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Sanayi Bakanlığından : 

10/9/1960 tarihlî ve 79 sayılı kanunun 10 uncu maddesi 
ile yürürlükte bırakılan K / 5 ve K/1089 saydı Koordi

nasyon Heyeti Kararlariyle verilen yetkiye dayandarak 
düzenlenen Kömür Satış ve Tevzi Yönetmeliği 

Yönetmeliğin şümulü 
madde 1 — Mahdut Mesuliyetli Kömür Satış ve Tevzi Müessesi 

Teşkilâtınca A n k a r a ve İstanbul'da verilen beyannamelere istinaden 
kok kömürü alanlar ile, gerek bu illerde, gerekse kok kömürü dağıtımı 
yapılan diğer illerde yeniden kömür tevziinden faydalanabilecek olan
ların ve kok kömürü kullanan sanayi erbabının ihtiyaçları bu Yönet
melik hükümlerine göre karşılanır. 

Madde 2 .— A ) A n k a r a ve İstanbul Belediye sınırlan dahilinde : 

Devlet, vilâyet, belediye, özel idare ve müesseselerinin ve memurları 
3659 sayılı kanun hükümlerine tabi her nevi teşekkül, müessese ve or
taklıkların, amme müesseseleri ile umumi menfaatlere hadim müesse
selerin (Memur ve müstahdemlerinin ihtiyaçları hariç), teshin ihti
yaçları, 

vuku bulacak yazılı talepleri üzerine müessesece karşılanır. 

B ) Diğer i l ve ilçelerde.: 

Diğer i l ve ilçelerde kok kömürü tevziatı Valiler tarafından tanzim 
olunur. 

K o k kömürlerinin bu mahallere ne suretle sevkedileceği ilgili vali
liklerle Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi arasında kararlaştırılır. 

Yukardaki fıkraya istinaden valiliklerce ve ilçelerde kaymakam-
lıklarca yapılmış olan kok kömürü tevziatından istifade edenlerin isim
lerini, ikametgâh adreslerini ve aldıkları kok kömürü miktarını gösterir 
listeler en geç ertesi yılın Şubat ayı sonuna kadar işbu mercilerin tas-
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dikini havi ve 3 nüsha olarak Kömür Satış ve Tevzi Müessesesine gön
derilir. 

Sanayi müesseselerinin ve küçük sanayi erbabının kok kömürü 
ihtiyaçları 

B 

Madde 3 — Sanayi müesseseleri ve demirci, dökümcü gibi küçük 
sanayi erfbabı ve esnafın kok ihtiyaçları, gerek bizzat ve gerekse men
sup oldukları dernek, birlik gibi teşekkülleri vasıtasiyle vuku bulacak 
yazılı talepleri üzerine Kömür Satış ve Tevzi Müessesesince istenecek 
bilgi ve belgelerin tevdiinden sonra karşılanır. 

Madde 4 — Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi göreceği lüzum-
üzerine bilcümle sanayi müesseselerinin ihtiyaçlarım ve bu ihtiyaçlarda 
vukua gelecek değişiklikleri mahallen görüp tetkike, miktarlarını tesbite 
yetkilidir. 

Ankara ve İstanbul'da teshin kok kömürü tahsis miktarları 

Madde 5 — Ankara ve istanbul'da soba ile teshin maksadiyle bu 
Yönetmelik hükümleri dairesinde kok kömürü alabilecek durumda olan 
hususi ikametgâh sahiplerinin alabilecekleri âzami tahsis miktarları aşa
ğıda gösterilmiştir : 

A) Ankara'da : 
1 — Bir oda ve bir holden ibaret ikametgâhlara net 0,900 ton, 
2 — îki oda ve bir holden ibaret ikametgâhlara net 1,350 ton, 
3 — Üç oda ve bir hollü ikametgâhlara net 1,800 ton, 
4 — Dört oda ve bir holden ibaret İkametgâhlara net 2,250 ton, 
5' — Beş veya daha fazla odalı ve bir hollü ikametgâhlara net 

2,700 ton. 
6 — Evvelce inşa edilmiş olup, tapuya kayıt ve tesciline kanuni 

imkân bulunmaması sebebiyle tapu senedi veya böyle bir senede müste
nit kira mukavelesi ibraz edilemiyen ikametgâhlarda oturanlara alelu-
mum yarım ton (Bu miktar hiç bir suretle arttırılamaz). Ancak, ev
velce normal bir ikametgâhtan gecekondu vasfındaki haneye intikal 
eden beyanname sahibi hakkında 18 inci maddenin 3 üncü paragrafı 
uygulanır. 

B) istanbul'da: 
1 — Bir veya iki oda ve bir holden ibaret ikametgâhlara net 0,500 

ton, 
2 — Üç oda ve bir hollü ikametgâhlara net 0,900 ton, 
3 — Dört oda ve bir hollü ikametgâhlara net 1,350 ton, 
4 — Beş veya daha fazla odalı ve bir hollü ikametgâhlara net 

1,800 ton, 
5 — Evvelce inşa edilmiş olup, tapuya kayıt ve tesciline kanuni 

imkân bulunmaması sebebiyle tapu senedi veya böyle bir senede müs
tenit kira mukavelesi, ibraz edilemiyen ikametgâhların bir odalı olanla-
rina 0,250 ton ve daha fazla odalı olanlarına 0,500 ton (Eu miktarlar 
hiç bir suretle arttırılamaz). Ancak, evvelce normal bir ikametgâhtan 
gecekondu vasfındaki haneye intikal eden beyanname sahibi hakkında 
18 inci maddenin 3 üncü paragrafı uygulanır. 

C) Her iki iTde de hol bulunmayan ikametgahlarda antre, hol 
itibar olunur. 

D) Her iki il'de de geçmiş yıllar yönetmeliklerine istinaden be
yanname sahibi olanların halen işgal etmekte bulundukları eski ika
metgâh durumlarına göre ve usulüne uygun olarak tesbit edilmiş bulu
nan kontenjanlarının aynen verilmesine devam olunur ve bunlarda hiç 
bir suretle arttırma yapılamaz. 

Ankara ve İstanbul'da kok kömürü tevziinden istifade 
edemiyecek olanlar 

Madde 6 — Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Teşkilâtınca verilen 
beyannamelere istinaden yapılmış olan tahsisler dahilinde kok kömürü 
almış olanlar dışında kalanlarla, her ne sebeple olursa olsun yeniden ev 
açanların teshin ihtiyaçları diğer cins kömürlerle karşılanır. 

Beyanname sahibi olup da, evvelki yıllarda mer'i bulunan Kömür 
Satış ve Tevzi Yönetmelikleri gereğince^ beyannameleri iptal edilmiş 
olanlara kok verilmez. (10 uncu madde 2 nci paragrafı hükmü mah
fuzdur) . 

Ankara'ya vazife ile gelen ecnebilerle nakli memuriyetle intikal 
edenlerin kömür ihtiyaçları 

Madde 7 — Amerikan yardımı ile alâkalı olarak Ankara'ya gel
miş bulunan Amerikan Ordusu mensupları ile Devlet daireleri, İktisadi 

Devlet Teşekkülü ve mümasili müesseselerde ve Üniversitelerimizde da-
vet ve karşılıklı anlaşmalarla çalışmakta olan' yabancı devletler tebaa
sından ilim ve fen adamı, mütehassıs ve profesör durum ve unvanım 
haiz eşhasın teshin talepleri, birer ton net kok kömürü verilmek sure
tiyle karşılanır. 

Madde 8 — Subay, astsubay, askerî memur, Devlet ve mülhak ida
reler memur ve müstahdemleri ile 3659 sayılı kanun hükümlerine tabi 
teşekkül, müessese ve ortaklıklar ve iktisadi devlet teşekkülleri memur 
ve müstahdemlerinden (Yevmiyeliler hariç) naklen tâyin edilerek A n 
kara Belediye hudutları dahilinde müstakil ev açtıklarını tevsik eden
lerle, içinde bulunduğumuz seneye nazaran 5 yıl evvelinden bu yana 
aynı şekilde gelmiş olup da müessesece kabule şayan mazeretlerine is
tinaden bugüne kadar emsallerine tanınan tahsisten istifade edememiş 
olanlarla bu defa gelecek olanlardan, bu durumlarını, ilgili yetkili mer
cilerden alacakları belgelerle tevsik edenlere, Ankara'da ikametlerine 
münhasıran kalmak şartiyle ve beyannameye rapten net 1,000 ton kok 
kömürü verilir. 

Müessesenin Ankara Şubesince ötedenberi kok dağıtımı yapılan 
Ankara îli'nin bir kısım yakın köylerine naklen tâyin suretiyle intikal 
edenlere de beyannameye bağlanmaksızın net 1,000 ton kok kömürü ve
rilir. 

İstanbul'a vazife ile gelen ecnebilerin kömür ihtiyaçları 

"Madde 9 — Durumları 7 nci maddeye uyan ve İstanbul'da vazifeli 
bulunan ecnebiler hakkında da mezkûr madde hükmü uygulanır. 

Ankara ve İstanbul'da evvelce iptal edilmiş olan beyannamelerin 
ihyası 

Madde 10 — Beyanname sahibi olup da evvelki yıllarda mer'i bu
lunan Kömür Satış ve Tevzi Yönetmelikleri gereğince beyannameleri 
iptal edilmiş olanlara kok verilmez. Aynı şekilde kontenjanlarından in
dirme yapılmış olanların tahsisleri arttırılmaz. 

Ancak, bu gibilerden, kömürlerini mücbir ve muhik sebeplere 
mebni alamadıklarını müessesece istenildiği şekilde tevsik edenlerin be
yannameleri tekrar ihya edilebileceği gibi, kontenjan miktarları indiril
miş bulunanların istihkakları da (18 inci maddenin son paragrafı göz-
önünde bulundurulmak şartiyle) eski miktarlarına çıkartılabilir. 

Evvelce bulundukları mahallerde kok kömürü alanlardan ikametgâhlarını 
Ankara veya İstanbul şehir hudutları dahiline nakledenlerin 

kömür ihtiyaçları 

Madde 11 — Evvelce bulundukları mahallerde kok kömürü alanlar
dan ikametgâhlarını Ankara veya İstanbul'a devamlı olarak ve müsta
kil ev açmak suretiyle nakledenlerin teshin ihtiyaçları, bir önceki yılda 
koik kömürü aldıklarına dair, tevziatı yapan mahallî en büyük mülkiye 
âmiri tarafından verilecek vesikalara istinaden ve bu vesikaların 2 nci 
madde ı(B) paragrafı gereğince valiliklerce veya kaymakamlıklarca gön
derilen bir önceki yıla ait tevziat listeleri ile mutabakatının tesbiti ha
linde, müesseseye yapılacak yazılı müracaat üzerine bu Yönetmelik hü
kümleri dahilinde karşılanır. 

Şu kadar ki, ıbu gibilerden, bulundukları yerlerde veya nakli-hane 
ettikleri Ankara ve İstanbul'da içinde bulunduğumuz seneye nazaran 5 
yıl evvelinden bu yana müessesece ikabule şayan mazeretlerine istinaden 
kok kömürü tevziatından istifade edememiş olanların ihtiyaçları da, bu 
mazeretlerini müessesece istenildiği şekilde tevsik etmeleri şartiyle, aynı 
suretle karşılanır. 

Beyannamelerin devri ve tahsislerden kısmen veya tamamen 
feragat halleri 

Madde 12 — Beyanname sahibinin vefatı veya kömürünü bizzat 
almasına mâni olacak derecede ve Müessesece kabule şayan bir mazerete 
duçar olması halinde, bu hususlar Müessesece istenecek şekilde tevsik 
edilmek şartiyle, mezkûr beyanname aynı evde '(Vefat halinde Ankara 
veya İstanbul'dan birinde) oturan aile reisi namına çevrilir. 

Eşler, usul ve furuğ ile (Evlât edinilenler dâhil) kardeşler arasında 
kok tahsisinden aynı şehirde ükamet eden diğeri lehine kısmen veya ta
mamen feragat halinde-lehine feragat edilen kimsenin tahsisi olmamak 
ve feragat edilecek miktar da 0,500 tondan az olmamak şartiyle- Mües
sesece beyanname devri yapılabilir. Ancak, kok tahsisinin tamamından 
feragat eden şahsa, kok dağıtımı yapılan herhangi bir mahalde bu cins 
kömür tahsis olunamaz. 
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Kiamî feragatle kok tahsis sahibi olan şahsın bu tahsisi Ankara ve 
İstanbul'da hiçbir suretle artırılamaz. 

Heyeti sıhhiye raporuna müsteniden ve bidayette beyannameye rap-
ten kok kömürü tahsisi olanların vefatları halinde beyannameleri hiçbir 
veçhile başkası adına çevrilemez. 

Boşanma vukuunda, beyannameyi vermiş olanın muvafakati ha
linde bu beyanname sabık eş'e devredilebilir. Beyanname sahibinin mu
vafakati sabık eş tarafından alınamadığı veya ayrılık kararı alındığı 
veya boşanma dâvasının devamı sırasında aynı veya ayrı evde ikameti 
veyahut beyanname sahibinin evini terkettiği Müessesece istenecek şe
kilde tevsik edilmek şartiyle .mezkûr beyannameye muhassas kontenjan 
taraflar arasında Müessesece tesbit edilecek nispette taksim olunur veya 
tamamı sabık eş'e devredilebilir. -

~ Ankara'ya naklen tâyin edilenlerden beyanname sahibi olanlar hak
kında feragat ve devir işlemleri câri olmaz. Ancak, beyanname sahibinin 
vefatı halinde beyannamesi, müteveffanın aiLe efradından hayatta kalan 
ve aile reisi durumunda bulunan şahıs adına - Ankara'daki ikameti müd
detine münhasır olmak şartiyle - devredilebilir. 

Ankara ve İstanbul'da sıhhi mazvretlere mebni kok kömürü verilmesi 
Madde 13 — Aşağıda tâyin ve tadat olunan (hastalıklardan biri ile 

ımuzdarip bulunanların, bu durumlarını resmî hastahane, sanatoryum, 
veya prevantoryum sıhhi kurul raporu (Hamilelikler ve doğumlar için 
resmî doğum kliniği raporları veya doğumu tevsik edici resmî bir vesika 
ibrazı kâfidir.) ile tevsik etmeleri"halinde câri teshin yılı yakıt ihtiyaç
ları kok kömürü ile karşılanır. 

Dahili hastalıklar : 
1 — Solunum sistemi hastalıkları : 
a) Bronş hastalıkları : 
1 — Asthme bronchial 
2 — Bronşektazi 
3 — Amfizem 
4 — Kronik bronşit 
b) Akciğer hastalıkları : 
1 — Akciğer Tb. 
2 — Lobektomi ve pnömektemiler 
3 — PnömokoniÖzler 
4 — Akciğer kanseri 
5 — Pnömoni 
6 •— Faal halde plörezi 
7 — Büyük afcciğer kist hydatikleri 
2 — Deveran hastalıkları 
a) Total kalb yetmezlikleri 
fb) Cor pulmonale 
c) Hyper tansiyona bağlı sol kalk kifayetsizlikleri 
3 — Damar hastalıkları 
a) Arteriyoskleroz'a bağlı gangrenler (Rayraud). 
4 — Kan hastalıkları 
a) Derin anemüer 
5 — Faal halde romatizma 
6 •— Kaşeksi yapan tümörler 
K. B. B. hastalıkları : 
1 — Allergique Rhinitis'ler 
2 — Chr. pharyngitis'ler 
3 — Chr. Laryngitis'1er 
4 — Chr. Sinüzit 
5 — Larynx Ca. 
6 — Rhinopharynx Ca. 
7 — Chr. Tracheit 
Kadın hastalıkları : 
Altı ayı doldurmuş gebelikler ,ye- cari yıl sonuna kadar v u K u b u l a -

cak doğumlar. 

Ankara ve İstanbul'da kok tahsisleri ile ilgili 
müteferrik hükümler 

Madde 14 — Ankara ve İstanbul'a ait tahsis maddelerinin uygu
lanmasında Kömür Satış ve Tevzi Müessesesince mükerrer kömür veril
mesini önleyici tedbirler alınır. Mevzuata aykırı olarak tanzim edilmiş 
bulunan kok beyannameleri ile başkasının istifadesine terk olunduğu 
tesbit edilen beyannameleri Müessese iptal edebilir. 

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümleri dairesinde verilecek kok 
kömürleri Kömür Satış ve Tevzi Müessesesince tesbit ve tâyin edile
cek sıra ve miktar tertipleri üzerinden tevzi olunur. 

Madde 16 — Bir ev katında veya apartman dairesinde mütaaddit 
aileler oturduğu takdirde, bunlara ayn ayrı kömür verilmeyip, işbu Yö
netmeliğe göre mezkûr ikametgâha tahsis olunabilecek kömür müşte
rek bir beyanname ile toplu olarak verilir. Bu takdirde kömürler, be
deline iştirak kaydiyle orada bulunanların hepsi için tahsis ediümiş sa
yılır, icabında tahsis miktarını aşmamak şartiyle kömür istihkakları 
ayrı ayrı da verilebilir. Ancak, bu miktarlar net 0,500 tondan aşağı 
olamaz. 

Madde 17 — Doktor ve diş tabibi muayenehanelerine en çok net 
0,900 ton kok kömürü verilebilir. Şu kadar ki, ikametgâhı muayeneha-
nesiyle aynı dairede bulunanlara muayenehane için ayrıca kok" kömürü 
verilmez. 

Madde 18 — Ankara ve istanbul'da oturup beyannamelerine isti
naden kok kömürü almakta iken bu şehirlerin birinden diğerine nakle
denler gittikleri yerlerden kömür alabilmek için, bulundukları mahal-
deki Kömür Satış ve Tevzi Müessesesine müracaatla beyannamelerinin 
gidecekleri yer için nakil muamelesini yaptırmaya mecburdurlar. Bu 
gibilerin ihtiyaçları 10 uncu madde de gözönünde tutulmak şartiyle işbu 
Yönetmelik hükümlerine göre karşılanır. Bu iki şehirden birinden diğe
rine nakil sırasında kok istihkaklarım almış olup da henüz kısmen veya 
tamamen istihlâk etmemiş bulunanlar, Müessese şubesinin yazılı mu
vafakatiyle kömürlerini de nakledebilirler. 

Kömür Satış ve Tevzi Müessesesince dağıtım yapılan Ankara ve 
istanbul'da kok kömürü ile ısıtılmakta olan evlerini değiştirenler, be
yanname numaraları ile aldıkları kömürü götürecekleri evin adresini de 
bidirmek suretiyle Müessese şubesine müracaat edip yazılı nakil mü
saadesi almaya mecburdurlar. 

Bu şekilde ev değiştirenlerin yeni ikametgâhlarına göre kontenjan
ları, eski kontenjanlarında artırma yapılmaksızın tâyin olunur. Aynı 
şekilde evlerini tevsi edenlerin kontenjanlarında da her hangi bir ar
tırma yapılmaz. 

Madde 19 — Ankara veya istanbul'da kok tahsislerinin tamamını 
veya bir kısmını almayanların esas kontenjan miktarlarında ilerki yıl
larda her hangi bir kısıntı yapılmaz. 

Madde 20 — Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin istanbul Teşki
lâtı istanbul Kartal, Pendik, Yakacık Belediye hudutları ve Kâğıthane 
Köyü ile Küçükç ekmece, Küçükyalı, Idealtepe, Ümraniye, Sağmalcılar, 
Alibey Köyü, Bakırköy, Mahmutbey ve Şirinevler, Kanarya, Güngören 
mahalleleri, BahçelievJer, Siyavuşpaşa Yayla Durağı, Sıraevler Mahal
lesi ve Kocasinan, Küçükköy, Halkalı ve Esenler Köy ve semtleri hu
dutları haricine teshin maksadiyle kok kömürü satamaz. 

Mezkûr Teşkilâtın sınai maksada matuf kömür satış yetkisi is
tanbul ilinin bütün mülkî ve coğrafi -bölgesine şâmildir. 

Müşterek hükümler 

Madde 21 — istanbul ve Ankara haricindeki illerde bulunan kalo
riferli binalarda yakılacak kömürlerin nev'i, mutlak bir teknik zaruret 
olmadıkça kok tahsis edilmemek şartiyle, bölgelerine göre mahalli va
liler tarafından tesbit olunur. 

Madde 22 — Sınai kok kömürü yakanlardan lüzum görüldükçe 
stoklarının hakikî miktarını ve kömür yakan tesislerinin durumunu bil
dirmeleri istenebilir. Alâkadarlar istenilen bilgileri vermeye mecbur
durlar. 

Teshin maksadiyle kok tevziatı yayılan iller 

Madde 23 — Teshin maksadiyle kok tevziatı yapılan iller aşağıda 
gösterilmiştir : 

Adıyaman, Ağrı, Ankara, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elâ
zığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşane, istanbul, iz 
mir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Niğde, 
Nevşehir, Samsun, Sakarya, Sivas, Rize, Trabzon, Urfa, Yozgat ve Zon
guldak. 

Taş, linyit ve briket kömürlerinin satışı 

Madde 24 — Taş, linyit ve briket kömürlerinin satışı serbesttir. 
Bu husustaki talepler istihsal ve stok durumlarının müsaadesi nispetin
de Müessesece karşılanır. 

Madde 25 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Madde 26 — Kömür Satış ve Tevziinin tanzimine dair olup 24 
Nisan 1962 tarihli ve 11090 sayılı Resmî Gazete'de münteşir Yönetmelik 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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T E B L İ Ğ 

Maliye Bakanlığından : 

Tahsilat Genel Tebliği 
Seri No : 303 

VALÎLÎĞÎNE 

Defterdarlık : 
Bazı suç ve cezaların affına dair olup 23/2/1963 tarih ve 11342 

mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle aynı tarihte yü
rürlüğe girmiş bulunan 218 sayılı kanunun tatbikatında Bakanlığımız 
yönünden aşağıdaki hususların belirtilmesi lüzumlu görülmüştür. 

1. Mezkûr kanunun birinci maddesinde aynen : 
«15/2/1963 tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan : 
A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu tesbit eden aslî madde

sinde, yukarı haddi 5 seneyi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile cezalandırdığı veya 
müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu 
cezalardan birini veya birkaçını istilzam eden fiiller hakkında takibat 
yapılmaz. 

B) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve bu mik
tarı aşmıyan hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hük
medilmiş para cezasına mahkûm olanlar, ferî ve mütemmim cezalar ile 
ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmiş-
lerdir. 

C) Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya 
• veya bununla birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin hürriyeti bağla
yıcı cezalarının 5 senesi ve para cezalarının da üçte biri affedilmiştir.» 
denilmiştir. 

Buna nazaran 15 Şubat 1963 tarihine kadar işlenmiş suçlar için 
bu maddenin (A) bendi mezkûr devrede işlenen suçlara, J B ) bendi de 
hükmedilmiş ve katîleşmiş cezalara ait olmak üzere umumi affa; ( O 
bendi ise, hükmolunan cezalardan bir kısmı bu kanuna tabi tutulmuş 
olması bakımından, hususi affa taallûk etmektedir. 

2. Kanunun 4 üncü maddesiyle kayıtlayıcı bir hüküm sevkedile-
rek : «113 sayılı Af Kanununun 134 sayılı kanunla değişik 1 inci mad
desinin B ve C bentlerinden faydalananlarla bunların 27/5/1960 tarihin
den sonra işledikleri suçlar hakkında bu kanunun l inci maddesi uy
gulanmaz.» denilmek suretiyle bahis konusu birinci maddedeki hük
mün şümul sahası tâyin edilmiştir. Bu madde gereğince 27/5/1960 ta
rihinden önce işledikleri suçlar dolayısiyle mahkûm oldukları para ce
zalan hakkında 113 sayılı kanunun değişik 1 inci maddesinin (B) / t -
(C) bendine göre muamele yapılanlarla bu şahısların mezkûr tarihten 
sonra işledikleri suçlar af dışında bırakılmıştır. Binaenaleyh aftan fay
dalanacakların tâyininde bu hususun gözden uzak tutulmaması icap 
etmektedir. 

3. Bahis konusu birinci maddenin (B) bendi ile 15/2/1963 tari
hinden önce işlenen suçlardan dolayı beş sene ve daha az hürriyeti bağ
layıcı bir ceza ile veya bu miktarı aşmıyan hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
ile birlikte veya müstakillen para cezasına mahkûm olanların bu ceza
ları, mütemmim ve fer'ileri ile birlikte ve ceza mahkûmiyetinin bütün 
neticelerine şâmil olmak üzere affedilmiştir. Madde metninde bahis ko
nusu edilen para cezalarının mahiyeti hakkında herhangi bir tasrih 
yapılmamıştır. Bu itibarla birinci maddenin (B) bendi hükmünden is
tifade eden şahıslar adına askerî ve adlî mahkemeler tarafından ka
nunlarına göre suç teşkil eden fiiller karşılığında tertiplenen cezai ka
rakteri haiz ve terhibî mahiyette verilen âmme ve tazminat kabilinden 
olan para cezaları tamamen affedilmiştir. Affedilen bu para cezalarından 
kanunun neşir tarihi olan 23 Şubat 1963 tarihine kadar tahsil edilme
miş olanlarm artık tahsiline imkân olmadığmdan bunlar aşağıda açık
landığı şekilde kayıtlardan çıkarılacaktır. 

Ancak, Türk Ceza Kanununun 120 nci maddesi gereğince affın 
şahsi haklara bir tesiri olamıyacağından umumi ve askerî mahkemelerle 
askerî adlî âmirliklerce mutazarrır taraf şif atiyle hazine lehine olarak 

karar altına alman ve bu suretle hazinenin bir zararı karşılığı bulunan 
bilcümle şahsi haklar affın şümulü haricinde kalacağından bunların 
kendi usul ve esasları dairesinde takip ve tahsili lâzımgeleçektir. 

Bu sebeple, halen kayıtlarda mevcut tazminat ve âmme para ceza
ları hakkında yapılacak muamelenin katî şekilde tesbiti için alacağın 
dayandığı ilâm tetkik edilecek; bunlar, yukarıda açıklandığı şekilde, ha
zinenin şahsi haklarına taallûk ediyorsa affın şümulü haricinde bıra
kılacaktır. 

Bahis konusu maddenin (C) bendi ile 15/2/1963 tarihine kadar iş
lenmiş olan suçlardan dolayı beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir 
ceza ile* veya bununla birlikte para cezasına mahkûm olanların bu ce
zaları üçte bir nisbetinde indirilmiş bulunmakla bunlardan Cumhuriyet 
Savcılıklarınca tahsili mümkün olmadığmdan 6183 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde tahsili için vergi dairelerine devredilmiş bulunan para 
cezalarından tenzil edilecek miktar C. Savcılıklarından sorulmak sure
tiyle tesbit ve tenzilden sonra kalan bakiye takip ve tahsil edilecektir. 

4. Birinci maddenin (B) bendinde, sözü edilen af ceza mahkûmi
yetinin bütün neticelerine şâmil olduğundan umumi bir af mahiyetin
dedir. Türk Ceza Kanununun 120 nci maddesi gereğince umumi aftan 
neşet eden sukut hazinenin masarifi muhakemenin mütalebe hakkını 
dahi ıskat eder. Bu sebeple mezkûr fıkra hükmünden istifade eden suç
luların muhakeme hare ve masrafından olan borçları da tamamen af
fedilmiştir. (Yalnız yukarıda işaret edildiği gibi bu affın şahsi haklara 
tesiri olmadığından, bu şahsi haklara müteferri hare ve masraflar da 
tabiatiyle affedilmemiştir). 

Bu kabîl şahısların kanunun neşri tarihine (23/2/1963 tarihine) ka
dar tahsil edilmemiş olan muhakeme hare ve masraflarının da artık 
tahsiline imkân kalmamıştır. Bu kabîl muhakeme hare ve masrafları 
da para cezalarında olduğu gibi keza kayıtlardan çıkarılacaktır. 

Yalnız Türk Ceza Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrası ile, 
ceza mahkûmiyeti zımnında mahkemelerce hükmedilen muhakeme hare 
ve masrafları umumi affa tabi tutulmuş olduğundan hukuk mahkeme
lerince hükme bağlanmış bulunan muhakeme hare ve masraflarının Af 
Kanunu ile bir alâkası yoktur. Binaenaleyh Hukuk mahkemelerince 
hükmedilen muhakeme hare ve masrafları ile Hazinenin şahsi hakkma taal
lûk eden dâvalarda ceza mahkemeleri tarafından hükmedilen muhakeme 
hare ve masrafları terkin edilmiyerek eskiden olduğu gibi takip ve tahsil e-
dilecektır. Terkine tabi tutulacak muhakeme hare ve masraflarının tesbi-
tinde bilhassa bu hususun da dikkatle gözönünde bulundurulması lâ
zımdır. 

5. Birinci maddenin (C) bendi ile, beş seneden fazla hürriyeti bağ 
layıcı bir cezaya veya bu ceza ile birlikte para cezasına mahkûm edi
lenlerin para cezaları üçte bir nispetinde indirilmiştir. Bu fıkra hükmü 
hususi bir af mahiyetindedir. Türk Ceza Kanununun 98 inci maddesi 
gereğince hususi af mütemmim ve fer'i cezalara tesir etmiyeceği gibi 
masarifi muhakemenin mütalebe hakkmı da ıskat etmiyeceğinden ou 
fıkra hükmünden istifade eden şahıslara ait muhakeme hare ve mas-
raflarının tahsiline devam edilecektir. 

6. 3257 sayılı kanuna göre malî durumları müsait olan mahkûm
lardan tahsili icap eden yiyecek bedelleri hazinenin şahsi hakkına ve 
hazine tarafmdan evvelce sarfolunan bir paraya taallûk etmekte olması 
itibariyle, ceza mahkûmiyetlerinin neticelerinden addedilerek "Türk 
Ceza Kanununun 120 nci maddesine istinaden mahkûmiyetle birlikte 
affa tabi tutulması mevzubahis olmayacağından bunların takip ve tah-
siline devam edilecektir. 

7. Kanunun 7 nci maddesinde : «Bu kanun hükümlerinin «Tak
sirli suçlar hariç» Hâkimler ve Memurin Kanunları ile bunlara ek ka-
nunlara ve sair hususi kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari 
ve inzibati karar veya yapılmış ve yapılacak işlemlere ve subay, askerî 
memur ve astsubayların cezalarının hukuki neticelerinden olan rütbenin 
kaybedilmesi ve orduya subay, askerî memur, astsubay olarak kabul 
olunmamak ve askerî nispetin kesilmesi işlemlerine şümulü yoktur. An-
cak 1 inci maddenin (B) bendinden faydalanan askeri ve sivil şahısların 
emeklilik hakları geri verilir.» denilmek suretiyle idari ve inzibati ka-
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rar ve muameleler affın şümulü haricinde bırakılmıştır. Bu sebeple adlî, 
askerî ve idari merciler tarafından verilen ve terhibi mahiyette olma
yıp doğrudan doğruya inzibati bir mahiyet ve karakter taşıyan para 
cezaları affın şümulü haricinde kaldığından bunların takip ve tahsiline 
devam edilecektir. 

8. Kanunun 9 uncu maddesinde ; «1961 yılı sonuna kadarki dö
nemlere ait olarak mükellefler veya sorumlular adına kesilmiş olup ou 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş olan vergi 
cezalarından, usulsüzlük cezalarının tamamı, kusur ve kaçakçılık ceza
larının yarısı affedilmiş tir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 31/12/1961 tarihine 
kadarki dönemlere ait olmak üzere kesilecek, usulsüzlük, kusur ve ka
çakçılık cezaları hakkında da yukardaki hükümler uygulanır. 

1961 yılı sonuna kadarki dönemlere ait olarak, Vergi Usul Kan J-
nuna göre ceza mahkemelerince hükmolunup bu kanunun yürürlüğe gir» 
diği tarihte infaz edilmemiş bulunan hileli vergi- suçlarına ait cezalar 
affedilmiştir.» hükmü vazedilmiştir. 

Madde, birisi kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük cezalarının kısmen 
terkinine, diğeri de hükmedilmiş ve katileşmiş olup bu kanunun yürür
lüğe girdiği 23/2/1963 tarihine kadar infaz edilmemiş bulunan hileli 
vergi suçlarma ait cezaların affına dair iki esas hüküm ihtiva etmek-, 
tedir. 

Birinci fıkrada yer alan hükme göre 1961 takvim yılı ve daha ev
velki dönemlere ait olarak mükellefler veya sorumlular adına kesilerek 
usulü dairesinde tahsilata intikal ettirilmiş olup da kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş kaçakçılık ve kusur cezalarının 
yarısı, usulsüzlük cezalarının ise tamamı terkine tabi tutulmuştur. Mad
de metninde geçen 1961 yılı sonuna kadarki dönemlerden kasıt mütaa-
kıp fıkrada işaret edildiği üzere 31/12/1961 tarihine kadarki dönem
lerdir. Maddede ayrıca mezkûr cezaların tahsil edilmemiş bulunması kay
dına yer verildiğinden bu kanunla getirilen affın yürürlük tarihinden 
önce tahsil edilmiş olan cezalara bir tesiri yoktur. 

Mezkûr maddenin ikinci fıkrası affın şümul sahasını biraz daha 
genişleterek 31/12/1961 .tarihine kadarki dönemlere ait olmak üzere 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kesilecek vergi cezalarını da 
birinci fıkradaki hükmün içine almıştır. 

Terkin hükümlerinin tatbikinde herhangi bir hataya mahal bıra
kılmamasını teminen kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vergi cezasının 
tahakkukunun tahsilata intikal ^ettirilmiş olup olmadığı hususuna dik
kat edilecektir. Bu kanunun şümulüne giren vergi cezalarından henüz 
tahakkuku tahsilata intikal ettirilmemiş olan kaçakçılık, kusur ve usul
süzlük cezaları tahakkukları verilirken tahakkuk servisince A f Kanunu 
ile ilgilendirilecek ve tahakkuku ona göre verilecektir. Halen ödenmesi 
gereken safhaya gelmiş olup da tahsil servisi kayıtlarına intikal etmiş 
ve fakat 23/2/1963 tarihine kadar tahsil edilmemiş bulunan vergi ce
zaları gereken tenzilâta tabi tutulduktan sonra bunlardan kaçakçılık 
cezaları ile kusur cezalarının bakiyelerinin tahsiline devam olunacak ve 
tenzil edilen miktarlar mahallen kayıtlardan düşülecektir. Kazai mer
cilerin tetkikine intikal etmiş olup da henüz bu mercilerce karara bağ
lanmamış bulunan vergi cezalarına gelince; bu mercilerden sâdır olacak 
kararı mütaakıp kararda gerekli tenzil yapılmadığı takdirde tahakkuku 
tenzilâtlı miktara göre verilecektir. 

9. Bu kanunla tahsilinden sarfınazar edilen para cezaları, mu
hakeme hare ve masrafları ile terkine tabi tutulan kaçakçılık, kusur ve 
usulsüzlük cezalarının ilgili müfredat kayıtları veya mükellef hesap 
kartlarına kanun numarasından bahsedilmek suretiyle gerekli meşru
hat verilecek ve tahakkuk yevmiye defteri ile esas defterinin tahakkuk 
kayıtlarından tenzil ve terkin edilecektir. 

10. Bu kanuna göre affa uğrayan muhakeme hare ve masrafları, 
para cezaları ile kaçakçılık,' kusur ve usulsüzlük cezalarından işbu ka
nunun neşir tarihi olan 23/2/1963 tarihinden sonra tahsil edilmiş bulu
nanlar varsa, 6183 sayılı kanunun 23 üncü maddesi gözönünde tutularak 
fazlası ilgililerine reddedilecektir. 

İ L A N L A R 
Şereflikoçhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/583 
Ş. Koçhisar İlçesinin Şeker Köyünden Mustafa oğlu Mevlüt Koç ta

rafından Yusufkuyusu Köyünden Arap Keskin ile Süleyman Keskin 
aleyhlerine açmış olduğu alacak dâvasının* yapılan duruşmasında : 

1 — Davalılar Ş. Koçhisar'ın Yusufıkuyusu Köyünden Arap Keskin 
ve Süleyman Keskin'e tebligata salîjL adresleri bulunmadığından İlânen 
tebligat yapılmış ve mahkemece duruşmaya gelmediklerinden haklarında 
gıyap kararı çıkarılmasına ve duruşmasında 16/5/1963 gününe bırakılma
sına karar verilmiştir. Muayyen günde davalılar gelmez veya kendilerini 
temsüen bir vekilde göndermezlerse duruşmanın gıyaplarında görüleceği 
gıyap kararına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1398 

Sanayi Bakanlığından : 

19094, 20625, 23213 ve 23850 numaralı marka ilmühaberlerinin sa
hibi Les Laboratoires Français de Chimiothérapie mezkûr markalarını 
Fransa'da Paris'de anonim nevinden UÇLA F Şirketine devretmiş, bu 
devralan şirket unvanını R O U S S E L - U C L A F şeklinde değiştirmiştir. 

Keyfiyet ilân oilunur. 
1391-1 

28352 - 28353 numaralı marka tescil belgesi sahibi, mezkûr mar
kaların Türkiye'de kullanma hakkım İstanbul'da, Bomonti, Birahane 
Sokak 40 No: da EMBİL L A B O R A T U A R I LÎMÎTED ŞÎRKETÎ' ne ver
miştir. 

Keyfiyet ilan olunur. 
1391-2 

Petrol Dairesi Reisliğinden : 

Turkish Gulf Oil Company Şirketi III No. lu Sivas Bölgesinin açık 
kısmında ve Sinop, Kastamonu vilâyetleri hududu dahilinde sahip bu
lunduğu AE/T.G.O./625 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesi
nin taallûk ettiği sahayı 23/3/1963 tarihinden itibaren terk etmiş bu
lunmaktadır. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yuka
rıda ismi yazılı petrol hakkı sahibi şirkete tahmil eylediği mükellefiyet
lerin "yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa; ma
ruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Petrol Nizamnamesinin 
67 inci maddesi gereğince petrol hakkı sahibinin teminatından karşıla
nabilmesi için ilgililerin bu ilân tarihinden itibaren bir yıl zarfında sa
lahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Dairemize müracaat 
etmeleri ilân olunur. 

1387 

18294 numaralı marka ilmühaberinin sahibi Durak Kolektif Şir
keti, bu markasını Merzifon'da Muammer Erzurum'a devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
1391-3 

10162 ve 10163 sayılı marka ilmühaberleri1 sahibi C O L G A T E P A L -
MOLÎVE - P E E T . C O M P A N Y adresini C O L G A T E PALMOLÎVE COM
P A N Y şeklinde değiştirmiştir. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 
1391-4 

10789 numaralı marka ilmühaberi sahibinin adresi «îsveç Söder-
talje, Kvarnbergagatan 16» olarak değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
1391-5 
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Bayındırım Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 25.000,—, geçici teminatı 1.875,— lira olan 150.000,— 
aded makina kontrol kartı, karton ve diğer malzemesi işi alana ait 
olmak üzere bastırılacaktır. 

Eksiltmesi 17/4/1963 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
(Numune ancak Dairede görülür.) Taliplerin ticaret veya sanayi 

odası belgesi ile birlikte hazırlıyacakları teklif mektuplarını, ihale saa
tinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili aynı yerdeki Komis
yon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilemiye-
ceği duyurulur. 

1382 / 4-2 

Ankara şehir içinde takriben 6.000 ton malzeme naklettirilecek-
tir. Eksiltme 25/4/1963 Perşembe saat 15,00 de Ankara'da Genel Mü 
dürlük Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacak
tır. 

Tahmini bedeli 75.000,—, geçici teminatı 5.000,— T. L. olup şart
namesi aynı yerden bedelsiz olarak dilekçe İle temin edilir. Hazırlana
cak teklif mektupları eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkanlı 
gına verilmelidir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyu 
rulur. 

1383 / 4-2 

Gümüşane Valiliğinden : 

İlimiz köy okulları inşaatları beş grup halinde ve 68 sayılı kanunun 
1 inci maddesi uyarınca açık eksiltme sureti ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Grup 
No. İşlerin adı 

K. bedeli Muv. Tem. 
Lara Krş. Lira Krş. 

Merkeze bağlı 2 derslikli Kocayokuş ve 
3 derslikli Dölek köyleri ilkokulları 268.611,58 14.494,46 

Bayburt İlcesine bağlı 2 derslikli Çorak, 
Akbulut, Söğütlü ve Dikmetaş köyleri 
ilkokul inşaatları 

Kelkit ilcesine bağlı 3 derslikli öbektaş, 
2 dersikli Kayadibi, Bezendi ve Mahmatlı 
köyleri ilkokul inşaatları 

451.731,44 21.819,26 

494.477,30 23.529,09 

Şiran ilcesine bağlı 2 derslikli Seydibaba 
ve Gökçeler köyleri ilkokulları inşaatları 225.865,72 

Torul ilcesine bağlı 2 derslikli A . Uluköy 

12.543,29 

okulu inşaatı 112.932,86 7.396,64 

1 — Eksiltme 9 Nisan 1963 Salı günü saat 15,00 de Daimî Encü
men Başkanlığı odasında toplanacak Eksiltme Komisyonu huzurunda 
açık eksiltme ile yapılacaktır. 

2 —- B u işlere ait keşif, şartname, proje v.s. evrak hergün mesai 
saatlerinde Daimî Encümen ve Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — isteklilerin her grup için istenilen teminatları ayrı ayrı yatır
maları ve aşağıda yazılı belgeleri ibraz etmeleri şarttır. 

a) 1962 yılı ticaret odası belgesi, 
b) Ehliyet belgesi, 

4 — Ehliyet belgesi 1, 2 ve 3 gruptaki işLer için eksiltmelere işti
rak yönetmeliği hükümleri gereğince hazırlayacakları beyannamelerle 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grupundan en az ihale
sine iştirak edecekleri grupun keşif- bedeli kadar karne ibraz etmeleri, 4 
ve 5 inci grup işler için de bir kalemde keşif miktarları kadar tek bir iş 
yapmış olduklarına dair vesikaları ile ihale tarihinden üç gün evvel Gü
müşane Valiliğine müracaatla vesika komisyonundan belge almaları 
icap eder. 

5, — Komisyon 68 sayılı kanun hükümleri gereğince işleri talip
lisine verip, vermemekte serbesttir. 
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Boyabat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

961/150 

Davacı Boyabat'ın Bektaş Köyünden Al i oğlu Hakkı özdemir ile 
dâvâlı aynı ̂ köyden Şakir özdemir ve yedi arkadaşı aralarındaki tapu 
kaydı iptali ve tescil dâvasında. 

Dâvâlılardan aynı köyden Rıza oğlu Al i özdemir'in gösterilen ad
resine çıkartman davetiye tetoliğsiz geri çevrildiğinden dâvâlı Al i özde
mir Boyabat Asliye Hukuk Mahkemesindeki dâvanın duruşması olan 
16/5/1963 Perşembe günü saat 9 da hazır bulunması veya kendisini tem
sil için kanuni bir vekil göndermesi davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

1371 

istanbul Telefon Müdürlüğünden : 

Telefon rehberi bastırılacak 

1 — Takriben 23,5 forma tutarında 4.000 aded Balıkesir 1.600 
aded Edirne, 1.750 aded Kırklareli ve 2000 aded Tekirdağ telefon rehberi 
kapalı teklif alma suretiyle bastırılacaktır. 

2 — Bu işin geçici teminatı 2.000 liradır. 
3 — Teknik ve idari şartnameler Müdürlüğümüz Malzeme Servi

sinde görülebilir. 
4 — isteklilerin kapalı teklif mektuplarını en geç 11 Nisan 1963 

Perşembe günü saat onbeşe kadar Müdürlük Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

1431/1-1' 

iller Bankasından : 

Elektrik malzemesi satm alınacaktır 

1 —• Muhtelif cins elektrik malzemesi ithal muameleleri Banka
mızca yapılmak kaydiyle ve kapalı zarf usulü ile satm almacaktır. 
Elinde uygun malzeme bulunanlar T L . olarak "teklifte bulunabilirler. 

2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız Ticaret Servisinden ve İs
tanbul'da 1. Bölge Müdürlüğünden 150,— T L . bedelle temin edilebilir. 

3 — Teklifler malzeme bedeline uygun ve Bankamızca kabul edi
lebilecek bir banka tarafından verilecek geçici teminatla birlikte en geç 
17/5/1963 günü saat 12.00 de Bankada bulundurulacak ve 17/5/1963 
günü saat 15.00 de Satm Alma Komisyonunda açılacaktır. 

4 —• Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. 

5 — Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine ver
mekte serbesttir. 

1449 /1-1 

Koyulhisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

962/152 
Davacı .Mesudiye Kazası Güneyce Köyünden mezkûr köyü temsi-

-r 

len muhtarı Ramazan Aydoğan tarafından dâvâlı- Koyulhisar Kazası 
Yeniarslan Köyünden Mahmut oğlu Hasan Topal ve Hurşit oğlu Ra
mazan Topal aleyhlerine açılmış bulunan meni müdahale dâvasının ya
pılan aleni yargılaması sırasmda : 

Davalılara gösterilen adreste davetiyeler tebliğ edilemediğinden 
Resmî Gazetede ilânen tebliğ edilmiş olup duruşmaya gelmediklerinden 
haklarmda gıyap kararı verilerek bununda Resmî Gazetede ilânen teb
liğine karar verildiğinden mumaileyhlerin 24/6/1963 Pazartesi günü 
saat 9 da bizzat veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri tak
dirde duruşmanın gıyaplarmda de vam~ olunacağı gıyap kararı yerine 
kaim olmuk üzere ilânen tebliğ olunur. 

1424; 



3 NİSAN 1963 (Resanî Gaızetfe) Saihiıfe: 7 

Efes Bank Ltd. 31 Aralık 1962 tarihli bilançosu 
A K T İ F 

I ödenmemiş sermaye 
II Kasa 

Serbest 

III T. C. Merkez Bankası 
IV Kanuni karşılıklar kasası 

Munzam karşılıklar mukabili kıymetler 
Diğer kanuni karşılıklar kasası 

V Bankalar 
IV 

VII 

VIII 

Röporlar 
Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı 
Hazine plasman bonoları 
Tahviller 
Hisse senetleri 

Senetler cüzdanı 
İştiraklerimiz ' 
Müesseselerimiz 
İştiraklerimiz ve 
Sair müşteriler 

mües. kefaletiyle 

IX Avanslar 
İştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
İştiraklerimiz ve jnües. kefaletiyle 
ıSair müşteriler 

Borçlu cari hesaplar 
* 

İştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
İştiraklerimiz ve mües. kefaletiyle 
Sair müşteriler 

Bloke 

22,36 

135.513, 
234.287, 

27.960,01 
9.820,— 

881.365 81 
• 7 

6.339,28 

49.665,96 

1.050.366,35 

Türk Lirası 

500.000,™ 
92.330,37 

22,36 
369.800,— 

65.442,66 

37.780,01 

881.365,81 

6.339,28 

1.100.032,31 

P A S t F 

I Sermaye 
II İhtiyat akçeleri 

Kanuni ihtiyatlar 
Özel ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 

İÜ Karşılıklar 
IV Tedavüldeki tahvillerimiz 
V Taahhütlerimiz 

Vadesiz 

T. C. Merkez 
Bankasına : 

Avanslar ve reeskont 

ettirilen senetler 

Transfer 

emirleri 

Diğer taah, 

VI Mevduat 

Vadesiz 

Resmî mev. — 
Ticari mev. — 
Bankalar mev. — 
Tasarruf mev. 111,80 

232.558, 
135.513, 

1.074.334, 

Vadeli 

Vadeli 

Türk Lirası 

2.500.000,— 
1.442.405,— 

897.681,89 

111,80 

XI Zirai Krediler 
XII İpotek mukabili krediler 

x n i Meslekî krediler 

XIV İştiraklerimiz 
Bankalar Ka. m. 48, f. 1 
Bankalar Ka. m. 48, f. 2 

X V Müessese ve teşebbüslerimiz 
Bankalar Ka. m. 48, f. 1 
Bankalar Ka. m. 48, f. 2 

X V I 

XVII 
x v i n 

Sabit kıymetler 
Menkuller ( T. L 
Gayrimenkuller >( 
Muhtelif borçlular 
Diğer aktifler 
İlk tesis masrafları 
Zarar 
Geçen yıldan devreden zarar 
Bilanço yılı zararı 

37.500, 

na sigortalıdır.) 
T. L. na sigortalıdır. ) 

37.500, 

287.965,85 

340.288,98 
1.256.171,74 

16.541,86 

16.541,86 

Yekûn 4.991.58173 

Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 

3.891.139,47 

8.782.721,20 

VII Tediye emirleri 
VIII Muhtelif alacaklılar 

IX Talep olunmamış kıymetler 
X Diğer pasifler 

XI Kâr 
Geçen yıldan devreden 
Bilanço yılı kârı 

Nâzım hesaplar 
Cirolarımız 
Merkez Bankasına 
Diğer 

Kefaletlerimiz 
İştiraklerimiz 

Müesseselerimiz 
İştiraklerimiz ve mües 
seselerimiz kefaletiyle 
Sair müşteriler 

Diğer nâzım hesaplar 

Yekûn 

93.600, 

93.600, 

31.222,95 
120.160,19 

4.991.58173 

3.891.139,47 

2.354.316,47 

6.500, 

2.347.816,47 

1.443.223, 

Umumi yekûn 8.782.721,20 



Sahıfe: 8 (Resmî Gamete) 3 NÎSAN 1963 

Efes Bank Ltd. 31 Arakk 1962 kâr ve zarar hesabı 
BORÇLU H E S A P L A R 

I Personel masrafları 
II Vergi ve harçlar 

III Verilen faiz ve komüsyonlar 
IV Kambiyo zararları 
V Tasarrufu teşvik ikramiyeleri 

VI Amortisman ve karşılıklar 
VII Müessese" ve teşebbüslerimiz zararları 

VIII Diğer masraf ve zararlar 
IX Kâr 

Türk Lirası 

26.510,06 
16.975,72 
7.998.4G 

A L A C A K L I H E S A P L A R 

244.115,69 

I Alınan faiz ve komüsyonlar 
II Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 

III Banka hizmetleri karşılığında alınan faiz ve kom, 
IV Kambiyo kârları 
V İştiraklerimiz kârları 

VI Müessese ve teşebbüslerimiz kârları 
VII Muhtelif kârlar 

Türk Lirası 

260.616,31 
16.305,70 
20.400 91-

51.525,70 VIII Zarar 
33.260,85 
16.542,86 

Yekûn 347.125,63 Yekûn 347.125,63 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

I — Aşağıda dosya No. su, cins^ve miktarı yazılı vasıtalar teklif 
alma yolu ile, dövizi İdarece temin edilmek üzere satın alınacaktır. 

Takribi 
miktar Teklifin verileceği 

Dosya No. aded Vasıtanın cinsi tarihi saat 

63—0159 400 2,5 kapasitöli damperli 
r 

kamyon 15/4/1963 14.00 
63—0160 100 11/2 yd3 lük paletli yük

leyici » 15.00 
63—0161 130 Paletli traktör 16.00 
63—0162 160 Motorlu bakım greyderi » 17.00 

II — Birinci maddede yazılı her kalem vasıta bir ihale mevzuudur. 
Yazılı olarak verilecek teklifler karşılarında gösterilen gün ve saate 
kadar Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

III — Tekliflerde aşağıdaki bilgiler aranacaktır. 

1 — FİYAT : 
Şartnamede bildirilen bilûmum aksesuvar dâhil, Amerikan Doları 

cinsinden, F O B (ihraç limanı)-C A N D F - CİF İstanbul veya İskende
run esasları üzerinden birim fiyatları, 

- 2 TESLİM MÜDDETİ : 

a) Akreditif açılma tarihinden itibaren peyderpey ve tamamı
nın sevkedilebileceği müddet, 

b) Yukarda yazılı miktarlarda artış olduğu takdirde bu artışın 
sevkedileceği müddet, 

3 — A K S E S U V A R L A R : 
r-

a) Birim fiyatına dâhil, şartnamede adı geçmeyen aksesuvarlar, 
b) Birim fiyatına dâhil olmayan, ayrıca verilecek aksesuvarî 

ve birim fiyatları, 
ar 

4 MOTOR : 

Makine üzerine değişik marka ve modelde motor takılabildiği ah
valde : 

a) Motor marka ve moclelleri,' 
b) Motor cinsine göre birim fiyatındaki değişiklik, 

5 — Y E D E K PARÇA V E K A T A L O G L A R I : 

a) Makinelerle birlikte, birim fiyatına dâhil olarak verilecek ye
dek parçalar varsa listesi, 

b) Bir aded, yedek parça ve birim fiyatını gösteren katalog, 

c) Vasıtalar teslim alındıktan sonra satın alınacak yedek parça
ların normal fiyatlarında Karayolları için bir Iskonto düşünülüyorsa, 
nispeti, 

Tekliflerde sarih olarak gösterilecektir. 
d) Teklif edilen ve şartnameye uygun modelin prospektüsü teklif

le birlikte verilecektir. 

IV — Şartnamede belirtilen garanti dışında firmaların deruhte 
edebileceği azamî garantilerin neler olacağı açıklanacaktır. 

V — Teklifi uygun görülen firma bunların dışında kalan şartların 
tesbiıti ve gerekli mukavelenin yapılabilmesi için, firma adına her türlü 
taahhüdü yüklenme, fiyat vermeye ve teknik malûmatı haiz yetkili bir 
elemanını ihale safhasında hazır bulunduracaklardır. Kendilerinden no
terlikten musâddak salâhiyetname aranacaktır, 

VI — Teklifi kabul edilen firmalar, mukavele safhasında, F O B be
delin % 4 ü nispetinde Karayollarınca kabule şayan katî teminat vere
ceklerdir. Bunun dışında Türk Kanunlarına göre vukubulacak vergi, 
resim ve harçlarla diğer masraflar Karayollarına ait olacaktır. 

VII — Karayolları ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarları artırıp 
ekşitmekte ve dilediği teklifi seçmekte serbestir. Bu iş için 2490 sayılı 
kanun hükümleri tatbik edilmez. 

VIII — Bu işe ait şartnameler Karayolları Genel Müdürlüğü Mal
zeme Şubesi Müdürlüğünden (Tuna Caddesi Tuna Han K a t ; 3 Yenişe
hir - Ankara) pullu bir dilekçe karşılığında alınabilir. 

Dilekçede hangi firma adına şartname alınacağı açıklanacaktır. 

1395 / 2-2 

Erciş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacılar Zihni Zorer ve arkadaşları Kahraman Zorlu aleyhine 
ikame eylemiş oldukları tapu iptali ve tescil dâvasının yapılmakta olan 
açık duruşması sırasında : 

Bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilemeyen dâvâlı Kahraman 
Zorlu'ya Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmış olmasına rağmen mu
ayyen günde duruşmaya gelmemiştir. 

Dâvâlı adına gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan bu 
kere dâvâlı Kahraman Zorlu'nun 17/4/1963 Pazartesi günü saat 9.10 da 
mahkemede hazır bulunması, aksi halde duruşmanın gıyabında cereyan 
edeceği ilânen tebliğ olunur. 

1373 

Yerköy Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Hazineye izafeten Yerköy Mal Müdürlüğü tarafından mah-
Kememize açılan 962/274 sayılı dâvada dâvâlılar Yerköy'den Ahmet 
Muhlis kıziları Eatma, Muhlise, Emine, Şerife SebÜk, Muzaffer Divanlı-
oğlu, Ömer Muzaffer Çapanoğlu ve Mustafa oğlu ölü Dursun vereseleri 
aleyhine açılan Yerköy Hükümet binası arsası içinde kalan 43 ada 10 
ve 11 parselin Hazine adına tescil edilmiş olup bedeli 845 lira Ziraat 
Bankasına yatırılmış olmakla işbu gayrimenkul Hazine adına tescili 
mahkemece yapılacağından dâvâlıların adresi meçhul bulunduğundan du
ruşma günü olan 15/5/1963 Çarşamba günü saat 9 da istihkak sahipleri
nin Yerköy Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Başbakanlık Devlet Matbaası 
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Kararname           Sayfa  
 

 

6/1502 İlişik Listede Yazılı Beldelerin Adlarının, Hizalarında Gösterildiği 

 Şekilde Değiştirilmesine Dair Kararname        1 

 

 
Yönetmelik 
 

Sanayi Bakanlığınca 10/9/1960 Tarihlî ve 79 Sayılı Kanunun 10 uncu  

Maddesi İle Yürürlükte Bırakılan K / 5 ve K/1089 Saydı Koordinasyon 

Heyeti Kararlariyle Verilen Yetkiye Dayandarak Düzenlenen Kömür 

 Satış ve Tevzi Hakkında Yönetmelik        1 

 
 
Tebliğ 
 
Maliye Bakanlığınca Tahsilat Hakkında Tebliğ       4 

 
 
İlanlar            5 
 

 

 




