabi ya
zıda, tahsisin, bilâhara Başbakanlık Tahsis ve Tevzi Dairesi Reisliği ile 
Koordinasyon Tahsis ve Tevzi Dairesi Reisliği taraflarından verilen emir
lerle devam ettiği de bildirilmesine, Samet Ağaoğlu ile Orhan Ocak
oğlu ve Şekip Seçkin arasında bu konuda bir ortaklık veya şair men
faat münasebeti bulunduğu hakkında dedikodu hududunu aşan her hangi 
bir delil ve emare tahassul etmemiş olmasına ve Şekip Seçkin imalât
hanesine tahsis edilen sacların cümlesinin imalâthanede kullandığı Sabri 
Gökçen tarafından tesbit edildiği cihetle, tahsiste nisbi olarak mevcut 
bulunduğu adı geçen İşletmeler Umum Müdürlüğü tarafından bildirilen 
miktar fazlalığına ait ve takdir ile vasıflı yetkinin isabetsiz kullanıldığı 
da düşünülemiyeceğine göre hâdisenin bir suça konu teşkil etmediği 
kanaatine varılmıştır. 

NETİCE: 
İşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 inci mad

desine uygun olarak ve yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı sanık 
Samet Ağaoğlu ve Orhan Ocakoğlu haklarında Meclis soruşturması açıl
masına lüzum ve mahal olmadığına oybirliği ile kanaat getirilerek, tan-
zim edilmiştir. 

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer hakkında Meclis 
soruşturması asılmasına mahal olmadığına dair 

Karar No : 39 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakam Arif 
Demirer hakkında, Meclis soruşturması açılmasına mahal olmadığına 
dair (1) numaralı 5 kişilik Komisyonca hazırlanan İlişikteki rapor Tür-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Görevini kötüye kullanmaktan sanık eski Ulaştırma Bakam Arif 
Demirer hakkındaki soruşturmayı muhtevi olup Yüksek Soruşturma 
Kurulu tarafından verilen 23/4/1961 tarih ve 1961/877 esas, 1961/958 ka
rar sayılı vazifesizlik kararına istinaden, T. B. M. M. Dahilî Nizamna
mesinin 170 inci maddesine göre teşekkül eden Komisyonumuza havale 
edilmiş bulunan ekli dosya okunup incelendi: 

HÂDİSE: 

İncelemeye konu olan hâdise, eski Ulaştırma Bakam Arif Demir-
erin; PTT İşletmesi Genel Müdürlüğüne verdiği emirle, Erciş PTT Mer
kezi Müdürü Bekir Bayrakçı'yı, kanuni sebep yokken sırf siyasi mü
lâhazalarla Ünye PTT Merkezi Müdürlüğüne naklettirdiği iddiasından 
ibarettir. 

HADİSENİN OLUŞU: 

Van Valiliğinden Ulaştırma Bakanlığına gönderilen 6/1/1956 tarih 
ve 2/15 sayılı yazıda, Bekir Bayrakçının bazı şahıslara, memurlara ve 
D. P. mensuplarına gelen telleri ve mektupları açarak halka ve C. H. P 
lilere ifşa ettiği, temayülü itibariyle C. H. P, yi iltizam eylediği bildiri
lerek başka yere nakli istenilmiştir. 

Arif Demirer; PTT İşletmesi Genel Müdürlüğüne gönderdiği 
24/1/1956 tarih ve 32 sayılı zata mahsus yazıda, Van Valiliğinin yazısını 
aynen bildirmiş ve (Gereğinin yapılmasını ve neticenin bildirilmesini 
rica ederim) demiştir. 

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü; Ulaştırma Bakanlığına hitabeden 
20/2/1956 tarih ve 59 sayılı yazısiyle, Bekir Bayrakçı hakkında Van Mil-
letvekili Kemal Yörükoğlu tarafından 1955 yılında vukubulan şikâyet 
üzerine, Van Başmüdürüne meselenin tetkik ettirildiğini, Van Başmüdü-
rünün tetkiki sonunda, Bekir Bayrakçının halk ile münasebetleri bakı
mından çok iyi ve üstün karakterli bir memur olduğu, çarşı içinde ida
reye ait çok kıymetli arsalar tesbit edip tapuya tescil ettirmesinden do
layı menfaati bozulan bazı kimselerin şikâyette bulundukları kanaatine 
vardığını bildirdiğini ve bu sebeple adı geçen hakkında bir muamele 
yapılmadığı cevabını vermiştir. Bu cevabi yazının altında şu kayıt var
dır : (PTT görüşelim 6/3/1956 Arif Demirer) Bekir Bayrakçı, bu ka
yıttan sonra, 23/3/1956 tarihinde PTT Ünye Merkezi Müdürlüğüne nak
ledilmiştir. 

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünden Yüksek Soruşturma Kurulu-
nun 12 numaralı Soruşturma Kurulu Başkanlığına gönderilen 1/10/1960 
tarihli ve 15931 sayılı yazıda, naklinden sonra Ünye merkezinde yapılan 
teftişten Bekir Bayrakçı'nın muamelelerinin bozuk, karışık ve düzensiz 
olduğunun, hizmetinin aksak yürüdüğünün anlaşıldığı, teftişten altı ay 
geçtiği halde işlerinde her hangi bir düzelme görülmediği, maiyetinde 
çalışmış olan memur Yusuf Tosuner'in iyi niyetinden faydalanarak ka
rısı ile münasebet tesis ettiği ve aralarım açtığı, Ünye'deki görevini bı
rakarak mütaaddit defalar Yusuf Tosuner'in Samsun'da oturan karısı
nın yayına gidip uygunsuz hareketlerde bulunduğu, mahalleli tarafından 
polise vâki şikâyet üzerine baskın teşebbüsüne geçildiği ve bu sebep
lerden dolayı kendisi ile mesai iştirakinin devam ettirilmesine imkân kal
madığı kanaatine varıldığından PTT Personel Talimatnamesinin 84 
üncü maddesine tevfikan hizmet aktinin feshi suretiyle işine nihayet ve
rildiği bildirilmiştir. 

Bekir Bayrakçı daha sonra afyon kaçakçılığı suçundan tevkif edil
miştir. 

HADİSENİN BİR SUÇA KONU TEŞKİL EDİP ETMEDİĞİ: 

Yapılmış olan tahkikattan öyle anlaşılmaktadır ki, Bekir Bayrak
çının PTT Erciş merkezinden Ünye merkezine nakli, o zamanki Ulaş
tırma Bakanı Arif Demirer'in emri ile vukubulmuştur. 

Bin memurun bir yerden bir başka yere naklinden sonraki fiil ve 
hareketlerinin, nakli haklı gösterme bakımından nazara alınmaması, 
mantıkan lâzım ise de, Bekir Bayrakçı'nın sadece bu mantıki lâzime 
içinde mütalâa edilmesi gereken bir durum olmadığı kanaatine varıl
mıştır. Zira, Van Valiliğinin şikâyet tarihi 6/1/1956 dır. Ulaştırma Ba-

kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 14/9/1962 tarihli toplantı
sında kabul edilmiştir, 

14/9/1962 
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kanlığının bu şikâyeti nakleden yazısına PTT İşletmesi Genel Müdür
lüğünden verilen 20/2/1956 tarihli cevap, Bekir Bayrakçı'nın durumunun 
Valilik tarafından vâki şikâyet nazara alınarak incelenilmesi suretiyle 
değil, 1955 yılında Kemal Yörükoğlu tarafından vukubulan şikâyet üze
rine Van Başmüdürlüğünce izhar edilen şahsi kanaat nakledilmek su
retiyle, verilmiş bulunmaktadır. Erciş'de görevini ehliyetle İfa eden Be
kir Bayrakçı'nın, biraz sonra nakledildiği Ünye'de idare ile arasındaki 
akdin feshini intaç edecek kadar ehliyetsizlik göstermesi, düşünülemez. 
Arif Demirer, naip Semih Selen tarafından alınan 22/11/1960 tarihli ifa
desinde, hâdiseyi hatırlıyamadığını, PTT İdaresinin tâyin ve nakil işle
rine kaideten karışmadığım ve arada karıştığı olmuşsa, bunu, sırf hiz
metin iyi görülmesi maksadiyle yaptığını söylemiştir. 

Bekir Bayrakçı, Tokat tevkif evinde bulunduğu sırada Tokat As
liye Ceza Hâkimliğince tesbit edilen 17/10/1960 tarihli ifadesinde, Ünye'ye 
naklinin bir nevi terfi olduğunu söylemiştir. 

Yukarıda izah edilen durum ve sebepler karşısında, Bekir Bayrak
çı'nın Ünye'ye nakli için verdiği emirle Arif Demirer'in, kötüye yorum-
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lanabilecek bir maksatla değil, mütevâli şikâyetlere sebebiyet veren bir 
memurun görev yerini değiştirmekle, hem şikâyeti hem de hizmetin ak-
samasını önlemek gibi bir maksatla hareket ettiği kanaatine varılmıştır. 

Yüksek Soruşturma Kurulunun 12 numaralı Soruşturma Kurulunun 
kanaati de bu yolda tecelli etmiş, fakat 169 sayılı kanun karşısında Yük
sek Soruşturma Kurulu, meselenin esası üzerinde durmayıp vazifesizlik 
kararı vermiştir. Bekir Bayrakçı'nın sonradan vâki hareketleri de, Arif 
Demir'erin bidayeten ve takdiren kullandığı yetkinin isabetini teyit et
miştir. 

NETİCE : 

İşbu mazbata, T. B. M. M. Dahilî Nizamnamesinin 170 inci mad
desine uygun olarak ve yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı sanık 
Arif Demirer hakkında Meclis soruşturması açılmasına lüzum ve mahal 
olmadığı kanaatine oybirliği ile varılarak tanzim edilmiştir. 

... 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/933 

Konya Hinin Ermenek İlçesine bağlı Gargara Belediyesi adının 
Güneyyurt olarak değiştirilmesi; Danıştay'ın uygun mütalâasına da
yanan İçişleri Bakanlığının 17/8/1962 tarihli ve 621-309-48/16215 sayılı 
yazısı üzerine 1580 sayılı kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 12/9/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
H. O. BEKATA 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. ALİCAN 

Devlet Bakanı 
R. AYBAR 

Davlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Milli Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
İ. SANCAR S. KURUTLUOĞLU F. C. ERKİN 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Ş. R. HATİPOĞLU İ. SEÇKİN 

Güm. ve Tek. Bakanı 
0. ÖZTRAK 

Sanayi Bakana 
F. ÇELİKBAŞ 

Tarım Bakanı 
M. İZMEN 

Ticaret Bakanı 
M. ETE 

Ulaştırma Bakanı 
R. ÖÇTEN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. K. YÖRÜK 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. AZİZOĞLU 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVİT 

Ba.-Ya. ve Turizm Bakanı 
C. KARASAPAN 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. GÖKAY 

Karar Sayısı: 6/951 

Bakanlıklararası İktisadi İşbirliği Komisyonunun 16 ve 28 sayılı 
Kararları esasları dahilinde Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca müşte
reken hazırlanan ilişik «Sun'i gübrenin ithal, dahilden mubayaa ve sa
tışlarına dair karar» ın yürürlüğe konulması Ticaret Bakanlığının 
11/9/1962 tarihli ve 4/16790 sayılı yazısı üzerine, 5383 sayılı kanunun 
12 nci ve 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanunun 3 üncü maddelerine 
göre, Bakanlar Kurulunca 18/9/1962 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
H. 0. BEKATA 

Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı V. Başb. Yardımcısı 

H. DİNÇER H. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
R. AYBAR 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakanı 
A. K. YÖRÜK 

Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V. 
İ. SANCAR S. KURUTLUOĞLU T. FEYZİOĞLU 0. ÖZTRAK 

Milli Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Sa, ve S. Y. Bakanı 
Ş. R. HATİPOĞLU İ. SEÇKİN M. ETE Y. AZİZOĞLU 

Güm. ve Tek. Bakanı 
0. ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAŞ 

Tarım Bakanı 
M. İZMEN 

Ulaştırma Bakanı 
R. ÖÇTEN 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVİT 

Ba.-Ya. ve Turizm Bakanı 
C. KARASAPAN 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. GÖKAY 

Suni Gübrelerin ithal, dahilden mubayaa ve satışlarına 
dair Karar 

Madde 1 — Memlekette imal olunan sun'i gübrelerden kalsiyum 
amonyum nitrat, amonyum sülfat ve süper fosfatın ithali Türkiye Zi-
rai Donatım Kurumu tarafından yanılır. 

Madde 2 — İthal ve dâhilden mubayaa suretiyle gübre tedarikin-
de Türkiye Zirai Donatım Kurumunun ihtiyacı olan kredi Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca temin olunur. 

Bu krediyle ilgili hususlarla, dâhilden yapılacak mubayaalara alt 
diğer kredilerin esasları Türkiye Zirai Donatım Kurumu* Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası ve İmalâtçı firmalar arasında tesbit olunur. 

Madde 3 — Çiftçiler tarafından Türkiye Zirai Donatım Kuru
mundan satın alınacak gübreler için lüzumlu aynı krediler de Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca karşılanır. 

Müteselsil kefaletle kredi verilmesine dair talepler tercihan ye-
rine getirilir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, münhasıran gübre 
kredisi için kullanılmak üzere, çevirme kredisi haricinde 150 milyon 
liralık bir gübre kredisi plasmanı tesis eder. 

Memleket dahilindeki azami perakende satış fiyattan, Türkiye Zi
rai Donatım Kurumunca, fabrika teslimi satış fiyatlariyle ithal fiyat
ları paçal yapılarak hasıl olacak fiyatlara nakliye ve idare masrafları 
ilâve edilmek suretiyle tesbit olunur. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumunun yerli fabrikalardan mubayaa 
fiyatı, 3/3/1962 tarihli ve 6/257 sayılı kararnameye ekli kararın 2 nci 
maddesinin (B) fıkrasında belirtilen fiyatlardır. 

Madde 4 — Memleket dahilindeki sun'i gübe fabrikalarından mu
bayaa serbesttir. 

Bunların haricinde kalan sun'i gübre cinslerinin meri mevzuat 
dahilinde ithali serbesttir. 
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Türkiye Zirai Donatım Kurumu dışındaki firmalarla şahısların ve 
teşekküllerin fabrikalardan mubayaa edecekleri malların fabrikada va-
sıtaya teslim fiyatı ise, adı geçen Kurumun tesbit edeceği satış fiyat-
larından kilo başına beş kuruş noksaniyle bulunacak fiyattır. 

Madde 5 — Süperfosfat gübresinin gübre fabrikaları anonim 
ortaklığından 100.000 (Yüzbin) tondan fazla satın alınması halinde 
fiyatının 30 kuruştan aşağı indirilmesiyle hasıl olacak fark perakende 
satış fiyatının düşürülmesi suretiyle çiftçiye intikal ettirilir. 

Madde 6 — Çiftçiye yapılacak azotlu gübre satış fiyatları aynı 
kalmak kaydiyle, zamanla artacak ithal malı sun'i gübrenin satışından 
dolayı artacak kâr tamamen Türkiye Zirai Donatım Kurumunun bün
yesinde kalmayacak, Azot Sanayii Anonim Ortaklığının satış fiyatları 
(İthal edilecek sun'i gübre nazara alınmak suretiyle) her sene yeniden 
tesbit olunarak bu şirkete yapılacak Hazine yardımım azaltmak gaye
siyle kârdan bir kısmının satış fiyatları yoliyle şirkete intikali sağla
nacaktır. 

Madde 7 — 3/3/1962 tarihli ve 6/257 sayılı Kararnameye ilişik 
kararın 2 nci maddesinin (A) fıkrası ile diğer kararların bu karara 
aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 

Madde 8 
Madde 9 

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu Kararı Ticaret ve Tarım Bakanları yürütür, 

Sanayi Bakanlığından: 

1 — Münhal bulunan Sanayi Bakanlığı 1500 lira maaşlı Teftiş He-
yeti Reisliğine, Birinci Sınıf Müfettiş Rahmi Tuncağıl'ın tâyini tensip 
edilmiştir. 

2 — Bu kararın yürütülmesine Sanayi Bakam memurdur. 

14/9/1962 

CUMHURBAŞKANI 
O. GÜRSEL, 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Sanayi Bakam 
F. ÇELİKBAŞ 

Y Ö N E T M E L İ K 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarından: 

Araçları kayıt ve tescil işlemleri ile plâkalar hakkında 
Yönetmelik 

Madde 1 — Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bü
roları tarafından kayıt ve tescile tabi araçların yapılacak kayıt ve tescil 
işlemleri ile bu araçlara takılacak plâkaların renk, şekil, ebad ve remiz
leri hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Madde 2 — Araç hakkında yapılması istenilen işleme dair müra
caat, istenilen hususu belirten ek (1) deki örnek dilekçeden iki adedinin 
doldurulması ile yapılır. Yeni kayıt ve tescil veya sahip değişikliğinin 
kayıtlara alınması gayesi ile yapılacak müracaatlarda bu dilekçeye; 

a) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneği, 
b) İkametgâh ilmühaberi, 
c) Mali mesuliyet sigorta mukavelesi, 
d) Araç acentedan alınmış ise faturası, yabancı memleketten ge

tirilmiş ise gümrük ve mali ithal belgelerinin asılları, veya maliye ve 
gümrük idarelerinden verilmiş tasdikli suretleri, 

e) Sahip değişikliğinde bu değişikliği belirten vesika, bir vilâyet
ten diğerine nakilde temiz kâğıdı, 

f) Hurdadan imal edilerek kayıt ve tescil edilebilir hale getirilen 
araçlar için yalnız motor, şasi, karoseri ve şanzuman faturaları, 

g) Yeteri kadar fotoğraf, 
h) Araç hususi surette imal veya tadil edilmiş ise teknik şartlara 

uygun olup olmadığına dair vilâyet trafik komisyonu kararı, 
i) Trafik şube veya bürosunca lüzumlu görülecek diğer bilgiler 
eklenir. 
Madde 3 — Devlet daire ve teşekküllerine alt birden fazla aracın 

bir faturası varsa, kayıt ve tescilleri için trafik şube veya bürolarınca 
bu faturanın fotokopisi ile bu daire veya teşekkülün ilgili servisince 
verilmiş ve bu fotokopiyi tevsik eden bir belge talep edilir. 

Madde 4 — Aracın birden fazla sahibi varsa araç hakkında verile
cek her nevi dilekçelerde hepsinin açık isim ve İmzaları bulunacaktır. 

Madde 5 — Lüzumlu ekleri ile dilekçenin gelen evrak olarak ör
neği ek (2) de gösterilen deftere kaydından aldığı numarası, tarihi ve 
sigorta mukavelesi hakkındaki bilgileri özel hanesine işlenir ve tüzüğün 
12 nci maddesine göre tesbit edilecek değerde harc pulu dilekçenin tra
fik şube veya bürosunda kalacak nüshasındaki özel haneye yapıştırılıp 
iptal edilerek araç, dilekçedeki bilgilerin doğruluğunun tahkiki ve tra
fiğe çıkıp çıkamıyacağının tespiti için, imtihan ve muayene komisyo
nuna sevkedilir. 

Teknik muayenesi sonunda dilekçedeki bilgilerin doğruluğu ve tra
fiğe çıkabileceği tesbit edilen araç dilekçedeki özel hane doldurulmak 
suretiyle vergi tahakkuku için ilgili vergi dairesine ve ek (3) deki for
mülün doldurulması suretiyle de seferi görev emri puslası için ilgili 
askerlik şubesine gönderilir. 

Vergi dairesi ve askerlik şubesi dilekçelerden trafik şube veya 
bürosuna iade edilecek nüshasında, kendilerine ayrılan özel haneleri dol
durmakla, gerekli işlemin yapıldığı hakkında bilgi verirler. 

Madde 6 — Sefer görev emri puslası, aracın kayıt ve tescil edil
diği trafik şube veya bürosuna gönderilir. Trafik şube veya bürosu se

fer görev emri puslasını aracın sahibine tebliğ ile bu hususu trafik ruh
satnamesine işler. 

Madde 7 — Vergi dairesi ve askerlik şubesindeki İşlemleri biten 
aracın kayıt ve tescili yapılarak sahibine araca tahsis edilen plâka nu
marası bildirilir. Ve plâkalarının takılması ile birlikte kendisine trafik 
ruhsatnamesi, sefer görev emri puslası ve gerekiyorsa çalışma karnesi 
verilir. 

Madde 8 — Şasi, karoseri veya motor üzerinde marka, seri numa
rası, yılı, tipi gibi numara veya işaretlerin bulunmaması veya tahrip 
edilmiş olması halinde trafik şube veya bürosu adına muayene ve imti
han komisyonu tarafından yeni numara veya ayırıcı işaretler verilerek 
araç üzerine takılır veya verildiği kısma yazdırılır. 

Bu takdirde kayıt ve tescil verilen yeni numara veya işaretlere gö
re yapılır ve müracaat dilekçesine, trafik ruhsatnamesine, sicil fişine, 
verilecek temiz kâğıdına bu hususta gerekli bilgi kaydedilir. 

Madde 9 — Kayıt ve tescil plâka sıra numarası esası üzerinden 
yapılır. Ayrıca ad ve soyatlarına göre mel sahiplerinin ayrı ayrı kayıt
ları tutulur. Sicil ve kayıtların birer örnekleri Emniyet Genel Müdürlü
ğüne gönderilir. 

Madde 10 — Şoför ve sürücüler trafik ruhsatnamesi, çalışma kar
nesi, sefer görev emri puslası ve plâkaları daima kullanılabilir şekilde 
aracın üzerinde bulundurmaya ve muhafazaya mecburdur. 

Madde 11 — Trafik ruhsatnamesi ile çalışma karnesinde yazılı 
bilgilerden herhangi birinin değişmesi halinde aracın sahibi, eski kayıt
larda gerekli değişikliğin yapılması gayesi ile, durumu örneği ek (1) 
de gösterilen dilekçenin tanzimi ile 20 gün içinde ilgili trafik şube veya 
bürosuna bildirmeğe mecburdur. 

Madde 12 — Trafik şube veya bürosu tarafından plâkalar, özel 
yerlerinden soğuk damga ile damgalanacak ve araçlara sallanmayacak, 
düşmeyecek, alt kenarının yerden yüksekliği önde 20 ilâ 75, arkada 30 
ilâ 125 santimetre olacak; plâkanın alt kenarı aracın tampon alt sevi
yesinin üzerinde kalacak, aracın yanlarından taşmayacak ve kolayca 
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okunabilecek şekilde takılarak tespit edildiği noktada kurşunla mühür
lenecektir. 

Madde 13 — Araçlara takılacak plâkaların sayıları ve yerleri aşa
ğıda gösterilmiştir. 

a) Bisikletlerde : 

Arkada reflektörün üzerinde ve bisiklet eksenine dik alacak şe-
kilde tespit edilmiş olan bir aded, 

b) Hayvanla çekilen arabalarda : 

Biri arkada araba ekseni üzerinde, biri sol yanda olmak üzere iki 
aded, 

c) Motosikletlerde : 

Arka çamurluk üzerinde ve motorsiklet eksenine dik olmak üzere 
bir aded, 

d - Yük - yolcu motosikleti, otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, otobüs, 
kamyonet, kamyon, lastik tekerlekli traktör ve benzerlerinde : 

Biri ön ve diğeri arkada olmak üzere araç ekseni üzerinde veya 
mümkün değilse sol tarafta iki aded; 

e) Römork ve yan römorklarda : 

Arkada araç ekseni üzerinde mümkün değilse arkada sol tarafta ve 
çekici aracın plâkasından bir tane 

Madde 14 — Kayıt ve tescil işlemlerinin tamamlanmasına veya 
bir satış yerinden diğer bir satış yerine kadar götürülebilmesi için malî 
mesuliyet sigorta akdi yaptırılmış olan araçlara, yoldaki trafik emniyeti 
bakımından yapılacak basit fennî muayenesini mütaakıp, aracın bulun
duğu vilâyet trafik şube veya bürolarınca geçici ruhsatname ve plâka
lar verilir. 

Madde 15 — Araçların ithal veya imal yerlerinden satış yerlerine 
kadar götürülebilmesi için ithalâtçı veya imalâtçı firmalara bu araçla
rın takip edecekleri güzergâh belirtilmek ve bu miktar araç için gerekli 
mali mesuliyet sigortası yaptırılmak şartiyle yeteri kadar geçici ruhsat
name ve plâkalar verilir. 

Bu nevi ruhsatname verilen araçlarla hiç bir suretle yük ve yolcu 
nakliyatı yapılamayacağı gibi bu araçlar ruhsatnamede belirtilen güzer
gâh ve müddet dışında da kullanılamaz. Bu araçların götürülmesi sıra
sında doğan her türlü hukuki ve mali mesuliyet ithalâtçı veya imalâtçı 
firmaya aittir. 

Madde 16 — Bir aracın satış yerinden alıcının aracı muhafaza 
altına alacağı yere kadar nakli veya muayene yerine kadar götürüle
bilmesi veya temiz kâğıdı ile bir vilâyetten diğer bir vilâyete nakli için 
ilgililerin, aracın hareket yerindeki trafik şube veya bürosundan geçici 
ruhsatname ve plâka almaları lâzımdır. 

Geçici ruhsatnamede aracın cinsi, plâkası, vasıf ve hususiyetleri, 
nereden nereye ve hangi yollardan götürüleceği, şoför veya sürücüsünün 
hüviyeti gösterilir. 

Geçici ruhsatname ve plâka ile gidilen vilâyette kayıt ve tescili 
mütaakıp trafik şube veya bürosu aracın geldiği vilâyet trafik şube ve
ya bürosuna bu geçici ruhsatname ve plâkaları iade eder. 

Madde 17 — Yurtta imal veya monte edilen araçların tecrübeleri 
için, malî mesuliyet sigorta akdi yaptırılmış olmak şartı ile bu araçları 
imal veya monte eden müesseselere yeteri kadar tecrübe ruhsatname ve 
plâkaları verilir. 

Bu araçlar ruhsatnamede gösterilen yol ve sahalarda tecrübe edile
bilir. Müessesece, bu plâkaları takan araçların ve bu araçları kullanan 
şoförlerin günlük kayıtları tutulur. Bu araçların tecrübelerinden doğan 
her türlü hukuki ve mali mesuliyet müesseseye aittir. 

Madde 18 — Okunamayacak veya kullanılamayacak derecede ha
rap olan plâka ve vesikalar, kayıt ve tescili yapan vilâyet trafik şube 
veya büroları tarafından eskileri geri alınmak şartı ile yenileriyle değiş
tirilir. 

Tebdilen verilecek vesikalara eski kayıt ve şerhler derc edilir. 

Madde 19 — Trafik ruhsatnamesi, çalışma karnesi, sefer - görev 
emri puslası, ve plâkalardan herhangi birinin kaybolması halinde, yeni

sinin verilmesi için keyfiyetin gazete veya münasip vasıtalarla ilâm şar-
tır. Aracın dosyasında ilân vasıtası belirtilir veya ilân verilen gazete 
kupürü saklanır. 

Madde 20 — Kayıt ve tescilin başka bir vilâyete naklini gerektiren 
işyeri veya ikametgâh adresleri değiştirmelerinin her iki trafik şube 
veya bürosuna bildirilmesi şarttır. Temiz kâğıdı verilmek suretiyle ya
pılacak nakillerde nakledilecek vilâyetin adı temiz kâğıdında belirtilir. 

Madde 21 — Kayıt ve tescil için verilen dilekçe yanlış olduğu veya 
hakikate uymayan bilgiler ihtiva ettiği veya müracaat sahibi tarafın
dan trafik şube veya bürolarınca istenen belgeler verilmediği veya 
aracın malî mesuliyet sigortası yaptırılmamış olduğu takdirde, trafik 
şube veya büroları, aracın kayıt ve tescilini yapamaz veya yapılmış 
olan kayıt ve tescili değiştiremez. 

Madde 22 — Hurdaya çıkarılacak veya sahibi tarafından trafikten 
çekilecek araçlara, vergi dairesi ile askerlik şubesine gerekli bilgi ve
rilmek suretiyle, trafik ruhsatnamesi, çalışma karnesi, platoları geri 
alınarak örneği ek (4) de gösterilen temiz kâğıdı verilir. Temiz kâğıdı 
alan aracın kayıt defterindeki düşünceler sütununa bu husus kaydedilir. 

Temiz kâğıdı verilmek suretiyle veya müddeti sonunda geri alı
nan plâkalar ortasından kırılmak suretiyle ikiye ayrılmakla veya so
ğuk damgalı kısmı kesilmekle iptal edilir. 

Madde 23 — Temiz kâğıdı üç nüsha olarak tanzim edilir. Birinci 
nüsha imza karşılığı sahibine verilir. İkinci nüsha aracın dosyasında 
saklanır. Üçüncü nüsha dip koçanında kalır. 

Temiz kâğıdı verilmek suretiyle boşalan plâka numarası bir di-
ğer araca verilebilir. Bu takdirde bu numaraya tahsis edilecek klasöre 
önceden bu numarayı taşımış ve halen taşımakta olan araçlara ait 
dosyalar konur. 

Madde 24 —Plâkaların muhteviyatı iki rakam, iki harf ve üç 
rakamdan teşekkül eden üç gruptan ibarettir. İki rakamlı ilk grup vilâyet 
isimlerinin alfabetik sıraya göre dizilmesiyle aldığı sıra numarasıdır. İki 
harfli ikinci grup plâka numarasının hangi harf grupuna ait olduğunu 
gösterir. Üç rakamlı üçüncü grup ise harf grupu dahilinde sırayla olmak 
üzere araca tahsis edilmiş olan plâka numarasıdır. 

Vilâyet isimlerinin alfabetik sıraya göre dizilmesiyle aldıkları sıra 
numaralarını gösteren cetvel ek (5) dedir. 

Madde 25 
rilmiştir: 

Araçlara verilecek plâkaların renkleri aşağıda göste-

a) 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 sayılı cetveline göre tahsis edi
lecek binek otomobillerine verilecek plâkalar «Beyaz zemin üzerine kır
mızı rakam ve harfler», 

b) 237 sayılı Taşıt Kanununun 2 sayılı cetveline göre tahsis edi
lecek taşıtlara verilecek plâkalar «Yeşil zemin üzerine beyaz rakam ve 
harfler», 

c) 237 sayılı Taşıt Kanununda sayılan kurumlara ait olup 1 ve 2 
sayılı cetveller dışında kalan araçlara verilecek plâkalar «Siyah zemin 
üzerine beyaz rakam ve harfler», 

d) Resmî olmayan araçlara «Beyaz zemin üzerine siyah rakam 
ve harfler», 

e) Yabancı devlet elçilik ve konsoloslukları ile diplomatik mua
fiyeti haiz yabancı tebalı şahıslara ait taşıtlara verilecek plâkalar «Be
yaz zemin üzerine yeşil harf ve rakamlar», 

f) Geçici veya tecrübe plâkaları «Sarı zemin üzerine siyah rakam 
ve harfler», Örneği (Ek: 17) de gösterilmiştir. 

Plâkaların kenar çizgilerinin rengi, rakam ve harflerinin rengin
den olacaktır. 

Madde 26 — 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 sayılı cetveline göre 
emirlerine ve zatlarına tahsis edilen makam otomobillerine verilecek 
plâka numaralan ek (6) da, 

237 sayılı Taşıt Kanununun 2 sayılı cetveline göre makam hizmet
lerine tahsis edilen taşıtlara verilecek plâka numaraları ek (7) de, 

Bu Yönetmeliğin 25 inci madesinin e, d ve e bentlerinde bahsi ge
çen kurum, müessese, şahıs, yabancı devlet elçilik ve konsolosluklarına 
ait taşıtlara verilecek plâka numaralan ek (8, 9, 10) da gösterilmiştir. 
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Madde 27 — E k (8, 9, 10) daki cetvellerde gösterilen plâka rakam 
ve harf grupları dizisinden en hastaki A A 001 den A A 999 a kadar olan 
grup 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 ve 2 sayılı cetveli erindeki taşıtlara; 
C A 001 den CZ 999 a kadar olan gruplar ise yabancı devlet elçilik ve 
konsoloslukları ile diplomatik muafiyeti haiz yabancı tebaalı şahıslara 
ait taşıtlara tahsis edilmiş olup diğer araçlara verilemez. 

Bunlar haricinde kalan araçlara verilecek plâka numaraları A C 
001 den başlayacak ve sıra ile teselsül ederek bir birini takiben kayıt 
ve tescil edilecek araçlara verilecektir. Şöylekİ : 

A C 001 den başlayıp A C 002, A C 003, A C 004, A C 005, 
olarak devam edecek ve A C 999 da biten bu A C harf gruplu rakamlar
dan sonra A D 001 olarak A D grupu rakamlardan başlanacak ve gene 
sıra takip edilerek A D 999 a kadar devam edilecektir. Bundan sonraki 
plâka numarası A E 001 olarak AE2 grupundan başlayacak ve böylelikle 
devam edilecektir. 

Bu arada ilk ik i rakamlı grupta vilâyet sırasına göre verilmiş olan 
numara her araçta, kayıt ve tescili yapan vilâyet numarası olarak, mu
hafaza edilecektir. 

Madde 28 — Plâka numaraları araç cinslerine göre ayrılmamış 
olup kayıt ve tescili tamamlanan her araca müracaat sırasına göre 
plâka numarası verilecektir. Aracın cinsi müracaat dilekçesinde belir
tilmiş ve trafik ruhsatnamesi ile sici l fişlerindeki özel yerlerine yazıl
mış olacaktır. 

Madde 29 — Yabancı devlet elçilik ve konsoloslukları ile diploma
tik muafiyeti haiz yabancı tebaalı şahıslara ait taşıtlara verilecek plâ
kalardan arka plâkanın görülebilecek bir şekilde yakınına aidiyetine 
göre «Kordiplomatik» veya «Korkonsüler» kelimelerini ifade etmek üzere 
beyaz zemin üzerine yeşil renkte yazılmış (CD) veya (CC) ibaresini 
havi ve ek (11) deki örnek şekil ve ölçülere uyan plâkalar takılacaktır. 

Madde 30 — Ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet 
ve minübüs cinsi taşıtların ön plâkasının üst kenar ortasına taksi keli
mesini ifade maksadiyle örnek (12) deki ölçü ve şekle uygun olarak be
yaz zemin üzerine siyah renkte yazılmış (T) işaretli plâka sökülemeye-
cek şekilde, taşıt plâkasına raptedilmiş olarak takılacak ve ayrıca rengi 
taşıt renginin aksi olan damalı kuşak çizdirilecektir. 

Madde 31 — Plâkalar en az 0,75 milimetre kalınlığındaki saç veya 
alüminyumdan yapılır. Harf ve rakamlar ile bordur ve mühür çerçevesi 
presle en az 1 en çok 3 milimetre kabartılarak yapılır. Plâkalar dik
dörtgen biçiminde olup köşeleri 1 cm. yarı çapla yuvarlatılmıştır. Plâ
kanın bordürü 5 milimetre genişliğindedir. Mühür çerçevesi iç çapı 35 
milimetre, dış çapı 40 milimetre olan i k i daire çenberinden ibarettir. 

Madde 32 — Plâkaların yapılmış örnekleri ek (13, 14, 15, 16, 17) 
de, araçlara göre ölçüleri ise aşağıda gösterilmiştir ; 

a) B is ik le t l e rde : 

Plâka ebadı (105 mm. X 150 mm.), harf ve rakam genişlikleri 25 
mm. ve yükseklikleri 35 mm., çizgi kalınlıkları 5 mm. olup harf ve ra
kam gruplarının yerleştirilmesi ik i satır halindedir. Üst satırda İlk iki 
rakamlı grup ile i k i harfli ikinci grup, alt satırda ise solda mühür ve 
sağda üç rakamlı son grup bulunmaktadır. Satır aralığı 15 mm. sayı
ların ve harflerin kendi aralarındaki aralıkları 5 mm. ve üst satırda sayı 
ile harf gruplarının aralığı ise 15 mm. olacaktır. 

b) Hayvanla çekilen arabalar, motosiklet, yük, yolcu motosikleti, 

lâstik tekerlekli traktörlerde : 

Plâka eb'adı (15 cm. X 21 cm.), harf ve rakam genişlikleri 4 mm. 
yüksekliği 6 cm. ve çizgi kalınlıkları 8 mm. olup harf ve rakam grup
larının yerleştirilmesi iki satır halindedir. Üst satırda i lk ik i rakamlı 
grup ile IKI harfli ikinci grup, alt satırda ise solda mühür ve sağda üç 
rakamlı son grup bulunmamaktadır. Satır aralığı 1 cm. sayıların ve harf -

lerin kendi aralarındaki aralıkları 5 mm. ve üst satırda sayı ile harf 
gruplarının aralığı ise 15 mm. olacaktır. 

c) Otomobil, kaptıkaçtı, kamyonet, minübüs, kamyon ve otobüs

lerde : 

1. Ön plâka; 

Plâka eb'adı (12 cm. X 52 cm.), harf ve rakam genişlikleri 53 mm. 
ve yükseklikleri 91 mm. çizgi kalınlıkları 13 -mm. olup harf ve rakam 
gruplarının yerleştirilmesi tek satır halindedir. Soldan sağa doğru sı
rayla ik i rakamlı i lk grup, soğuk damga, i k i harfl i ikinci grup ve üç 
rakamlı üçüncü grup bulunacaktır. Harf ve rakamların kendi araların
daki aralıkları 1 cm. ve mühür çerçevesi, en yakın harf ve rakama 7 
şer milimetre olacaktır. İkinci ve üçüncü grup arasındaki aralık 2 cm. 
olacaktır. 

2. A r k a plâka : 

Plâka eb'adı (24 cm. X 34 cm.), harf ve rakam gruplarının yerleş
tirilmesi i k i satır halinde, rakam genişlikleri ve yükseklikleri ile çizgi 
kalınlıkları ön plâkadaki ölçülerin aynı, satır aralığı 3 cm., harf ve ra
kamların kendi aralarındaki aralıkları 2 cm. ve üst satırda sayı ile harf 
aralığı ise 5 cm. ve sol baş tarafta soğuk damga yeri. Bulunacaktır. 

Madde 33 — Ücretle yolcu taşımak üzere kaydedilecek taşıtlarda 
oturma yerleri ve tavan kısmı yıkanabilir ve k i r tutmayan bir döşeme 
cinsi ile kaplanacak ve oturulacak yer ile tavan arası en az 90 cm. ola
caktır. 

Madde 34 — Ücretle yolcu taşımak üzere kayıt ve tescil edilecek 
taşıtlardan otomobillerde sağ ve sol tarafta en az ikişer kapı; kaptıkaçtı, 
kamyonet ve minübüslerde sağ tarafta en az i k i sol tarafta en az bir 
kapı bulunacaktır. 

Madde 35 — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17 nci 
madesinin E ve G bentlerinde gösterilen ve kayıt tescilleri bağlı olduk
ları idarelerce yapılan resmi taşıtlar, müteharrik makinalar ve tram
vaylara, kendi idarelerince tespit edilmiş ve beyaz renkte zemin üzerine 
siyah renkte yazılmış harf, rakam ve remizleri havi, bu Yönetmeliğin 
32 nci madesinin c bendinde belirtilen ebad ve adedde plâkalar aracın 
arkasına takılır, ön tarafına ise plâka muhteviyatı aynı renkte olmak 
üzere resmedilir veya ön plâkası takılır. 

B u plâkalar idarelerin yetki l i kılman servislerince takıldığı noktada 
mühürlenir. 

Madde 36 — B u Yönetmelik Karayolları Trafik Tüzüğünün 30 uncu 
madesine göre Emniyet ve Karayolları Genel- Müdürlüklerince müştere
ken hazırlanmıştır. 

Madde 37 
rürlüğe girer. 

Bu Yönetmelik 24 E k i m 1962 tarihinden itibaren yü-

GEÇİCÎ BÜKÜMLER 

Geçici madde 1 — B u Yönetmeliğin yürürlük tarihinden evvel eski 
hükümlere göre ücretle yolcu taşımak üzere kayıt ve tescil edilmiş taşıt
larda bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli şartlar aranmaz. Ancak 
plâkaları bu Yönetmelik hükümlerine göre değiştirilir. 

Geçici madde 2 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre değiştirilecek 
plâkalar ile yeni kayıt ve tescil edilecek araçlara verilecek plâka numa
raları müracaat sırasına göre teselsül ettirilerek verilecektir. Değiştiri
lecek olan plâkalardaki numaralar tebdilde gözönüne alınmaz. 

Geçici madde 3 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten i t i 
baren İstanbul, Ankara ve İzmir vilâyetlerinde 24 ay, diğer vilâyetlerde 
18 aylık müddet içinde araçların plâkaları bu Yönetmelik hükümlerine, 
göre tamamen değiştirilecektir, Resmî taşıtların plâkaları 4 aylık müd
det içinde değiştirilecektir., 

a) Bisikletlerde : 
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Ek : (1) 

Trafik 
Şube Müdürlüğüne 

Büro Amirliğine 

Aşağıda vasıfları yazılı m (Kayıt ve tesci
linin daimî/geçici olarak yapılmasını) ( 
değişikliğinin dosyasma işlenmesini) (Temiz kâğıdının verilmesini) rica 
ederim. / /19 

Pul 
İmza 

önceden kayıt ve tescil 
edilmişse plâka No. 

Cinsi 
Markası 
Modeli 
Tipi 
Rengi 
Şasi seri No. 
Motor seri No. 
Motor cinsi 
Motor gücü 
Silindir adedi 
Şanzman tipi 
Dingil adedi 
Tekerlek adedi 
Lâstik eb'adı 

t l t l l > l * l t t l t l * l l l ||||" l l * 

Net ağırlığı 
îstiab haddi 
Direksiyon 
Siren 
Projektör 
Römork 

: (Kg./Ton) 
; (Kişi/Ton) 
: Sağda/Solda 
; Takar/Takamaz' 
: Takar/Takamaz 
: Takar/Takamaz' 

» adedi : 
» net ağırlığı: ...... (Kg./Ton) 
» istiabhaddi: (Kg./Ton) 

Kullanma şekli: (Ticari/Gayri ticari) 
(Yolcu nakli/Yük nakli) 

Aracın nereden 
alındığı (Şahıs, 
şirket acente v.s.) 

KM 

M A L S A H İ P L E R İ 

I Adı ve soyadı 
(Teşekkül ise unvanı) İkametgâh adresi İş adresi 

ARAÇ ÜZERİNDE H A K V E MENFAATİ O L A N L A R 

Harç 
Pulu 

| Müracaat Verilen Plâka No. Sigorta akdinin | 
1 No. Tarihi Esk i Şirkeü Tarihi Poliçe No. 1 

Yeni 

İmtihan ve Muayene Komisyonu Başkanlığına 

Dilekçede bahsi gecen .... 
bilgilerin doğruluğunun tetkiki 
bildirilmesini rica ederim. 

ile aracın trafiğe çıkıp 
* * * * * * / * * * • t * • * • • * 

na ait 
çıkmıyacağının 

Trafik 
Şube Müdürü 

Büro Âmiri 

Trafik 
Şube Müdürlüğüne 

Büro Amirliğine 

Dilekçede bahsi geçen na ait 
(Bilgilerin doğru olduğu (Aracın trafiğe çıkabilir durumda olduğu) gö
rüldü. ( , eksikliğinden dolayı 

ayırıcı işaret ve numarası tâyin edildi ,,„../„..,./19.,.,., 

îm. ve Muayene Kom. Bşk 
îmaa-Mühür 

Üye Üye 

Vergi Dairesi Müdürlüğüne 

Plâka No. verilen 

Plâka numaralı 
nm 

(Kayıt ve tescilinin) ( değişikliğinin) (Kaydının 
silineceğinin kayıtlarınıza işlenmesini r ica ederim. „..../ /19 

Trafik 
Şube Müdürü 

Büro Amiri 

Traf ik 
Şube Müdürlüğüne 

Büro Amirliğine 

plâka numaralı araca ait hususun kayda 
alındığına bilgilerinizi rica ederim. / /19 

Vergi Dairesi Müdürü 

Traf ik 
Şube Müdürlüğüne 

Büro Amirliğine 

Şubemize gönderilen plâka sayılı araca ait 
«Motorlu naki l vasıtası sici l fişi» alınmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. / /19 

As. Şb. Bşk. 

Ek : (2) 

Ana kayıt defteri sahife örneği 

Kayıt tescil için 
müracaat 

Tarihi Sıra No. 

Araca veri 
len plâka 

No. 
Aracın sahipleri I Düşünceler 
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ÖN 
Ek : (3) 

ASKERLİK ŞUBE BAŞKANLIĞINA 

... VİLAYETİ EMNİYET M D 
Trafik (Şube) (Bürosu) 

Kayıt ve Tescil Sıra No : 
Kayıt ve tescil tarihi : 
Plâka No. : 
Trafiğe çıkış tarihi : 

M O T O R L U NAKİL VASITALARINA AİT SİCİL FİŞİ 

V A S I T A N I N 

Cinsi 
Markası 
Modeli 
Tipi 
Rengi 
Şasi seri No. 
Motor seri No. 
Motor cinsi 
Motor gücü 
Şanzuman tipi 
Dingil adedi 
Tekerlek adedi 

Net ağırlığı 
îstiab haddi 

Lâstik eb'adı : 
Vasıtanın bünyesinde istimal tarzına müessir tadiller : 

Kg . Ton 
Aded Yolcu 
(Sol) (Sağ) 
(Takabilir) (Takamaz) 
(Takabilir) (Takamaz) 
Aded 
Net istiab Kg . 

Ne maksatla kullanıldığı : 
(Ticari) (Gayri ticari) 
(Yük nakli) (Yolcu nakli) 
Takribi kıymeti : TL . 
Diğer bilgiler : 

Direksiyon 
Projektör 
Römork 

» 

1. 
2. 
3. 

Vasıtanın üzerinde başkalarının hak ve menfaatleri : 

Trafik Ruhsatnamesinin Verildiği tarih Sıra No. 

Sici l fişini tanzim eden Trafik Şube veya Büro Komiseri : 
A D I SOYADI İMZASI 

232 sayılı Trafik Kanununun 19. maddesine göre Trafik Şube veya 
Büroları tarafından Askerl ik Şubelerine verilecek M O T O R L U NAKİL 
VAS ITAS I SÎCIL FİŞİ 

A R K A 

M A L S A H İ B İ (1) (MÜKELLEF) 

Askerl ik Şubesi 
1 Sicil, kayıt veya 

As. No. 

Doğumu 

Adı ve soyadı (2) 

Baba adı 

KÖy veya mahal. 

Nüfus kütüğü 
j hane No. 
] Sınıfı 

j Rütbesi 

i Okuma derecesi 

İ Sanat veya işi 

İ Askerl ik ihtisası 

1 îş adresi 
(1) Malsahibi birden fazla ise diğer sütunlar da holdurulur. 
(2) Malsahibi aynı zamanda şoför veya sürücü ise adı ve soyadın

dan sonra parantez içerisinde kırmızı renkle şoför veya sürücü olduğu 
yaz ılır. 

ASKERÎ M A K A M L A R C A Y A P I L A N İŞLEM 

Bu sicil fişindeki bilgilere göre taşıt: 

(Orduya elverişlidir) 

Ayıklama Heyeti Başkanı 

(Orduya elverişli değildir) 

Üye Üye 

INOT : (a) Taşıt orduya elverişli ise MOB - M - 6 çizelgesine bu fişi işle
yiniz ve 3634 sayılı kanuna göre mükellefiyet tatbiki işlemi
ni isteyiniz. 

(b) Taşıt orduya elverişli değilse, bu sicil fişini size tanzim ederek 
gönderen Trafik Şube veya Bürosuna ade ediniz. 

Ek ; (4) 
T. C. 

Vilâyeti 
Emniyet Müdürlüğü 

Trafik Şb./B. 
T E M İ Z K Â Ğ I D I 

Sayı : 

Cinsi 

Markası 

Modeli 

Tipi 

Rengi 

Şasi Seri No. 

Motor Seri No. 

îstiab haddi 

Plâka No. 

Kayıt ve tescilinin neye istinaden 
yapıldığı 

Temiz kâğıdının verilme sebebi 

Muayene ve İmtihan Komisyonu 
tarafından işaret ve numara ve
rilip verilmediği 

Yukarda evsafı yazılı Trafik Şubemizin/Büro 
muzun sayılı .plâkasında 
adına kayıtlı iken kaydı terkin edilerek ilişiği kesilmiş ve bu temiz kâ 
gıdı tanzim edilerek verilmiştir. / /19 

Trafik 
Şube Müdürü 

Büro Âmiri 

1 
2 

Vilâyet isimlerinin 
aldıkları sıra 

alfabetik sıraya göre 
numaralarını gösterir 

Ek : (5) 

dizilmesiyle 
cetvel 

01 Adana 23 Elâzığ 45 Manisa 
02 Adıyaman 24 Erzincan 46 Maraş 
03 Afyon 25 Erzurum 47 Mardin 
04 Ağrı 26 Eskişehir 48 Muğla 
05 Amasya 27 Gaziantep 49 Muş 
06 Ankara 28 Giresun 50 Nevşehir 
07 Antalya 29 Gümüşane. 51 Niğde 
08 Ar tv in 30 Hakâri 52 Ordu 
09 Aydın 31 Hatay 53 Rize 
10 Balıkesir 32 İsparta 54 Sakarya 
11 Bilecik 33 îçel 55 Samsun 
12 Bingöl 34 İstanbul 56 Siirt 
13 Bit l is 35 îzmir 57 Sinop 
14 Bolu 36 Kars 58 Sivas 
15 Burdur 37 Kastamonu 59 Tekirdağ 
16 Bursa 38 Kayseri 60 Tokat 
17 Çanakkale 39 Kırklareli 61 Trabzon 
18 Çankırı 40 Kırşehir 62 Tunceli 
19 Çorum 41 Kocaeli 63 Ur fa 
20 Denizli 42 Konya 64 Uşak 
21 Diyarbakır 43 Kütahya 65 Van 
22 Edirne 44 Malatya 66 Yozgat 

67 Zonguldak 
Bu liste 67 il'e göre hazırlanmıştır. 
Bu listedeki illerden her hangi birinin ismi değiştirilirse de numa
rası değiştirilmiyecektir. 
Bu listedeki isimlerden her hangi birinin vilâyet adı kaldırılsa 
o numara boş olarak kalacaktır. 
Bu listede olmayıp yeniden i l olacak yerlere alfabetik sıraya ba-. 
kılmaksızın sırayla 67 den sonraki sayılar verilecektir. 
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Ek : (6) 
237 sayılı Taşıt Kanununun 1 sayılı cetvelinde sayılan emir ve zat

larına taşıt tahsis edilen makamlara verilecek plâka numaraları, proto
kol sırasının yeniden tesbitini mütaakıp, tesbit edilerek tamim edile» 
çektir. 

Ek : (9) 

Ek : (7) 
237 sayılı Taşıt Kanununun 2 sayılı cetvelindeki taşıtlara 

tahsis edilen plâka numaralan 
06 A A 101 
06 A A 105 
00 A A 106 
06 A A 107 
06 A A 108 
06 A A 109 
06 A A 110 
06 A A 111 
06 A A 112 
06 AA 113 
, . A A 121 
06 A A 131 
06 A A 141 
06 A A 142 
06 A A 143 
06 A A 144 
06 A A 151 
06 A A 161 
06 A A 201 
. . A A 301 
, . A A 302 
. . A A 303 

. . A A 401 

Genelkurmay 2 nci Başkanı 
K a r a Kuvvetleri Kurmay Başkam 
Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkam 
Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı 
Jandarma Genel Kumandanı 
Askerî Yargıtay Başkanı 
Yargıtay Başkanı 
Danıştay Başkam 
Sayıştay Başkanı 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Üniversite Rektörleri (.. A A 130 a kadar) 
Başbakanlık Müsteşarları (06 A A 140 a kadar) 
Askerî Yargrıtay Başsavcısı 
Danıştay Başsavcısı 
Diyanet İşler Başkanı 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Başbakanlık (Yabancı konuklar için. .06 A A 160 a kadar) 
Bakanlıklar Müsteşarları |(06 A A 200 e kadar) 
Emniyet Genel Müdürü 
11 valileri (Vilâyetlere göre) 
l i Emniyet Müdürleri 
Kaymakamlar (303 ten itibaren ilçelerin alfabetik sırasına 
göre artırılarak verilecektir.) 
Emniyet araçları ı(403 den itibaren. araç sayışma göre ar
tarak verilecektir.) 

K A Û01 LA 001 N A 001 P A 001 R A 001 SA 001 
999 999 999 999 999 999 

K C 001 L C 001 N C 001 P C 001 R C 001 SC 001 
999 999 999 999 999 999 

K D 0Ö1 L D 001 N D 001 PD 001 R D 001 SD 001 
999 999 999 999 999 999 

K E 001 L E 001 N E 001 P E 001 R E 001 SE 001 
999 999 999 999 999 999 

K F 001 L F 001 N F 001 P F 001 R F 001 S F 001 
999 999 999 999 999 999 

K H 001 L H 001 N H 001 P H Ö01 R H 001 S H 001 
999 999 999 999 999 999 

K K 001 L K 001 N K 001 P K 001 R K 001 S K 001 
999 999 999 999 999 999 

K L 001 L L 001 N L 001 P L 001 R L 001 S L 001 
999 999 999 999 999 999 

K N 001 L N 001 N N 001 P N 001 R N 001 S N 001 
999 999 999 990 999 999 

K P 001 L P 001 N P 001 P P 001 R P 001 SP 001 
999 999 999 999 999 999 

K R 001 L R 001 N R 001 P R 001 R R 001 SR 0O1 
999 999 999 999 999 999 

K S 001 L S 001 NS 001 PS 001 RS 001 SS 001 
999 999 999 999 999 999 

K T 001 L T 001 N T 001 P T 001 R T 001 ST 001 
999 999 999 999 999 999 

K U 001 L U 001 N U 001 P U 001 R U 001 S U 001 
999 999 999 999 999 999 

K V 001 L V 001 N V 001 P V 001 R V 001 SV 001 
999 999 999 999 999 990 

K Y 001 L Y 001 N Y 001 P Y 001 R Y 001 SY 001 
999 999 999 999 999 999 

K Z 001 L Z 001 N Z 001 F Z 001 RZ 001 SZ 001 
999 999 999 -999 999 999 

Ek : (8) Ek : (10) 

A A 001 C A 001 D A 001 E A 001 F A 001 H A 001 
999 999 999 990 999 999 

A C 001 C E 001 DC 001 E C 001 F C 001 H C 001 
999 999 999 999 999 999 

A D 001 C F 001 D D 001 E D 001 F D 001 H D 001 
999 999 999 999 999 999 

A E 001 C H 001 D E 001 E E 001 F E 001 H E 001 
999 999 999 999 999 999 

A F 001 C K 001 D F 001 E F 001 F F 001 H F 001 
999 999 999 999 999 999 

A H Oöl C L 001 D H 001 E H 001 F H 001 H H 001 
999 999 999 999 999 999 

A K 001 C N 001 D K 001 E K 001 F K 001 H K 001 
999 999 999 990 999 099 

A L 001 C P 001 D L 001 E L 001 Fİ* 001 H L 001 
999 999 999 999 999 999 

A N 001 CR 001 D N 001 E N 001 F N 001 H N 001 
999 999 999 999 990 999 

A P 001 CS 001 D P 001 E P 001 F P 001 H P 001 
999 999 999 999 999 999 

A R 001 CT 001 D R 001 E R 001 F R 001 H R 001 
999 999 999 999 999 999 

AS 001 C U 001 DS 001 E S 001 F S 001 HS 001 
999 999 999 999 099 999 

A T 001 C V 001 D T 001 E T 001 F T 001 HT 001 
999 999 999 999 990 999 

A U 001 C Y 001 D U 001 E U 001 F U 001 H U 001 
999 999 999 999 999 999 

A V 001 CZ 001 D V 001 E V ooı F V 001 H V 001 
999 999 999 999 999 999 

A Y 001 D Y 001 E Y 001 F Y 001 H Y 001 
999 999 999 999 999 

A Z 001 DZ 001 E Z 001 F Z 001 HZ 001 
999 999 999 999 999 

T A 001 U A 001 V A 001 Y A 001 ZA 001 
999 999 999 999 999 

TC ooı U C 001 VC 001 Y C 001 ZC 001 
999 999 999 999 999 

TD 001 U D 001 V D 001 Y D 001 ZD 001 
999 999 999 999 999 

T E 001 U E 001 V E 001 Y E 001 Z E 001 
999 999 999 990 999 

T F 001 U F Û01 V F 001 Y F 001 Z F 001 
999 999 999 990 999 

T H 001 U H 001 V H 001 Y H 001 Z H 001 
999 999 999 999 999 

T K 001 U K 001 V K 001 Y K 001 Z K 001 
999 999 999 999 999 

T l , 001 U L 001 V L 001 Y L 001 Z L 001 
999 999 999 999 999 

T N 001 U N 001 V N 001 Y N 001 ZN 001 
999 999 999 999 999 

T P 001 U P 001 V P 001 Y P 001 ZP 001 
999 999 999 999 999 

TS 001 U R 001 V R 001 Y R 001 ZR 001 
999 999 999 999 999 

TT 001 U S 001 VS 001 Y S 001 ZS 001 
999 999 999 999 999 

T U 001 U T 001 V T 001 Y T 001 ZT 001 
999 999 999 999 999 

TV 001 U U 001 V U 001 Y U 001 Z U 001 
999 999 999 999 999 

T Y 001 U V 001 V V 001 Y V 001 ZV 001 
999 999 999 999 999 

TZ 001 U Y 001 V Y 001 Y Y 001 ZY 0O1 
999 999 999 999 999 

U Z 001 V Z 001 Y Z 001 ZZ 001 
999 999 999 999 
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Sahife: 8634 (Resmî Gazete) 27 EYLÜL 1962 

G E N E L G E L E R 
Ticaret Bakanlığından Ticaret Bakanlığından : 

Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler 
İthalât: (62/14) 

4 Temmuz 1962 tarih ve 11145 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 
Dış Ticaret Rejimi hakkında Kararın 11 inci maddesine istinaden, Tah
sisli İthal Malları için ayrılan kotalar arasında aşağıdaki aktarmalar ya
pılmıştır. 

1 — IX. Kota Tahsisli İthal Malları Listesinin 271 sıra numara
sında kayıtlı, Ticaret Bakanlığı emrinde bulunan $ 2.000.000,— tutarın
daki tanzim ve ihtiyat kotasına;. 

a) 269 sıra numaralı kotadan $ 500.000,— 
b) 270 » » $ 2.000.000,— 
c) 274 » » » $ 1.500.000,— 
lık aktarmalar yapılmıştır. 
2 — VIII. Kota Tahsisli İthal Malları Listesinin 254 sıra numara

sında kayıtlı, Maliye Bakanlığı emrindeki hususi sektör yatırımları ko
tasından kullanılmamış olan 1.434.886,24 dolar IX. kotanın 269 sıra nu
marasında kayıtlı resmî sektör yatırımları kotasına aktarılmıştır. 

3 — IX. Kotanın 269 sıra numarasında kayıtlı resmî sektör ya
tırımları kotasından 400.000,— dolar 272 sıra numaralı âcil ihtiyaçlar 
kotasına aktarılmıştır. 

Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler 

İthalat : (62/15) 
4 Temmuz 1962 tarih ve 11145 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 

1962 yılı 2. Altı Aylık Tahsisli İthal Malları Listesinin 141 sıra numa
ralı sanayici kotasından 430.000 dolar, 142 sıra numaralı sanayici kota-
sına aktarılmıştır. 

Dış Ticaret İşlerine dair Sirküler 
Anlaşmalar: (62/19) 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mer'i 27 Aralık 1961 tarihl i Tica
ret Protokoluna ekli « A » listesine aşağıda gümrük ve istatistik pozis
yonu kayıtlı madde için, hizasında gösterilen miktarda kontenjan tefrik 
olunmuştur. 

Güm. Ta. 
No. M a d d e i s m i 

Kıymeti 
S 

73.07.10 Yalnız blum ve kütük 1.000.000, 

İ L A N L A R 
Bayındırlık Bakanlığından : 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Fatsa betonarme iskelesi inşaatı. 
2 — Bu işm keşif bedeli (1.350.000) l i ra olup muvakkat teminat 

miktarı da (50.000,—) Uradır. 
3 — Eksiltme 9/11/1962 tarihinde saat 15.00 de Bakanlığımız De-

miryollar ve Limanlar İnşaat Dairesinde toplanacak Komisyonda ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait eksiltme evrakı (50) liranın malsandığma yatı
rıldığına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde Demiryollar ve L i 
manlar İnşaat Dairesinden tedarik olunacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1962 yılma ait ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde (50.000,—) l i ra muvakkat teminat 
vermeleri lâzımdır. (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına hi 
taben alınması şarttır.) 

6 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. (Özel 
veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez,) 

7 — İstekliler Bayındırlık Bakanlığı Eksiltmelerine İştirak Tal i 
matnamesi esasları dahilinde Bakanlığımız Demiryollar ve Limanlar 
İnşaat Reisliğine en geç 6 Kasım 1962 Salı günü mesai saati sonuna 
kadar yazı ile müracaat edeceklerdir. Mütaahhitler dilekçelerine 
23/3/1961 tarihinden sonra Bayındırlık Bakanlığından almış ve B gru-
pundan en az 1.350.000,— l i ra mütaahhitlik karnesi ile eksiltmenin 
ilânı tarihinden sonra alınmış 100.000 liralık banka referansı, plân ve 
teçhizat, taahhüt ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak 
bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi talep edeceklerdir. 

8 — İsteklilerin bu işin eksiltmelerine girebilmeleri için bu be
yanname ve vesikalara müsteniden kendilerine yeterlik belgesi veril
miş olması şarttır. 

9 — Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mek
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazır-
lıyarak eksiltme saatinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz 
mukabilinde Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermiş olmaları lâzımdır. 
Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

4413 / 3-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tah. bedeli Geçici Tem. E k s i l t m e n i n Miktarı 
L i r a L i r a Tarihi Günü Saati Sıra No. Aded İhtiyacın cinsi 

1 57 Atelye tipi yağlama takımı 370.500,— 21.534,— 13/10/1962 Cumartesi 11,00 
2 39 Portatif silindir rektifiye tezgâhı 585.000,— 31.830,— 15/10/1962 Pazartesi 11,00 
3 19 Masa tipi zımpara taşı tezgâhı 28.500,— 2.565,— 16/10/1962 Salı 11,00 
4 44 Ana yatak tornası 377.300,— 21.860,— 16/10/1962 Salı 16,00 
5 13 Biyel kol yatağı tornası 105.700,— 7.592,— 17/10/1962 Çarşamba 11,00 
6 67 Seyyar makinist el takımı sandığı 301.500,— 18.222,— 17/10/1962 Çarşamba 16,00 
7 11 Masa t ipi matkap tezgâhı 44.000,— 3.890,— 18/10/1962 Perşembe 11,00 

Yukarıda yazılı 7 kalem ihtiyacın her kalemi ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeler karşılarında gösterilen 
tarih, gün ve saatlerde Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden dilekçeyle bedelsiz temin edilir. Taliplerin ticaret veya sanayi odası belgelerini dış zarf lan içine koyarak usulüne göre hazırlayacak
ları teklif zarflarını ihale saatlerinden bir saat öncesine kadar aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri veya aynı 
saatte Komisyonda bulunacak şekilde postalamaları, postada vâki olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

4409 / 4-1 

R 

R 



27 EYLÜL 1962 (Resmî Gazete) Sahife: 5635 

M. S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usuliyle 2000 aded subay beşik çadırı dikimi yaptırıla
caktır. Tahmini bedeli 456.000,— l i ra olup geçici teminatı 21.990,— l ira
dır. İhalesi 1/10/1962 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacak
tır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. 
Lv. Â. liginde görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları 
teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecik
meler hiç bir surette kabul edilmez. İhaleye girecek firmalar bundan 
önce Devlet Daireleri ile resmî bir şekilde 500 çadır yaptıklarına veya 
sattıklarına dair bir belgeyi Satmalma Komisyonuna teklif mektubu ile 
birlikte vereceklerdir. 

4183 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile 150.000 kilo pamuk çorap ipliği alınacaktır. 
Tahmini bedeli 1.605.000,— l i ra olup geçici teminatı 61.900,— liradır. 

İhalesi 16/9/1962 Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacak
tır. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. 
Lv. Â. liginde görülebilir. 

Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 50.000 kiloluk partiler 
halinde de ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazıriıyacak-
ları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki 
gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez. 

4406 / 4-1 

4 

tur. İhalesi 4/10/1962 Perşembe günü saat 15 de Vilâyet Konağında 
Daimî Encümende yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

Gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacak isteklilerin belirli gün saat 
14 e kadac 1962 yılı ticaret odası vesikası, teminat makbuz veya mektu
bu, «Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimatnamesi ve ek
siltme şartnamesinde yazılı esaslar dâhilinde ve bu işi yapabileceklerini 
tevsik eden belgeleriyle birlikte» ihaleden en az üç gün evvel (Tatil gün
leri hariç) Val i l ik makamına müracaatla hu iş için alacakları fenni ye
terlik belgesini havi usulüne göre hazırlayacakları kapalı zarflarmı 
makbuz mukabilinde Encümene vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4191 / 4-3 

Ankara 5 inci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

961/454 
Davacı İmar ve İskân Bakanlığı vekil i Avukat Fikret Izgür tara

fından Hürrem Mutlu aleyhine açılmış bulunan 176,65 l i ra alacak dâva
sının yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlının yukarıda açık adresi yazılı olduğundan adına çıkarılan 
ilân davetiye dâva arzuhali ile gıyap kararının adresi meçhul olduğun
dan tebligat yapılamamış olduğundan ilânen gıyap kararı yerine kâim 
olmak üzere Resmî Gazete ile ilânına karar verilmiş olduğundan du
ruşma günü olan 15/10/1962 saat 10,15 e bırakılmıştır. O gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunmanız veyahut bir vekille kendinizi temsil ettir
meniz aksi halde duruşma gıyabınızda cereyan edeceği gıyap kararı ye
rine kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

4348 /1-1 

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

Kapalı zarfla 3 kalem jeep malzemesi satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 65.000 l ira muvakkat teminatı 4.500 liradır. İhalesi 6/10/1962 Cu
martesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri lâzım
dır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi Komisyon
da ve İstanbul Lv. Â. l igi ilân kısmında görülür. 

4205 / 4-3 

M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Etimesgut'ta sekizer daireli 3 aded lojman 
inşaatı yaptırılacak. Keşif bedeli 1.196.091,33 l i ra olup geçici teminatı 
49.650,00 liradır. İhalesi 18/10/1962 Salı günü saat 11 de Komisyonda 
yapılacaktır. Numune, keşif, şartnameler her gün öğleden evvel Komis
yonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sa
yılı kanunun hükümleri dairesinde hazırhyacakları teklif zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir surette 
kabul edilmez. Taliplerin en geç 14/10/1962 günü saat 17 ye kadar An 
kara'da Orta Böl. înş. Emi . Or. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 

4365 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile 200.000 aded Antinistaminik tablet alınacak
tır. Tahmini bedeli 15.000,00 l i ra olup geçici teminatı 1.125,00 liradır. 
İhalesi 15/10/1962 Pazartesi günü saat 15.00 de komisyonda yapıla
caktır. Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. Taliplerin 2490 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir surette 
kabul edilmez. 

4369 / 4-1 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Vilâyetimiz Merkezinde yaptırılacak anaokulu inşaatı, gelecek yıl 
lara sari olmak üzere, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Ke 
şif bedeli 886.994 l ira 60 kuruş olup geçici teminat 39.229 l i ra 78 kuruş 

Ankara Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlü
ğünden : 

C i n s i 
Muhammen Bedeli 

miktarı bedeli teminatı İhale şekli 

1) Dana 100 Aded 39000, 2925,— Kapalı zarf 
2) Yeşil yem (5 tonu havuç, 

5 tonu ıspanak, 30 tonu 
pancar, 60 tonu lahana 
yaprağı olmak üzere) 100 Ton 

3) Kömür nakil ve istifi 1250 Ton 
45500, 
10625, 

3412,50 Kapalı zarf 
797,— Açık eksiltme 

Yukarıda müfredatı yazılı ihtiyaçlar 2490 sayılı kanunun 31 ve 41. 
maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 5/10/1962 Cuma gü
nü saat 15 de Enstitüde toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır. 
Kapalı zarfların en geç aynı gün saat 14 e kadar Komisyona verilmiş 
olması şarttır. 

İsteklilerin şartnameleri görmek ve teminat yatırmayı sağlamak 
üzere Enstitü Büro Şefliğine müracaatları. 

4231 / 4-2 

T. C. Devlet Demiryolları Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reis 
liginden : 

Sürat kontrol saat bandı satmahnacak 
1 — Hariçten teklif alma suretiyle sürat kontrol saat bandı sa-

tınalınac aktır. 
2 — Tekliflerin en geç 25/10/1962 Perşembe günü saat 17.— ye 

kadar Ankara'da Komisyonumuza verilmiş olması şarttır. 
3 — Şartnameler Ankara'da Merkez İstanbul'da Sirkeci vezne

lerinde 25.— T. L. bedelle satılmaktadır. 
TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve ter

cih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 
4400 / 2-1 

Sanayi Bakanlığından : 

Bakanlığımızda kayıtlı 8/12/1955 tarihli iht ira berati ve onun ilâ
vesi bilûmum hak ve vecibeleri ile İstanbul'da B U L U M SANAYİ ve 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne devredilmiştir. 
Keyfiyet ilân olunur. 

4316 



SaMfe: 8636 (Resmî Gazete) 27 EYLÜL 1962 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 
* - — - ,| i ı_ m . - . _ — _ m — — „ -_, - . . . . - - _ ... . -

Cins ve miktarı: 44 kalem matkap ucu, Tahminî bedel i : 45.000,— 
TL. Geçici teminatı : 3.375,— TL . Tarihi : 10/10/1962, Günü : Çarşamba, 
Saa t i : 16.00. 

Yukarıda cins, miktar, tahminî bedeli ve geçici teminatı yazılı bir 
kalem ihtiyaç kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve 
ihale 10 E k i m 1962 Çarşamba günü saat 16 da Ankara'da Genel Müdür
lük Malzeme Şube Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameleri aynı yerden 
bedelsiz temin edilebilir. Taliplerin ticaret veya sanayi odası belgesi ile 
hazırtıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar 
aynı yerdeki Komisyon Başkanlığma vermeleri, postadaki vâki gecikme
lerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

4290 / 4-4 

Tahmini bedeli 100.000,-— T. L.; geçici teminatı 6.250,— l i ra olan 
5 kalemde cem'an 860 metre konveyör kayışı satın alınacaktır. E k 
siltme ve ihale 15/10/1962 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Ge
nel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartname
leri aynı yerden pullu bir dilekçe ile bedelsiz temin edilebilir. Taliple
r in ticaret ve sanayi odası belgesi ile birlikte hazırlıyacaklan teklif 
zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar aynı yerdeki Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postada vâki olacak gecikmelerin ka
bul edilmiyeceği duyurulur. 

4377 / 4-1 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Eksiltmeye konulan İş : Kars Hava Meydanının şehir elektrik 
şebekesine bağlanması, yeraltı kablo ve trafo postası işi olup keşif be
deli 139.932,26 Uradır. 

2 — Eksiltme günü : 28/9/1962 tarihine. rastlayan Cuma günü saat 
16.00 da Ankara'da Genel Müdürlük binasında kapalı zarf usulü ile 
yapüacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi 
Başkanlığında, Kars ' ta Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1962 yılına ait Ticaret Odası belgesi ile usulü daire

sinde 8.247,— liralık geçici teminat vermeleri şarttır. Geçici teminat 
idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına yatırılarak mu
kabilinde makbuz alınacaktır. 

b) İsteklilerin en geç 25/9/1962 günü saat mesai saati'sonuna ka
dar bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri (Müracaatta ge
nel evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez) ve 
dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (G) grupundan 
140.000,— liralık işin eksiltmesine girebileceklerini gönteren mütaahhitlik 
karnesini ekliyerek bu iş için yeterlik belgelerini almaları. 

5 — Istekllerin eksiltme şartnamesinde verilen İzahat dairesinde 
hazırlıyacaklan teklif mektubu, 1962 yılı Ticaret Odası belgesi, yeterlik 
belgesi, teminat mektubu veya makbuzunu havi kapalı zarflannı eksilt
me saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 — İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 
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1 — Eksiltmeye konulan iş : İzmir Hava Meydanında pist tamiratı, 
hangar içine ilâve binalar, postane, duş, WC. ve sundurma inşaat işleri 
olup, keşif bedeli 97.587,91 liradır. 

2 — Eksiltme günü : 12.10.1962 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 
16 da Ankara'da, Kızılay'da Genel Müdürlük binasında kapalı zarf usu-
liyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi 
Başkanlığında, İzmir'de Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin : 
a) İsteklilerin 1962 yılma ait ticaret odası belgesiyle, usulü daire

sinde 6.130,— liralık muvakkat teminat vermeleri şarttır. Muvakkat 

teminat Genel Müdürlük veznesine veya T. C. Merkez Bankasındaki 57 
sayılı hesaba yatırılarak mukabilinde makbuz alınacaktır. 

b) İsteklilerin en geç 9/10/1962 günü mesai saati sonuna kadar 
bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri. (Müracaatta genel 
evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez) ve 
dilekçelerine usulüne göre hazırlıyacaklan plân ve teçhizat beyanna
mesi, teknik personel ve taahhüt beyannamesi ve Bayındırlık Bakanlı
ğından almış oldukları (C) grupundan 100.000,— liralık işin eksiltme
sine girebileceklerini gösteren mütaahhitlik karnesini ekliyerek bu iş için 
yeterlik belgelerini almaian. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacaklan teklif mektubu, 1962 yılı ticaret odası belgesi, yeterlik 
belgesi, teminat mektubu veya makbuzunu havi kapalı zarflarını eksilt
me saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanına vermeleri lâzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 — İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır, (özel 
veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 
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Sağırlar Okulu Müdürlüğünden : 

Etimesgut - Ankara 

No. _ 
2 
3 

Muh. Muh. 
1 fiyatı tutarı îlk Tem. îhale 

Cinai Miktarı kuruş L i r a L i r a K r . Gün ve saati 

Ekmek 31500 A d 70 22050 1653,75 9/10/962 15.00 
Koyun eti 4200 Kğ. 600 25200 1890,00 9/10/962 15.00 
Bulgur 1200 130 1560 
Pirinç 1300 245 3185 
Kuru fasulye 1300 250 3250 
Kuru barbunya 800 175 1400 
Nohut 700 160 1120 
Kırmızı mercimek 800 > 125 1000 
Yeşil mercimek 600 125 750 
Makarna (Fiyonk) 700 200 1400 
Şehriye (Arpa) 500 210 1050 
Konserve (Karışık) 1000 340 3400 
Domates salçası 500 150 750 
Toz şeker 1500 266 8990 
Patates (San) 1500 80 1200 
Kuru soğan 1500 70 1050 
Kuru üzüm 
(10 Numara) 500 240 1200 
V i ta yağı 2500 500 12500 
Sana yağı 250 550 1375 
Zeytinyağı 
(1,5 asit) 500 540 2700 
Zeytin (Duple) 500 350 1750 
Beya2 peynir 500 > 500 2500 
Beyaz sabun 
(1 inci) 500 > 380 1900 
Yeşil sabun (1 inci) 900 > 250 2250 
Çamaşır sodası 500 42 225 

51505 3825,25 9/10/962 15.00 

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

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

Madde 3 — istekliler bir partiyi teşkil eden maddelerin her birine 
ayrı, ayrı fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapıla
cak tenzilâtlı teklifler kabul edllmiyecektir. 

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

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

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

Madde 7 — Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenlerin Etimesgut 
Sağırlar Okuluna başvurmaları gerekir. 
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T.B.M.M Kararları          Sayfa 
     
 
35 Eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu Hakkında Meclis Soruşturması  
     Yapılmasına Mahal Olmadığına Dair Karar       1 
 
 
36 Eski Adalet Bakanı Esat Budakoğlu Hakkında, Meclis Soruşturması  
     Yapılmasına Mahal Olmadığına Dair Karar       
 
 
37 Eski Tarım Bakanı Esat Budakoğlu Hakkında Meclis Soruşturması Yapılmasına  
     Mahal Olmadığına Dair Karar         2
 
 
38 Eski İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğlu Hakkında Meclis Soruşturması  
    Açılmasına Mahal Olmadığına Dair Karar       3
 
 
39 Eski Ulaştırma. Bakanı Arif Demirer Hakkında Meclis Soruşturması  
    Açılmasına Mahal Olmadığına Dair Karar       4
 
Kararnameler 

 

6/933 Konya İlinin Ermenek İlcesine Bağlı Gargara Belediyesi Adının 
          Güneyyurt Olarak Değiştirilmesine Dair Kararname      5
 
 
6/951 «Sun'i Gübrenin İthal, Dahilden Mubayaa ve Satışlarına Dair Karar» ın 
           Yürürlüğe Konulmasına Dair Kararname       5
 
 
Sanayi Bakanlığınca Tayine Dair Kararname       6
 
Yönetmelik 

 

İçişleri ve Bayındırlık Bakanlıklarından Araçları Kayıt ve Tescil İşlemleri İle Plâkalar  
Hakkında Yönetmelik          6
 

Genelgeler 

 

Ticaret Bakanlığınca Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler      14
 

İlanlar            14
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