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K A N U N L A RR 

KISIM — I 
Kuruluş, temel görev ve yetkiler, sermaye 

Kuruluş ve Unvan 
Madde 1 — Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına munhasıran sa

hip ve bu kanunda yazılı görev ve yetkileri haiz olmak üzere «Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası» unvanı altında anonim şirket olarak bir 
banka kurulmuştur. 

Banka, bu kanunda sarahat bulunmıyan hallerde özel hukuk hü
kümlerine tabidir. 

Bankanın ve banknot ihracı İmtiyazının müddeti 1999 yılı sonuna 
kadar devam eder. Bu imtiyazın müddeti, bitmesine beş yıl kalıncaya 
kadar uzatılabilir. 

Bu kanunda, «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası», (Banka) ola
rak ifade edilmiştir. 

Merkez ve şubeler 
Madde 2 — Bankanın merkezi Ankara'dadır. 
Banka, Banka Meclisinin karariyle banknot matbaası kurabilir ve 

memleketin gerekli görülen şehirlerinde şubeler açabilir. Aynı suretle, 
içerde ve dışarda muhabirler temin edebilir. 

Bankanın bu husustaki kararları Maliye Bakanlığına bildirilir. 
Banka, keza Banka Meclisinin kararı ve Maliye Bakanlığının mu

vafakatiyle yabancı memleketlerde temsilcilikler kurabilir. 
Üyelikler ve iştirakler 

Madde 3 — Banka, merkez bankalarının katıldığı Milletlerarası 
malî, iktisadi ve mesleki teşekküllere Banka Meclisinin karariyle üye 
olabilir ve Hükümetin muvafakatiyle bu gibi teşekküllere hissedar olarak 
katılabilir. 

Temel görev ve yetkiler 
Madde 4 — I - Bankanın temel görevleri bu kanun hükümlerine 

göre : 
a) Para ve kredi politikasını, Kalkınma planları ve yıllık prog

ramlara uygun bir tarzda yürütmek; 
b) Hükümetle müştereken millî paranın iç ve dış değerini koru

mak amaçlariyle gerekli tedbirleri almak; 
c) Millî paranın hacim ve tedavülünü, bu kanun gereğince dü

zenlemek; 

d) Bankalara ödünç para verme işlerini, bu kanunda yazılı sınırlar 
içinde yüklenmektir. 

Hükümet, gerektiğinde para ve krediye ilişkin tedbirlerin alınma
sında, Bankanın görüşünü alır. 

Banka özellikle, bu kanun hükümlerine göre, Hükümetin malî ve 
ekonomik müşavirlik, malî ajanlık ve haznedarlık görevlerini ifa eder. 

U - Bankanın temel yetkileri : 
a) Türkiye'de banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir. 
b) Banka kredi işlemlerinde uygulayacağı reeskont, iskonto ve 

faiz hadlerini tespit eder. 
c) Ödünç para verme işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak ve 

verilecek azamî faiz oranlan ile temin edilecek sair menfaatlerin ve tah
sil edilecek masrafların mahiyet ve azamî hadlerinin ve mevduatta vade 
müddetlerinin tayin ve bunların yürürlük zamanlarının tespiti; banka
ların taahhütlerine karşı bulunduracakları umumî disponibilitenin asgarî 
oranı ile bankaların umumi disponibiliteden başka Banka nezdinde açı
lacak hususî bloke hesapta nakden tesis etmekle mükellef oldukları 
munzam karşılık ve bunlara verilecek faiz oranlarının tayini maksadiyle 
Yüksek Planlama Kurulu yoliyle Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulu
nur. 

d) Kalkınma planları ve yıllık programların hedeflerine uygun 
olarak banka plasmanları üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından tan-
zim tedbirleri ittihazını ve umumî kredi hacmi ile umumî kredi hacmi 
içinde muhtelif kredi nevilerinin sektörler ve mevzular itibariyle te-
vezzüü tarzını ayarlar ve taksitli satış yapan kurum ve kuruluşların 
kredi şartlarının, malî kurumlarca yapılan yatırımların nev'i ve miktar
larını ve verilen kredilerin şartlarının, özel sektöre mensup kuruluşlarca 
satışa çıkarılacak tahvillerin miktar, faiz ve satış şartlarının tespitine 
matuf kararlar alabilir. 

III — Bankanın başlıca müşavirlik görevleri : 
a) Millî para ile altın ve yabancı paralar arasındaki muadeletin 

(Parite) tayininde, Hükümetçe Bankanın mütalâası alınır. 
b) Bankalar Kanununun uygulanması ile veya alelıtlak bankacılık 

ve kredi mevzuları ile ilgili hususlarda Hükümetçe istenecek istişart mü
talâaları verir. 

c) Bankalar ve diğer malî kurumlarla ilgili kuruluş izinleri ve 
bunlardan, tasfiyeleri hususunda karar alma yetkisi Hükümete ait olan
ların tasfiyeleri hakkında karara varılmadan önce Bankanın mütalâası 
alınır. 

Banka, bu kanunla kendisine verilen yetkileri, kendi sorumluluğu 
altında müstakil olarak kullanır. 

Bankanın sermayesi, hisse senetleri 
Madde 5 — Bankanın sermayesi 25 000 000 lira olup, her biri yüz 

liralık 250 000 hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye, Hükümetin tasvibiyle ar-

Kabul tarihi: 14/1/1970 Kanun No : 1211 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 



Sahife : 2 (Resmî Gazete) 26 OCAK 1970 

tırılabilir. Hisse senetlerinin itibari kıymetleri 100, 200, 500, 1 000, 5 000 
ve 10 000 liralıktır. 

Hisse senetlerinin nev'i 
Madde 6 — Bankanın hisse senetleri nama yazılıdır. 

Hisse senetlerinin sınıfları 
Madde 7 — Hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) sınıflarına ayrıl

mıştır. 

(A) Sınıfı hisse senetleri 
Madde 8 — (A) sınıfı hisse senetlerinin her biri en az 100 hisse-

liktir. Bu sınıf hisse senetleri münhasıran Hazineye ait olup, sermaye
nin, yüzde ellibirinden aşağı düşemez. 

(B) Sınıfı hisse senetleri 
Madde 9 — (B) sınıfı hisse senetleri Türkiye'de faaliyette bulunan 

milli bankalara tahsis edilmiştir. 

(C) Sınıfı hisse senetleri 
Madde 10 — Hisse senetlerinden en çok 15 000 adedi, (C) sınıfı 

hisse senedi olarak, milli bankalar dışında kalan diğer bankalarla im
tiyazlı şirketlere tahsis edilmiştir. 

(D) Sınıfı hisse senetleri 
Madde 11 — (D) sınıfı hisse senetleri Türk Ticaret müesseselerine 

ve Türk vatandaşlığını haiz tüzel ve gerçek kişilere tahsis edilmiştir. 

Hisse senetlerinde sınıf değişikliği 
Madde 12 — Banka, hisse senetlerinin bir sınıftan diğer bir sınıfa 

nakli hususunda vukubulacak talepleri derhal sonuçlandırır. Hisse se
netlerinin bir sınıftan diğer bir sınıfa nakli için hiçbir komisyon alın
maz. 

(C) sınıfı hisse senetleri miktarı, hiçbir veçhile bu kanunla kabul 
edilmiş olan miktarı aşamaz. 

KISIM — II 
Bankanın teşkilâtı ve organları 

Teşkilât ve organlar 
Madde 13 — Bankanın teşkilâtı aşağıdaki şekildedir : 
A) Hissedarlar Genel Kurulu, 
B) Banka Meclisi, 
C) Başkanlık (Guvernörlük), 
D) Denetleme Kurulu, 
E) Yönetim Komitesi, 
F) Merkez ve Şubeler Iskonto Komiteleri, 
G) Şubeler. 

BÖLÜM — I 
Genel Kurul 
Oy hakkı 

Madde 14 — Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan his
sedarlar, Bankanın Genel Kurulunu teşkil ederler. Genel Kurul, her yıl 
Banka Esas Mukavelesi ile tespit edilen vakitte toplanır. Her on his
seye sahip olan veya bu miktar hisseyi temsil eden kimse bir oya ma
liktir. 

Genel Kurulun görev ve yetkileri 
Madde 15 — Genel Kurul aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir : 
1. Banka Meclisi tarafından verilen yıllık rapor ile Denetleme Ku

rulu raporunun tetkiki; 
2. Bankanın bilanço, kâr ve zarar hesabının tetkiki ile karara bağ

lanması; 
3. Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibrası; 
4. Sermayenin artırılması; 
5. Esas mukavelede değişiklik yapılması; 
6. Bankanın tasfiyesi hakkında karar verilmesi. 

Banka esas mukavelesi ve tasfiye 
Madde 16 — a) Banka Esas Mukavelesi, Genel Kurulun tasvibi 

ve Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe girer. Esas Mukavelede yapı
lacak değişiklikler de bu hükme tabidir. 

b) Bankanın, birinci madde ile tespit edilen müddetin bitiminden 
evvel tasfiyesi hakkında alınacak olan kararlar, Bakanlar Kurulunun 
tasvibi ile Banka tarafından yapılan taahhütlerin kanun dahilinde tama
men ifa edilmesi şartiyle muteberdir. 

Gerek Esas Mukavelede değişiklik yapılması ve gerek tasfiye hak
kında karar alınabilmesi için, Genel Kurulda üçte iki çoğunluk şarttır. 

Başkanlık 
Madde 17 — Genel Kurula Başkan (Guvernör) başkanlık eder. 

Temsil 
Madde 18 — Hissedar olmıyanlar, Genel Kurulda vekil olarak bir

den fazla oy temsil edemezler. 

BÖLÜM — II 
Banka Meclisi 

Kuruluş 
Madde 19 — Banka Meclisi Başkan (Guvernör) ile Genel Kurulca 

seçilecek altı üyeden kurulur. 
Üyelerin görevleri, özel bir kanuna dayanmadıkça, banka dışında 

teşriî, resmî veya özel her hangi bir görev ile birleşemez. Bundan baş
ka bu üyeler, ticaretle uğraşamıyacakları gibi, bankalar ve şirketlerde 
de hissedar olamazlar. Hayır dernekleri ve amaçlan hayır, sosyal ve 
eğitim işlerine matuf vakıflardaki görevler ve kâr amacı gütmeyen koo
peratif ortaklığı bu hüküm dışındadır. 

Banka Meclisi üyelerinin yüksek öğrenim görmüş, bankacılık veya 
iktisat ve maliye alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

Başkan (Guvernör), Banka Meclisi Başkanıdır. 
Banka Meclisi üyelerinin aylıkları ile tazminatları Bakanlar Kuru

lunca tespit edilir. Banka merkezi dışında oturanların, Meclis toplantı
larına katılmak için katlanacakları yol giderleri Bankaca ödenir. 

Görev süresi 
Madde 20 — Banka Meclisi üyelerinin, görev süresi, üç yıldır. 
Her yıl Meclis üyelerinin üçte biri yenilenir. Birinci ve ikinci yıl 

sonunda Banka Meclisinden ayrılacak üyeler ad çekme ile tespit edilir. 
Süreleri biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. 

Toplantılar, kararlar ve oylamadan çekilme 
Madde 21 — Banka Meclisi üyeleri, kendileriyle, Hukuk Usulü Mu

hakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin 3 üncü bendinde gösterilen 
derecelerde akrabalık veyahut menfaat bağı bulunan kişilere ilişkin kredi 
konularına dair müzakerelere iştirak edemezler ve oylamaya katılamaz
lar. 

Banka Meclisi toplantıları Ankara'da yapılır. Lüzumu halinde baş
ka bir yerde de toplantı yapılabilir. Toplantılar, Başkan (Guvernör) ın 
çağrısı ile ayda en az bir defa olmak üzere yapılır. Gündem, Başkanlık 
(Guvernörlük) ca düzenlenir. Üyelerin gündem dışı görüşülmesini iste
dikleri hususlar, Başkanın (Guvernör) da katılması halinde aynı toplan
tıda gündeme alınır ve görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantı gün
demine alınmasına karar verilebilir. 

Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılmasiyle toplanır ve 
mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Baş
kanın katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır. 

Başkan (Guvernör) yardımcıları, Banka Meclisi toplantılarına, oy 
haklan olmaksızın katılabilirler. 

Banka Meclisinin görev ve yetkileri 
Madde 22 — Banka Meclisinin görev ve yetkileri aşağıda gösteril

miştir : 
1. Tedavüldeki banknotların, gerektiğinde yeni bir emisyonla de

ğiştirilmesi ile tedavülden kaldırılma ve yok edilme şartlarının tayini; 
2. Kendi işlemlerinde uygulıyacağı reeskont, iskonto ve faiz had

leri ile ücret ve komisyonların tespiti; 
3. Bu kanunun 4 üncü maddesinin H numaralı paragrafının (c) 

bendindeki teklifler ile (d) bendinde gösterilen hususların karara bağ
lanması; 

4. Bankaca açılacak kredilerin esas ve şartlan ile reeskont ve 
avans limitlerinin tespiti; 
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5. Dördüncü madde gereğince tespit edilen muadelete (Parité) is
tinaden yabancı paraların esas kurları ile altın ve dövızlerin Bankaca 
uygulanacak alış ve satış fiyatlarının tayini; 

6. Bankanın yıllık kadrolarının onaylanması; 
7. Bankanın idare, teşkilât ve hizmetlerine ilişkin olarak Yönetim 

Komitesince hazırlanan Yönetmeliklerin onaylanması; 
8. Banka ihtiyacı için gayrimenkul satın alınması veya iktisabı ve 

Bankanın mâliki bulunduğu gayrimenkullerin gerektiğinde satılması 
hakkında karar alınması; 

9. Yönetmeliklerle kabul edilen hadler üstündeki meblağlara ve 
kıymetlere ilişkin sulh, ibra ve terkin konularında karar verilmesi; 

10. Bankanın yıllık faaliyet raporunun, bilanço, bütçe ve kâr ve 
zarar hesaplarının ve Genel Kurul gündeminin hazırlanması; 

11. Yönetmelikle tayinleri Banka Meclisime bırakılan Banka per
sonelinin atanması ve Bankayı ilzam edeceklerin imza yetkilerinin belir
tilmesi; 

12. Yukarıki fıkralar dışında, bu kanunda Banka meclisinin ka
rarına bağlı konular ve Başkanlık (Guvernörlük) ça tetkik ve tasvibe 
sunulacak sair hususlar hakkında karar alınması. 

BÖLÜM — III 
Denetleme Kurulu 

Kuruluş, süre ve nitelik 
Madde 23 — Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde seçilir : 
1. (A) sınıfı hissedarınca bir üye, 
2. (B) ve (C) sınıfı hissedarlarında iki üye, 
3. (D) sınıfı hissedarlarınca bir üye. 
Sınıflara ait her hisse, bir oy sahibidir. 
Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. 
Denetleme Kurulu üyeliğine seçileceklerin yüksek öğrenim yapmış, 

bankacılık ve muhasebe alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

Görev ve yasaklar 
Madde 24 — Denetleme Kurulu, Bankanın bütün muamele ve he

saplarını denetler, Başkanlık (Guvernörlük), Denetleme Kurulunun 
talep edeceği bütün malûmat ve vesikaları vermekle yükümlüdür. De
netleme Kurulunun yönetme yetkisi olmayıp, mütalâalarını yazılı ola
rak Banka Meclisine bildirir ve bir kopyasını da Maliye Bakanlığına 
verir. Kurul yıl nihayetinde muamele ve hesaplar hakkında hazırlıya-
cağı raporu Genel Kurula arz eder. 

Denetleme Kurulu üyeleri, Bankanın kârına iştirak edemezler. 
Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücret, Bakanlar Kurulunca 

tespit edilir. Banka Merkezi dışında oturanların katlanacakları yol gi
derleri Bankaca ödenir. 

BÖLÜM — IV 
Başkanlık (Guvernörlük) 

A) BAŞKAN (GUVERNÖR) 
Atanma, nitelik ve görev süresi 

Madde 25 — Başkan (Guvernör), Banka Meclisinin teklifi üze
rine Bakanlar Kurulu Kararı ile beş yıl süre için atanır. Bu sürenin 
sonunda yeniden atanması caizdir. 

Başkan (Guvernör) ün yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat 
ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olması şarttır. 

Görev, temsil ve yetki 
Madde 26 — Başkan (Guvernör), en yüksek icra amiri sıfatiyle 

Bankayı sevk ve idare ve yurt içinde ve dışında temsil eder. 
Başkan (Guvernör) ün yetkileri aşağıda gösterilmiştir : 
1. Bu kanun hükümlerinin ve Banka Meclisi tarafından alınacak 

kararların yürütülmesini sağlamak; 
2. Bu kanunla Bankaya verilen görevlerin ifası için uygun bula

cağı tedbirleri almak ve gerekli göreceği hallerde, bunlar hakkında Ban
ka Meclisine tekliflerde bulunmak. 

Banka Meclisi kararlarına muhalefeti halinde Başkan (Guvernör), 
kararın icrasını tehir ve müteakip toplantıda yeniden müzakeresini ta
lep edebilir. Acele hallerde, Banka Meclisi, Başkan (Guvernör) ın da
veti üzerine toplanarak, ihtilâf konusu olan işi tekrar görüşür. Baş

kan (Guvernör) ile Banka Meclisi arasında mutabakat hâsıl olmadığı 
takdirde, Maliye Bakanı hakemlik eder. 

Yasaklar 
Madde 27 — Başkanlık (Guvernörlük) görevi, özel bir kanuna 

dayanmadıkça Banka dışında teşriî, resmî veya özel herhangi bir görev 
ile birleşemez. Bundan başka Başkan (Guvernör), ticaretle uğraşamıya-
cağı gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamaz. Hayır dernekleri 
ile amacı hayır, sosyal ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevler 
ve kâr amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hüküm dışındadır. 

Bakanlar ve müsteşarlar seviyesindeki bakanlıklararası komite 
toplantılarında Başkan (Guvernör) ın görev alması, birinci fıkra hük
müne aykırı sayılmaz. 

Geçici ayrılma, görevden af 
Madde 28 — Başkan (Guvernör) ın geçici olarak yokluğunda 

kendisine, tayin edeceği Başkan (Guvernör) Yardımcısı vekâlet eder. 
Başkan (Guvernör) ancak, 27 nci maddedeki yasakların gerçek

leşmesi ve bu kanunla kendisine verilen görevlerin devamlı surette ifa
sını imkânsız kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, atanma
sındaki usule göre görevinden af olunabilir. 

Başkan (Guvernör) lığın boşalmasında en yaşlı üyenin başkanlığı 
altında toplanacak Banka Meclisince Başkan (Guvernör) vekili olarak 
seçilecek bir Başkan (Guvernör) Yardımcısı, Başkanlık (Guvernörlük) 
görevini ifa eder ve yetkilerini kullanır. 

B) BAŞKAN (GUVERNÖR) YARDIMCILARI 
Nitelik, atanma, görev ve yasaklar 

Madde 29 — Bankanın üç Başkan (Guvernör) Yardımcısı olup, 
bunlar yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanların
da bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından, Banka Meclisinin teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca beş yıl süre ile atanırlar. Bu sürenin so
nunda tekrar atanmaları caiz olduğu gibi, sürenin bitiminden evvel 
aynı usulle değiştirilmeleri de mümkündür. 

27 nci maddede yazılı yasaklar, Başkan (Guvernör) yardımcıları 
hakkında da uygulanır. 

Bütün banka işlemleri, Başkan (Guvernör) ca yapılacak görev bö
lümünde kendilerine verilen kısımların işlerinden sorumlu olmak üzere, 
bu kanun hükümleri ve ayrıca, Başkanlık (Guvernörlük) ça verilecek yet
kiler ile yönetmelikler esasları dairesinde Başkan (Guvernör) yardımcı
ları tarafından yönetilir. 

BÖLÜM — V 
Yönetim Komitesi 
Kuruluş, görev 

Madde 30 — Yönetim Komitesi, Başkan (Guvernör) ın başkanlığı 
altında Başkan (Guvernör) yardımcılarından kurulur. Başkan (Guvernör) 
ın başkanlık edemediği hallerde, tayin edeceği Başkan (Guvernör) Yar
dımcısı Yönetim Komitesine Başkanlık eder. 

Yönetim Komitesinin görevleri aşağıda gösterilmiştir : 
1. Başkan (Guvernör) ca lüzum görülen hallerde, Banka Meclisi 

kararına bağlanacak hususları önceden inceliyerek, Banka Meclisine ya
pılacak teklifleri hazırlamak; 

2. Bankanın idare, teşkilât ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri 
hazırlamak; 

3. Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin kararına bırakılan husus
larda karar almak; 

4. Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak; 
5. Atanmaları Banka Meclisince yapılan personel dışında kalan 

memur ve hizmetlilerin tayin, aylıklarım tespit, işten çıkarma ve emek
lilik gibi işlemlerini yapmak. 

Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, tam üye sayısının ço
ğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkan (Guvernör) ın katıl
dığı teklif kabul edilmiş sayılır. 

BÖLÜM — VI 
Şubeler teşkilâtı 
Kuruluş, görev 

Madde 31 — Bankanın merkez ve şubeleri ve Banknot Matbaası 
Teşkilâtı ve görevleri ile bu şubeler ve Banknot Matbaası Yönetim komi
telerinin kuruluş ve görevleri yönetmeliklerle tespit olunur. 
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K I S I M — III 
Banka personeline ait hükümler 

Personel statüsü 
Hadde 32 — Banka personeli, Bankanın memurları ile Banknot 

Matbaası işçilerinden terekküp eder. 
(Banka memuru) deyimi, Banka hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve 

sürekli görevlere, devamlı vazife görmek üzere atanan kişileri ifade eder. 
Banka memurlarının kurduğu ve kuracağı sendikalar hakkında 624 

sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu hükümleri uygulanır. 
15/7/1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 20 nci maddesindeki yasak, banka 
hizmetlerinde de uygulanır. 

Banka personeli, bu kanun ile Banka Meclisince düzenlenecek statü 
hükümlerine tabidir. 

Banka Meclisi kararı ile sözleşmeli olarak yerli ve yabancı uzman 
çalıştırılabilir. 

Ücret rejimi 
Madde 33 — Banka Başkan (Guvernör) ve Başkan (Guvernör) 

Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, Bakanlar Kurulunca 
tespit olunur. 

Yönetim Komitesi Başkan ve üyelerine, şubeler ve Banknot Mat
baası Yönetim Komiteleri başkan ve üyelerine, bu görevleri dolayısiyle 
aylıklarının üçte ikisini aşmamak kaydiyle verilecek ek ücret, Banka Mec
lisince tayin olunur. 

Diğer memurların aylıkları, kendilerini atamaya yetkili Banka Mec
lisi ve Merkez Yönetim Komitesince, yukarıki ücretler gözönünde bulun
durulmak suretiyle tespit olunur. Bu tespitte nazara alınacak esaslar ile 
memurlara ait görev seyahat yollukları ve sair bütün hususlar 32 nci 
maddede gösterilen statüde belirtilir. 

Personelin emekliliği 
Madde 34 — Banka mensupları ile emekliliğe tabi görevlerden 

banka meclisine seçilenler hakkında, Banknot Matbaası işçileri hariç ol
mak üzere, 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği günde, bankada görevli olanların 
emeklilik kesenekleri, 5434 sayılı Kanunla tespit edilmiş bulunan kese
neğe esas aylıkları üzerinden kesilir. Bu gibilerin aylık yükselmelerinde, 
haklarında aynı kanunun 15 inci maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrası 
hükmü uygulanır. Emekliliğe tabi görevlerden gelen sözleşmeli personel 
hakkında da aynı kanun hükümleri uygulanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden sonra atanacakların emekli
lik keseneğine esas aylıkları, 5434 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (B) 
bendi hükmüne göre tespit edilir. 

Sır saklama ve sorumluluk 
Madde 35 — Banka mensupları, sıfat ve görevleri dolayısiyle Ban

kaya veya Banka ile münasebeti olan kişi ve kurumlara ait olmak üzere 
bildikleri sırların gizliliğine riayet eylemek ve bu sırları kanunen yetkili 
kılman mercilerden gayrısına herhangi bir surette açıklamamakla yü
kümlüdürler. 

Bu yükümlülük, Bankadan ayrılmaları halinde dahi devam eder. 
Banka mensupları, görevleri ile ilgili olarak Bankaya verdikleri za

rarlardan ötürü, Borçlar Kanununun haksız fiil hükümlerine tabidirler. 

K I S I M — I V 
Bankanın görev ve yetkileri 

BÖLÜM — I 
Banknot ihracı 

Banknot ihracı ve tedavül mecburiyeti 
Madde 36 — a) Bankanın ihraç etmiş olduğu ve ihraç edeceği 

banknotların tedavülü mecburî olup, bunlar hudutsuz ödeme kudretini 
haizdir. 

b) Banka, 45, 46, 48, 50, 51, 52 ve 53 üncü maddelerde yazılı mua
meleler dolayısiyle banknot ihraç etme yetkisini haizdir. 

Banknotların değiştirilmesi 
Madde 37 — a) Banka, tedavülde bulunan banknotları gerekli gör

düğü zaman yeni emisyonlarla değiştirebilir. 
Tedavülden çekilen eski banknotlar, değiştirme işlemine başlandığı 

tarihten itibaren 10 yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

Gerek değiştirme işleminin başlıyacağı tarih ve gerekse bu ¿0 yıllık 
süre içinde eski banknotların mecburi tedavül müddeti Banka Meclisince 
tayin ve keyfiyet Resmî Gazete ile ilân olunur. 

b) Eskimiş ve yıpranmış banknotlar, Maliye Bakanlığı ile Banka 
arasında tespit edilecek esaslar dahilinde ve yönetmelikle kabul edilecek 
kabarit usulüne göre, Bankaca yedek banknotlarla değiştirilir. 

c) Tedavülden kaldırılan banknotlarla, eskimiş, yıpranmış veya 
kısmen ziyaa uğramış olması sebepleriyle değiştirilen banknotların iptal 
ve yok edilmesine ilişkin esaslar yönetmelikle belirtilir. 

Madeni para 
Madde 38 — Hükümetçe, Hazine hesabına çıkarılacak madenî para

nın birim değeri ile en yüksek haddi özel kanunla tayin edilir. 

BÖLÜM — II 
Türk parasının istikrarını korumaya ilişkin görev ve yetkiler 

İlân edilecek hususlar 
Madde 39 — Banka, Banka Meclisince zaman zaman tespit edile

cek, kendi işlemlerinde uygulayacağı reeskont, iskonto ve faiz hadlerini 
ve açık piyasa politikasının şartlarını ilân eder. 

Bu hadler memleketin her tarafında aynıdır. 
Dördüncü madde gereğince tayin olunan muadelet esasına göre, 

Banka Meclisince tespit olunacak altın ve döviz alış ve satış fiyatları ile 
bu maddenin II numaralı paragrafının (d) bendinde gösterilen hususlar 
hakkında 22 nci maddenin 3 üncü bendi uyarınca alman kararlar keza 
ilân edilir. Bu ilânlar Resmî Gazete ile yapılır. 

Para - kredi konusunda bankanın görev ve yetkileri 
Madde 40 — I - Banka : 
a) Dördüncü madde esaslarını gözönünde bulundurmak suretiyle, 

ekonomik amaç ve hedeflerin sağlanmasına yardımcı olacak tarzda kre
dilerinin hacım, nitelik, mahiyet ve temin şartlarını düzenler ve kredi 
sistemi içinde genel likidite ihtiyacını karşılar. 

b) Ancak gerçek ticarî işlere dayanan ve millî ekonomi ihtiyaç ve 
icaplarına uygun maksatlara yarıyan faaliyetlere kredi tahsis edebilir. 
Banka, bu kredilerin, işbu maksatlara uygun şekilde kullanılışını ilgili 
bankalar nezdinde kontrol yetkisini haizdir. 

II - a) Kanunî karşılıklar : 
Bankaların taahhütlerine karşı bulunduracakları umumî disponibili-

tenin asgarî oranı Bankaca tespit olunur. 
Bankalar yukardaki fıkra mucibince tesis edecekleri umumî dispo-

nibiliteden başka Banka nezdinde açılacak hususî bloke birer hesapta nak
den munzam karşılık tesis etmekle mükelleftirler. Bu munzam karşılığın, 
Bankalar Kanununun 51 inci maddesinde zikri geçen aylık mevduat cet
vellerinde umumî mevduattan bankalar mevduatının tenzilinden sonra 
kalacak bakiyeye oranı memleketin umumî iktisadî durumu gözönünde 
bulundurularak zaman zaman Bankaca tespit olunur. 

Banka, kanunî karşılık ve bunlara verilecek faiz oranlarını, banka
ların taahhütlerinin niteliğine göre farklı nisbetlerde tespite yetkilidir. 

Kanunî karşılık oranlarının değiştirilmesi hakkındaki kararların ne 
zaman yürürlüğe gireceği ve kapsamı Bankaca tespit olunur. 

Bankalar aylık mevduat cetvellerine göre bu mevduatlarında vaki 
artışa tekabül eden munzam karşılıkları, mezkûr aylık cetvellerin veril
me müddetleri içinde Bankadaki hususî hesaba yatırmak mecburiyetin
dedirler. 

Yukardaki fıkra gereğince Bankaya yatırılacak munzam karşılıkla
rın en çok % 20 si Bankaca tespit, Yüksek Planlama Kurulunca uygun 
mütalâa ve Bakanlar Kurulunca tasvip edilecek esaslar dairesinde Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ziraî finansmanlarına tahsis edilebilir. 

Aylık mevduat cetvellerine göre mevduatın azalması halinde ilgili 
bankalar keyfiyeti Bankaya bildirerek azalmaya tekabül eden karşılığın 
iadesini talep edebilir. Banka, bu talepleri derhal yerine getirmekle mü
kelleftir. Banka, mevduatı olağanüstü çekilmekte olan bir bankanın ta
lebi halinde, aylık mevduat cetvellerinin verilmesini beklemeksizin azal
maya tekabül eden karşılığı derhal iade eder. 

Karşılık nisbetlerinin indirilmesi veya mevduat azalışı dolayısiyle 
gerekli iadenin Bankadaki hesaptan karşılanmaması halinde, bu fıkra 
gereğince ziraî finansmana tahsis edilen karşılıklardan iade zarureti 
hâsıl olduğu takdirde, bu tediye Hazinenin kefaleti altında Devlet Yatı
rım Bankasındaki karşılık hesabından derhal yapılır. 

Banka, kanunî karşılıklar için tespit edilen oranları, müddetinde te
sis etmiyen bankalara, eksik kısım üzerinden tespit edeceği bir nisbette 
cezai faiz tahakkuk ettirir. 
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b) Faiz oranları : 
Banka, ödünç para verme işlerinde ve mevduat kabulünde alınacak 

ve verilecek azamî faiz oranları ile temin edilecek sair menfaatlerin ve 
tahsil edilecek masrafların mahiyet ve azamî hadlerini ve mevduatta 
vade müddetlerini tayin ve bunların yürürlük zamanlarını tespit eder. 

Yukarıki (a) ve (b) fıkralarında söz konusu kararlar, Yüksek Plan
lama Kurulunun uygun mütalâası ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürür
lüğe girer. 

c) Banka kredilerinin düzenlenmesi : 
Banka, kalkınma planları ve yıllık programların hedeflerine uygun 

olarak banka plasmanları üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından tan
zim tedbirleri ittihaz eder ve umumî kredi hacmi ile umumî kredi hacmi 
içinde muhtelif kredi nevilerinin sektörler ve mevzular itibariyle tevez-
züü tarzını ayarlar. 

d) Diğer yetkiler : 
Banka, taksitle satış yapan kurum ve kuruluşların kredi şartlarını; 

malî kurumlarca yapılan yatırımların nev'i ve miktarlarını ve verilen 
kredilerin şartlarını; özel sektöre mensup kuruluşlarca satışa çıkarılacak 
tahvillerin miktar, faiz ve satış şartlarını tespit edebilir. 

e) Bankaya devredilen sair görev Ve yetkiler : 
Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin görev ve yetkileri Bankaya 

devredilmiştir. 

BÖLÜM — III 
Bankanın Hükümetle olan münasebetleri ve bununla ilgili görevler 

Malî ve ekonomik müşavirlik, malî ajanlık ve haznedarlık 
Madde 41 — I - Malî ve ekonomik müşavirlik : 
Banka, Hükümetin malî ve ekonomik istişare organıdır. Bu sıfatla 

Banka, para ve kredi politikası konusunda Hükümetçe incelenmesi iste
nilecek hususlar hakkında mütalâa beyan eder. 

Yabancı memleketlerle yapılacak malî ve ticarî anlaşmalar akdine 
ilişkin müzakerelerde Banka temsil olunur. 

II - Malî ajanlık : 
Devletin milletlerarası malî ve iktisadî münasebetlerinde Bankaya, 

Hükümetin malî ajanlığı verilebilir. 
Banka, Devlet iç istikraz tahvillerinin malî servisini, özel kanun

lara veya bunlara dayanan kararlara göre kambiyo denetlemesini ve dış 
ticaret rejimi tatbikatını veya benzeri işlemleri yapmakla görevlendirile
bilir. Bu sıfatla yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü şahıslar tarafından 
Bankaya sorumluluk tevcih edilemez. 

III - Haznedarlık : 
Banka, Hükümetin haznedarıdır. Bu sıfatla, özellikle, Devletin gerek 

içerde ve gerekse yabancı memleketlerde tahsilat ve tediyatını ve bütün 
Hazine işlemlerini ve memleket içi ve dışı her nev'i para nakil ve havale 
işlerini ücretsiz yapar. 

Hazine ve katma bütçeli idarelerle, özel idare ve belediyelere ait 
paraların, kurulu olduğu mahallerde Bankaya, kurulu bulunmadığı yer
lerde muhabirlerine yatırılması zorunludur. 

Banka, bu tevdiata faiz ödemez. 

Özel denetim 
Madde 42 — Maliye Bakanı, Bankanın işlem ve hesaplarını teftiş 

ve murakabe ettirebilir. Maliye Bakanlığı, bu hususta her nev'i malûmatı 
Bankadan talep edebilir. 

BÖLÜM — IV 
Bilgi isteme ve risklerin toplanması 

Bilgi isteme yetkisi, bankaların yıllık bilançoları ve raporları 
Madde 43 — Türkiye'de faaliyette bulunan bütün bankalar yıllık 

bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarını, idare Meclisi ve murakıp rapor
ları ile birlikte, Umumî Heyetlerinin toplantı tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bankaya vermekle yükümlüdürler. 

Banka, bankalardan mevduat, kredi, döviz ve diğer işlemlerine ait 
her türlü bilgiyi istiyebilir. Şu kadar ki, bankalardan, müşterilerinin şahsî 
tevdiat hesapları hakkında bilgi istenemez. 

Bankalar, Bankanın yukarıki fıkraya göre istiyeceği bilgileri Ban
kanın belirteceği süre içinde vermeye mecburdurlar. Banka, bankaların 
malî durumlarını takip ve tetkik eder, gerektiği takdirde, bunlar hakkın
daki mütalâalarını teklifleri ile birlikte Maliye Bakanlığına bildirir. 

Risk santralizasyonu 
Madde 44 — Banka, Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların müş

terilerinin risk durumlarını nezdinde toplamak maksadiyle bir risk sant
ralizasyonu teşkilâtı kurar. 

Bankalar, risk durumları hakkında Bankanın kendilerinden istediği 
bütün bilgileri, Bankanın talimatına göre belirteceği süre içinde ve for
mülerlere uygun olarak vermekle yükümlüdürler. 

Risk Santralizasyonu Teşkilâtının bütün işlem ve kayıtları gizli 
olup, Banka ancak, ilgili bankaları, müşterilerinin veya kredi isteklileri
nin risk durumları hakkında aydınlatabilir. Bilgi alma ve verme şekil ve 
şartları yönetmelikle belirtilir. 

Bankaların keşide ettikleri protestolar, bankalara duyurulmak üzere 
Bankada toplanır. Bunların toplanma ve bankalara duyurulma esasları, 
Banka ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından tespit edilir. 

K I S I M — V 
Bankanın yapacağı işlemler 

BÖLÜM — I 
Kredi müesseseleriyle işlemler 

Senet ve vesikaların reeskonta ve avansa kabulü 
Madde 45 — a) Banka, asgarî üç imzayı taşımak ve vadelerine 

en çok 120 gün kalmış olmak şartiyle, bankalar tarafından tevdi edilecek 
ticarî senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir, imzalardan biri yerine, 
sigorta poliçeleri ile beraber olmak üzere emtiaya veya mahsule ilişkin 
makbuz senedi veya varant gibi teminatın dahi kabulü caizdir. Bu halde, 
emtia ve mahsulün kolaylıkla satılabilir neviden olmaları ve değerinin, 
senet tutarından, Bankanın tayin edeceği oranlardan fazla bulunması 
şarttır. Şu kadar ki, tayin edilecek oran % 10 dan az olamaz. 

Banka, muteber saydığı iki imza ile istisnaen yetinebilir. 
b) Sanayi ve maden işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin bir 

banka tarafından ibraz edilecek ticarî senetleri ile; 
c) Küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihti

yaçlarını karşılamakla kanunla görevlendirilmiş bulunan bankalar tara
fından tevdi olunacak senetler; 

Vadelerinin bitimine en çok 9 ay kalmış olmak kaydiyle, maddenin 
(a) bendindeki şekil ve şartlar içinde reeskonta kabul edilebilir. 

d) Vadesi 9 ayı aşmıyan tarım senetleri de, ticarî senetler gibi 
reeskonta kabul edilebilir. 

Banka yukarıki fıkralara göre reeskonta kabul edebileceği senet
ler karşılığında avans da verebilir. 

Orta vadeli reeskont ve avans işlemleri 
Madde 46 — Banka, Banka Meclisince tespit edilecek esas ve şart

lar dahilinde, bankalar tarafından tevdi edilecek, vadelerine en çok beş 
yıl kalmış olan senetleri reeskonta kabul edebilir veya mukabilinde avans 
verebilir. Bu senetlerde, en az iki imzanın bulunması şarttır. 

Bu madde gereğince kabul edilecek senetlerin nominal değerlerinin 
toplamı, 45 inci maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı senetlerin nomi
nal değerleri toplamını geçemez. 

Reeskonta veya avansa kabul edilecek senetlerin en yüksek tutarı 
Madde 47 — 51 inci madde hükmüne göre yapılacak işlemler hariç 

olmak üzere, Banka, sermayesi ile ihtiyat akçeleri toplamının % 10 unu 
aşan bir meblâğı ihtiva eden senet ve vesikaları reeskonta kabul edemi-
yeceği gibi, teminat olarak da kabul edemez. 

Aynı imzalan taşıyan birden fazla senetlerin toplamı, yukarda ya
zılı tutan aştığı takdirde, fazlası reeskonta veya teminata kabul edile-
mez. 

Tahvil karşılığı avans 
Madde 48 — Banka, Devlet tahvilleriyle, Borsada kayıtlı diğer sağ

lam tahviller karşılığında, Borsa değerlerinin en çok % 80 i oranında ve 
120 gün vade ile bankalara avans verebilir. Şu kadar ki, kendi ihraç et
tikleri tahviller karşılığında bankalara avans verilmez. Bu madde gere
ğince bankalara verilecek avansların toplamı 45 inci maddenin (a) 
bendinde yazılı senetlerin nominal değerleri toplamının 1/3 ünü geçemez.. 



Merkez ve Şubeler İskonto Komiteleri 
Madde 49 — A) Merkez Iskonto Komitesi : 
İdare Merkezi Iskonto Komitesi, Başkan (Guvernör) ın Başkanlığı 

altında, Banka Meclisince seçilecek iki üye ile ilgili Başkan (Guvernör) 
Yardımcısından kurulur. 

Bu Komite : 
a) Bankanın kendi işlemlerinde uygulıyacağı reeskont, iskonto ve 

faiz hadleri hakkında Banka Meclisine teklifte bulunmak; 
b) Banka Meclisince verilecek yetkiler çerçevesinde kredi işlerini 

incelemek ve düzenlemek; 
ile görevlidir. 
B) Şubeler îskonto Komitesi : 
Şubeler îskonto Komitesi, bu kanun hükümleri, Banka Meclisince 

kabul edilecek ıskonto, reeskont ve avans yönetmeliği ve Başkanlık 
(Guvernörlük) ça verilecek talimatlar dairesinde kredi işlemlerini yürüt
mekle görevlidir. 

Şubeler îskonto Komitesi, Şube Müdürünün Başkanlığında, yönetme
likle tespit edilecek görevlilerden kurulur. 

Merkez İskonto Komitesine seçilecek iki üyeye, bu görevleri dola-
yısiyle aylıklarının üçte ikisini aşmamak kaydiyle verilecek ek ücret 
Banka Meclisince tespit olunur. 

BÖLÜM — II 
Hazine ve kamu müesseseleriyle işlemler 

Hazineye kısa vadeli avans 
Madde 50 — Banka, miktarı cari yıl genel bütçe ödenekleri topla

mının yüzde onbeşini geçmemek üzere Hazineye kısa vadeli bir avans 
hesabı açar. Bu avans hesabına uygulanacak faiz haddi ile ekonomik 
durum gözönünde tutularak kullanılacak avans nispeti Maliye Bakanlığı 
ile Banka arasında kararlaştırılır. 

Kamu müesseselerine kredi 
Madde 51 — Banka, İktisadî Devlet Teşekkülleri ile iktisadî alanda 

faaliyet gösteren katma bütçeli idarelerin hammadde ve mahsul alımı ile 
ilgili, mevsimlik ihtiyaçları için düzenliyecekleri en çok dokuz ay vadeli 
bonolarını veya Hazine kefaletini haiz bonolarını iskonto edebilir ve kar
şılığında avans verebilir. 

Banka, bu teşekkül ve idarelere, yatırım ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadiyle kredi veremez. 

Banka, verdiği bu krediler üzerinde her türlü kontrol yetkisini 
haizdir. 

Bu suretle kabul edilebilecek bonoların azamî hadleri ile bunlara uy
gulanacak iskonto ve faiz hadleri banka meclisince kararlaştırılır. 

BÖLÜM — III 
Açık piyasa işlemleri 

Madde 52 — Banka, para arzını ve ekonominin likiditesini düzenle
mek maksadiyle; 

a) 45 inci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yazılı şartları havi se
netleri, 

b) Devlet iç istikrazı, kamu idare ve müesseseleri tahvilleri ile 
ödenmiş sermayesi en az 10 milyon Türk lirası olan anonim şirketlerin 
borsada kayıtlı sağlam tahvillerini, alıp satabilir. 

c) Hazinece gerekli provizyonların tesisi karşılığında, Devlet tah
villeri tanzim alış ve satışları yapabilir. 

Maddenin (b) bendindeki işlemler Hazineye veya kamu idare ve 
müesseselerine kredi yardımı amaciyle yapılamaz. 

Yukarıki fıkralar gereğince yapacağı işlemlere ait esas, miktar ve 
şartlar Banka Meclisince tayin ve tespit olunur. 

Bankanın bu madde gereğince yapabileceği açık piyasa işlemleri 
sermaye ve yedek akçeleri toplamının beş mislini geçemez. 

BÖLÜM — IV 
Altın ve dövizle ilgili işlemler 

Madde 53 — a) Banka, sikke veya külçe halinde altın alıp sata
bileceği gibi, altın ithal ve ihraç edebilir ve altın karşılığında avans alıp 
verebilir. 

b) Banka, vadeli ve vadesiz her çeşit dövizi alıp satabileceği gibi, 
döviz karşılığında avans verebilir, bankalara kurye kredisi tanıyabilir. 
Banka ayrıca döviz olarak karşılıklı ve karşılıksız her çeşit avans ve kre
diler alabilir. 

Bu fıkradaki işlemlerin esas ve şartları Banka Meclisince belir
tilir. 

c) Banka, ticaret ve ödeme anlaşmaları gereğince, muhabir banka
lara kredi verebilir. 

Son fıkra gereğince alınıp satılan dövizlerden Bankaca konvertibl 
olduğu kabul edilmiyenlerin değerlerinde tahassul edecek değişikliklerden 
meydana gelecek kâr ve zarar Hazineye aittir. 

İkraz limitleri 
Madde 54 — 45, 46 ve 48 inci maddeler gereğince, Bankanın yapa

cağı ikrazların en yüksek haddi ve kredi nevilerine göre limtileri, ekono
mik hedefler, millî para politikasının prensipleri, piyasanın kredi ihtiyacı, 
bankalar sisteminin likiditesi ve Bankanın portföy terekkübü göz önünde 
tutulmak suretiyle Banka Meclisince tespit olunur. 

BÖLÜM — V 
Sair işlemler 

Madde 55 — Banka, Banka Meclisince tespit edilecek bankacılık 
işlemleri ve hizmetlerini yapabilir. 

Banka, mevcut veya ilerde, şubelerin bulunduğu yerlerde açılabile
cek bankalararası takas odaları işlemlerine nezaret eder. 

KISIM — VI 
Bankanın yapamıyacağı işlemler 

Madde 56 — Banka : 
a) Bu kanunla açıkça yetki verilen işlemler dışında karşılıksız 

kredi açamaz ve avans veremez. 
b) Her ne şekilde olursa olsun, kefil olamaz ve teminat veremez. 
Millî Piyango için verilecek kefalet bu hükmün dışındadır. 
c) Portföyünde mevcut senetleri tecdidedemez. 
d) Mücerret gayrimenkul alımı ile ilgili senet ve vesikaları rees

konta kabul edemiyeceği gibi, bunlar üzerine avans da veremez. 
e) Bu kanunla tasrih edilen hususlar dışında, Banka, kendi ad ve 

hesabına hiçbir iş ve ticaret yapamıyacağı gibi, başka şirket ve müesse
selere de iştirak edemez; hisse senedi satınalamaz ve bunları avansa kabul 
edemez. 

Banka ancak, Banknot Matbaasında bedeli karşılığında hisse senedi, 
tahvil, pul, kıymetli kâğıt ve yabancı banknot basabilir. 

f) Banka, kendi ihtiyacı için gerekli şube, arşiv ve lojman binaları 
ile Banka personelinin kültür ve meslekî bilgilerini artırmak, sosyal ihti
yaçlarını karşılamak üzere, kurs binaları, revir, dinlenme yerleri ve hiz
metle ilgili sair gayrimenkuller dışında gayrimenkul iktisap edemiyeceği 
gibi, kendi alacağından dolayı kanunî yollardan temellük eylemek zorun
luluğunda kaldığı gayrimenkulleri, ihtiyacı için kullanamadığı takdirde, 
en çok üç yıl içinde elden çıkarmaya mecburdur. Bu süre zaruret halinde 
Maliye Bakanlığınca uzatılabilir. 

KISIM — VII 
Banka hesapları ve bilançosu, bülten, istisna, muaflık ve 

çeşitli hükümler 
BÖLÜM — I 

Banka hesapları ve bilanço hesap dönemi 
Madde 57 — Bankanın hesap dönemi, takvim yılıdır. 

Bilanço ve rapor 
Madde 58 — Banka, her takvim yılı sonu itibariyle düzenliyeceği 

bilanço ve kâr ve zarar hesabı ile yıllık faaliyet raporunu Genel Ku
rulun içtimaından evvel Maliye Bakanlığına tevdi eder ve bilançoyu 
Resmî Gazete ile yayınlar. 

Provizyonlar ve hususî ihtiyat 
Madde 59 — Bankanın yıllık gayrisafi kârından, ertesi yıllarda 

Bankaya has işlemler dolayısiyle meydana gelebilecek muayyen riskleri 
karşılamak üzere Banka Meclisince uygun görülecek tutarlarda proviz
yonlar ayrılabilir. 

Zamanaşımına uğrıyan banknotlarla, 37 nci maddenin (b) fıkrası 
gereğince değiştirmeden doğan farklar hususî ihtiyata alınır. 
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Karın dağıtılması 
Madde 60 — Bankanın yıllık safi kârı, aşağıdaki şekilde dağıtılır : 
a) % 20 si ihtiyat akçesine; 
b) Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden, % 6 oranında 

ilk kâr hissesi olarak hissedarlara; 
c) Yukariki yüzdeler tutarının düşülmesinden sonra kalan mik

tarın en çok % 5 i , iki aylık maaş tutarını geçmemek üzere Banka men
suplarına ve % 10 u fevkalâde ihtiyat akçesine; 

d) Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden Genel Kurul ka
rariyle en çok % 6 nispetinde ikinci kâr hissesi olarak hissedarlara. 

Bu dağıtımdan sonra kalan bakiye Hazineye verilir. 

Yeniden değerlendirme farkları 
Madde 61 — Türk Parası değerinin değiştirilmesi halinde Bankanın 

aktif ve pasifindeki altın ve dövizlerin yeniden değerlendirilmesi dolayı-
siyle lehte veya aleyhte doğacak farklar yıllık kâr ve zarar hesapları dı
şında özel bir hesaba alınır. 

Bu hesaba alınan meblâğın kullanılma veya itfa şekli ve şartları 
Maliye Bakanlığı ile Banka arasında tespit olunur. 

Tasfiye 
Madde 62 — Bankanın tasfiyeye girmesi halinde uygulanacak tas

fiye esasları, bir kanunla tespit edilir. Tasfiye neticesinde hâsıl olan net 
varlıktan evvelâ hisse senetleri bedeli ödenir. Hisse senetleri başabaş 
ödendikten sonra kalan miktarın % 80 i Hükümete, % 20 si hissedarlara 
tevzi olunur. 

BÖLÜM — II 
Banka Bülteni 

Madde 63 — Banka, her hafta sonu itibariyle hesap durumunu kı
saca gösteren bir bülten yayınlıyarak, Resmî Gazete ile de ilân eder. 

Bu bültende bir taraftan kasa mevcudu, altın mevcudu, döviz vazi
yeti, dahilde ödenecek senetler toplamı, yabancı memleketlerdeki mev
duatı, alacaklı olduğu diğer kıymetleri; diğer taraftan sermayesi, yedek 
akçeleri, tedavülde bulunan banknotların miktarı, Banka nezdindeki mev
duatı ve borçlu olduğu diğer kıymetleri ile ayrıca, Bankanın kendi işlem
leriyle ilgili yürürlükteki reeskont, iskonto ve faiz hadleri de gösterilir. 

Bu bülten, gerekli görülecek müesseselere ve yabancı merkez ban
kalarına gönderilir. 

BÖLÜM III 
Muaflık, istisna ve çeşitli hükümler 
Vergi, resim ve harçdan muaflık 

Madde 64 — Bankanın sermayesi, ihtiyaç akçesi, (A) sınıfı hissele
rine isabet eden kâr ile ithal edeceği külçe veya meşkûk altınlar; Banknot 
Matbaası ve tesisatı için yapılacak ithalât, her türlü vergi, resim ve 
harçtan muaftır. 

Banka, Banka işlemlerine mütaallik bütün kâğıtlar, ilânlar ve saire 
dolayısiyle kendisi tarafından ödenmesi gereken Damga Vergisi ile her 
türlü resim ve harçtan muaftır. 

Değer nakillerinde uygulanacak tarife 
Madde 65 — Bankaya ait her türlü meşkûk ve külçe altın ve Türk 

Lirası banknotlarla tahviller ve bonolar ve yabancı efektif dövizlerin Türk 
Havayolları A. O., Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi 
ve Denizcilik Bankası T. A. O. ve D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. vası
taları ile nakillerinde ağırlık üzerinden navlun tarifesi uygulanır. 

Banka defter ve kayıtlarının mahiyeti 
Madde 66 — Bankanın her türlü evrak, kayıt, defter ve senetleriyle 

bunlara dayanan hesap özetleri resmî belge sayılır. 

Borçlunun ikametgâhı 
Madde 67 — Banka ile işlem yapılması sırasında borçlu veya kefil

lerinin gösterdikleri adres, kanunî ikametgâh sayılır. Sonradan vukubu-
lan değişiklikler, mahkeme ve icra yetkisini değiştirmez. 

Ceza müeyyideleri 
Madde 68 — a) Kanunun 43 ve 44 üncü maddelerinde gösterilen 

zorunluluk ve yükümlülükleri yerine getirmiyen bankalar ile sorumlu 
organları hakkında 7129 sayılı Bankalar Kanununun 68 inci; kanunun 
40 ıncı maddesinin n nci paragrafının (a) bendi mucibince banka tara

fından umumî disponibilite ve mevduat karşılıkları için tespit edilen oran
ları müddetinde tesis etmiyen veya noksan tesis eden bankalar hakkında 
aynı kanunun 69 uncu ve (c) bendi mucibince aldığı ayarlama kararla
rına aykırı hareket eden bankalar hakkında aynı kanunun 70 nci mad
desinde gösterilen cezalar uygulanır. 

Yukarıki fıkra hükmüne göre kovuşturma yapılması, Bankanın bil
dirmesi üzerine, Maliye Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına mü
zekkere yazılmasına bağlıdır. Bu takdirde, aynı kanunun 80 ve 81 inci 
maddeleri uygulanır. 

b) Bu kanunun 35 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket eden
ler, (a) bendinde yazılı kanunun 74 üncü maddesi gereğince cezalandırı
lırlar. 

Geçici madde 1 — Banka Müdürler Kurulu, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği günden itibaren Banka Meclisine inkılâbeder; üyelerin görevleri 
müddetlerinin sonuna kadar devam eder. Müdürler Kurulunun personel 
temsilcisi üyesinin bu görevi bu kanunun yürürlüğe girdiği gün sona 
erer. 

Geçici madde 2 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden İtibaren, 
Banka Genel Müdürü Başkan (Guvernör) ve Banka Genel Müdür Mua
vinleri Başkan (Guvernör) yardımcıları unvanını alırlar ve görevleri 
müddetlerinin sonuna kadar devam eder. 

Geçici madde 3 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği gün murakıp olan
ların görevleri, Banka Denetleme Kurulu üyesi olarak, sürelerinin sonuna 
kadar devam eder. 

Geçici madde 4 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği gün Bankada gö
revli olan diğer şahısların görevleri devam eder. 

Geçici madde 5 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği gün Banka port
föyünde mevcut Hazine bonoları Maliye Bakanlığı ile Banka arasında ve 
T. Emlâk Kredi Bankasına verilmiş olan Hazine kefaletini haiz tahvil 
mukabili avans hesabı, Maliye Bakanlığı, Banka ve ilgili müessese ara
sında tespit edilecek esas ve şartlar dairesinde tasfiye edilir. 

Geçici madde 6 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği gün 1715 sayılı 
Kanun gereğince tedavüle çıkarılmış bulunan banknotlar, yeni bir emis
yonla tebdil edilinceye kadar bu kanun hükümlerine tabi olarak teda
vülde kalır. 

Geçici madde 7 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Banka Kre
dilerini Tanzim Komitesince ittihaz edilmiş bilcümle kararlar, Bankaca 
hilâfına karar alınmadıkça, hüküm ifade etmekte devam eder. 

Geçici madde 8 — Bu kanunun 5 inci maddesiyle 15 milyon liradan 
25 milyon liraya çıkarılmış bulunan sermayenin artırılan 10 milyon lira
sına tekabül eden hisse senetlerinin tamamı (A) grupuna tahsis edilir. 

Söz konusu 10 milyon liralık hisse senetlerine tekabül eden meblâğ, 
Banka nezdinde mevcut provizyonlardan, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar defaten kar
şılanır. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
Madde 69 — 2/6/1929 tarih ve 1514 sayılı Evrakı Nakdiyenin İhti

yatları ile Değiştirilmesi hakkındaki Kanun ve 11/6/1930 tarihli 1715 sa
yılı T. C. Merkez Bankası Kanunu ile bu kanunu değiştiren veya buna 
eklenen 12/2/1937 tarihli, 3133 sayılı, 12/6/1943 tarihli, 4431 sayılı, 
4/2/1948 tarihli, 5167 sayılı, 8/7/1948 tarihli, 5256 sayılı, 2/5/1949 ta
rihli, 5377 sayılı, 27/4/1955 tarihli, 6544 sayılı, 18/5/1955 tarihli. 6571 
sayılı. 25/6/1956 tarihli, 6758 sayılı, 24/2/1961 tarihli, 260 sayılı, 3/1/1983 
tarihli, 142 sayılı, 21/4/1965 tarihli, 583 sayılı kanunlar ile 7129 sayılı 
Bankalar Kanununun 33 üncü ve 47 nci maddeleri, 2279 sayılı Ödünç 
Para Verme Kanununun 302 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin 
2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

12 Mayıs 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 3 
üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kamu İktisadî Teşebbüsü sa
yılmaz ve bu kanunla konulan denetime tabi değildir. Bu Bankanın Tür
kiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi, Anayasa'nın 94 üncü mad
desinde söz konusu millî bütçenin incelenmesi yoluyla yapılır. 

12 Mayıs 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1 inci ve 2 nci fıkralarda yazılı idareler, kurumlar ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, 1 inci fıkra anlamında kamu tüzel kişisi 
sayılırlar. 

Yürürlükteki kanunların işbu kanuna uymıyan hükümleri Banka 
hakkında uygulanmaz. 

Yürürlük 
Madde 70 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 
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Yürütme 
Madde 71 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/1/1970 

• 
Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek Köyü Öğretmeni Ziya Tan 
kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun «E» 
bendi gereğince meslekten ihracı hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığınca verilen disiplin cezasının kaldırılması hakkında 

Kanun 

Madde 1 — Şenkaya Eski Ekrek Köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı ve 
Yusuf Morkoç eşi Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun «E» 
bendi gereğince meslekten tardı için verilen disiplin cezası kaldırılmıştır. 

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

19/1/1970 

Madde 1 — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Cumhuriyet Senatosu kısmının 12.000 nci bölümünün 12.911 nci (Avrupa 
Konseyi Assamble ve Daimî Komisyonlarına iştirak edeceklerin yolluk
ları) maddesine (100 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Maliye 

Bakanı yürütür. 
20/1/1970 

Y Ö N E T M E L I K L E RR 
Millî Eğitim Bakanlığından: 

İlköğretmen Okulları Sınıf Geçme ve Bitirme İmtihan 
Yönetmeliğinin 44 ve 73 üncü maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında Yönetmelik 
Madde 1 — 21 Mart 1969 gün ve 13154 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanan İlköğretmen Okulları Sınıf Geçme ve Bitirme İmtihan Yö-
netmeliği'nin 44 ve 73 üncü maddeleri aşağıda yazıldığı şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 44 — Ara sınıflarda aşağıda yazılı esaslara göre sınıf 
geçilir : 

1 — Doğrudan doğruya, 
Her dersten iki kanaat notu ortalaması en az beş olan öğrenciler, 

haklarında ikinci fıkra esaslarına göre öğretmenler Kurulunca aksine 
bir karar alınmaması halinde doğrudan sınıf geçerler. 

2 — Sınıf Öğretmenler Kurulu kararı ile, 
Sınıf Öğretmenler Kurulu, okul müdürü, müdür yardımcılarından 

biri veya o sınıfın öğretmenleri arasından okul müdürünün seçeceği bir 
öğretmenin başkanlığında ikinci kanaat dönemi sonunda toplanarak 
öğrencilerin durumlarını inceler. Kurul, inceleme sırasında her öğren
cinin ayrı ayrı her dersten gösterdiği başarı ile birlikte yıl içinde har
cadığı çabayı, bir üst sınıfı yapıp yapamayacağını, disiplin ve devam 
durumunu gözönünde bulundurur ve her öğrencinin başarı durumunu 
aşağıda yazılı (a), (b) ve (c) fıkraları hükümlerine göre tespit eder. 

Son sınıf öğrencilerinin sınıf geçme durumları sınıf öğretmenler 
kurulunda incelenemez. Ancak, hareket noktalarıyla 31. madde uya
rınca haklarında işlem yapılması gereken öğrencilerin durumlarını ara 
sınıf öğrencileriyle birlikte görüşür ve karara bağlar. Kurul : 

a) Birinci kanaat dönemi notu zayıf veya pek zayıf derecede 
olan bir öğrenci, ikinci kanaat döneminde en az beş almış olmak şar
tıyla iki konaat notu ortalaması beş tutmasa bile ikinci kanaat döne
minde öğretmenlerin takdirini kazanacak derecede bir başarı göstermiş 
ve yukarı sınıf dersleri başaracak kadar yetişmiş ise beşten az tutan 
bu derslerin ortalama notunu, ders öğretmeninin de muvafakatını almak 
suretiyle beşe çıkarır ve öğrenciyi başarılı sayabilir. 

b) Birinci kanaat döneminde orta ve ortanın üstünde başarı gös
tererek ikinci kanaat döneminde yapılan sözlü ve yazılı yoklamalarda 
bulunmamış, okul ve ev ödevlerini yapmamış ve çalışmıyarak zayıf not 
almış öğrenciyi kanaat notlarının ortalamaları geçer derecede de olsa, 
ders öğretmeninin muvafakatini almak şartıyla bu gibi derslerden ba
şarısız sayabilir. 

c) Okul idaresince kabul edilen bir engelden dolayı haklarında 
31. madde uyarınca işlem yapılan ve iki kanaat döneminden herhangi-
birinde kanaat notu almamış öğrenciyi, yukarı sınıf derslerini yapa
cak kadar yetişmiş ve her dersten en az beş not almış bir üst sınıfa 
geçirir. 

Öğrenci dörtten fazla dersten beşten az not almış ise kurulca sı
nıfta bırakılır. Dört ve dörtten az dersten kırık notu bulunması ha
linde öğrenci bu derslerden bütünlemeye kalır ve hakkında 31. maddenin 
son fıkrası hükmü uygulanır. 

Madde 73 — Okulun aslî öğrencileri ile okul dışından bitirme imti
hanlarına girenlerin imtihan nakilleri yapılamaz. 

Ancak; okul dışından bitirme imtihanlarına girenlerle, gündüzlü 
öğrencilerden, durumları aşağıda gösterilen esaslara uyanların okul na
killeri yapılabilir. 

A — Resmî bir görevi olanlar 
a) Kendi görev yerinin değişmesi, 
B — Resmî bir görevi olmayanlar 
a) Resmî bir görevi bulunan eşinin görev yerinin değişmesi, 
b) Resmî bir görevi bulunan anne, baba, veli veya vasisinin yanın

da olup, bunların görev yerinin değişmesi, 
C — Fi i l i askerlik hizmeti yapmak üzere ayrılan ve silah altına 

almanlar. 
a) Fiilî askerlik hizmetini yapmak veya silâh altına alınmak su

retiyle bulunduğu i l dışına gidilmesi, hallerinde okul nakilleri yapılabilir. 
Bu takdirde; görev yeri değişenlerin nakledildikleri ilin bizzat 

mülkî âmirinden, fiilî askerlik hizmetini yapmak veya silâh altına 
alınmak suretiyle ayrılanların ise Birlik Komutanından alacakları bel
gelerle durumlarını tevsik etmeleri gerekir. 

Nakil isteğinde bulunanlar, naklini yaptırmak istedikleri okul mü
dürlüğüne imtihanların başlama tarihinden en geç 30 gün evvel müra
caatta bulunurlar. Okul müdürlüğü ilgilinin dosyasını eski okulundan 
getirterek kaydını yapar. 

Bu gibilerin eski okullarıyla bir ilişkileri kalmaz. 
Bu suretle yapılan nakiller, altı hakluk imtihan dönemi içinde, (İlk 

defa kaydını yaptırdığı okul hariç) iki defadan fazla yapılamaz. 
D — Gündüzlü öğrenciler 
Resmî bir görevi bulunan anne, baba, veli veya vasisinin görev 

yerinin değiştiğini aynı şekilde tevsik eden gündüzlü öğrencilerin de 
imtihan nakilleri yapılabilir. 

Madde 2 — 2287 sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince hazırlanan 
bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Kanun No : 1213 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kabul tarihi: 19/1/1970 

Kabul tarihi: 15/1/1970 Kanun No : 1212 



26 OCAK 1970 

Millî Eğitini Bakanlığından : 

Madde 1 — 2 5 Haziran 1964 gün, 11737 sayılı ve 28 Nisan 1965 
gün, 11985 sayılı Resmî Gazeteler'de yayımlanan «iMlli Eğitim Bakan
lığına Bağlı Okullarda Okutulacak Ders Kitaplarının İncelenme Zamanı 
İle Basılma ve Dağıtılmalarının Ne Yolda Yapılacağı Hakkında Yönet
melik» in 3 üncü maddesinin C fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2 
nci maddesine de bir ç fıkrası eklenmiştir : 

Madde 3 — 
C — İlk defa incelenmek üzere Bakanlığa gönderilen kitaplarda 

aşağıdaki hususların tespit edilmesi halinde bunlar ders kitabı olacak 
nitelikte sayılmaz. 

1 — Bilimsel yönden hatalı bulunmak; 
2 — Veya 10 ifade yanlışı bulunmak; 
3 — Veya aşağıdaki fıkralardan herhangi üçünü birlikte ihtiva 

etmek; 
a) Noktalama ve imlâ bakımından 20 den çok yanlış bulunmak; 
b) Başında fihrist bulunmamak; 
c) Aynen yazılması gereken yabancı kelimelerin yanlarına Türk

çe okunuşları yazılmamak; 
ç) Özel şartnamedeki maddelerden herhangi biri yerine getiril

memiş olmak; 
d) Matematik, Fen ve Tabiat Bilgileri kitapları için, bilimsel 

düşünme metoduna aykırı olmak. 
İlk incelemede ders kitabı olacak nitelikte görülmeyen veya bu 

maddenin (B) bölümünde belirtilen ikinci inceleme sonunda noksanları 
giderilmemiş olduğu gibi kabul edilmeyen kitaplar, gerekli değişiklik 
ve düzeltmeler yapıldıktan sonra, yeniden incelenmek üzere, tekrar 
Bakanlığa gönderilebilir. Ancak bu gibi kitaplar, ilk defa incelenmek 
üzere gönderilen kitaplarla ilgili işlemi görür. 

Üçüncü inceleme sonun da eksiklikleri giderilmemiış olduğu tespit 
edilen kitaplar üzerinde yeni bir işlem yapılmaz. 

Madde 2 — 
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı mensup

ları ile, okul idarecileri, hazırlayacakları ders kitabı, yardımcı ders ki
tabı, kaynak kitap v.b. eserlerin üzerlerinde, idarî görev unvanlarını 
kullanamazlar. (Sadece öğretmenlik unvanlarım kullanabilirler.) 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 —-Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 19/7/1957 tarihli 
Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinin Tadili 

hakkında Yönetmelik 
Madde 1 — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 19/7/1957 ta

rihli Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıda göste
rildiği şekilde değiştirilmiştir. 

Sahife : 9 

Madde 2 — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir ders yılı, 
Şubat ayında 15 günlük araverme dahil olmak üzere dokuz ay devam 
eden Kış ve Yaz sömestirlerinden ibarettir. «Genel Kurul gerekli hal
lerde müfredat programı, devam süreleri ve imtihan tarihlerinde lü
zumlu değişiklikler ve ayarlamalar yapabilir.» 

Madde II — Bu Yönetmelik 6/1/1970 tarihinden itibaren geçerli 
olacaktır. 

Madde III — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

î. T. Ü. Teknik Okulu Öğretim Yönetmeliğinin 18 ve 19 uncu 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — İ. T. Ü. Teknik Okulu Öğretim Yönetmeliğinin 18. ve 
19. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 18 — Öğretim, şube kurullarınca tespit edilen öğrenim 
planındaki sıraya göre yapılır. Şube kurulları bazı dersler için ön şart 
koyabilirler, Öğrenimin tamamının sekiz yılda bitirilerek diploma alın
ması şarttır. Bu şartı yerine getiremeyenlerin veya getiremeyecekleri 
tespit edilenlerin okul ile ilişiği Okul Kurulu kararı ile kesilir. 

Madde 19 — Derslerin imtihanları, bu derslerin bittiği ve vize-
lerinin alındığı yarıyıl sonunda başlayarak, üç imtihan dönemi içeri
sinde başarılmış olmalıdır. Bu üç imtihan döneminde üç defa İmtihana 
girip de başarı gösteremeyen veya her ne sebeple olursa olsun imtihana 
girmeyen öğrencilere, vizesini alamayan öğrencilerle ilgili 14. madde 
uygulanır. Vizenin kaybedildiği dönem Şubat dönemi ise ve ders kış ya
rıyılında başlıyorsa, öğrencilerin tekrar vize alabilmeleri için geçmiş 
bulunan kış yarıyılına ait devam şartı aranmaz. Tekrar vizesi alınmış 
derslere, yukarıdaki imtihan hükümleri uygulanır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik onanma tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini 1. T. Ü. Teknik Okulu 

Müdürü yürütür. 

(Resmî Gazete) 

I L A N L A RR 
Emirdağ Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No: 1968/3 
K. No : 1968/206 
C. Sav. No : 1967/212 
C. Hâkimi: Arif Hikmet Korkmaz 13826 
Z. Kâtibi: Nurettin Yürük, 
Gündüzün bina dahilinde hırsızlıktan Mahkememizin 10/12/1968 

gün ve 1968/3-206 sayılı ilâmiyle T. C. K. nun 491/4, 522, 525 inci mad-

leri gereğince dört ay hapis ve dört ay müddetle emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmasına ve ilânen tebligat masrafları hariç 
109,50 TL. posta giderlerinin sanıktan alınarak Maliyeye verilmesine, 
karar verilmiş bu ilâm Hasan oğlu 1943 doğumlu Rifat Kaya'ya bütün 
aramalara rağmen bulunamdığı ve kendisine de tebliğ edilemediğin
den 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
ndı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir 
tarihinden 15 gün sonra muhtaba tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen teb
liğ olunur. 528 

«Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulacak Ders 
Kitaplarının İnceleme Zamanı İle Basılma ve Dağıtılmala
rının Ne Yolda Yapılacağı Hakkında Yönetmelik» in 3 üncü 
maddesinin C fıkrasının değiştirilmesi ve 2 nci maddesine 

bir ç fıkrası eklenmesi hakkındaki Yönetmelik 

istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Madde I — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve İmtihan 
Yönetmeliğinin 1.2 nci maddesi aşağıda gösterildiği şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 1.2 — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir ders yılı, 
imtihan ayları olan Eylül ve Haziran ile Şubat ayındaki 15 günlük 
araverme dahil, 10 ay devam eden Kış ve Yaz sömestrlerinden ibarettir. 
Akademik öğretim Ekim başında başlar ve Mayıs sonunda biter. «Ge
nel Kurul gerekli hallerde müfredat programı, devam süreleri ve imti
han tarihlerinde lüzumlu değişiklikler ve ayarlamalar yapabilir.» 

Madde H — Bu Yönetmelik 6/1/1970 tarihinden itibaren geçerli 
olacaktır. 

Madde IH — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim ve İmtihan 
Yönetmeliğinin Tadili hakkmda Yönetmelik 



SaMfe : 10 (Resmî Gazete) 26 OCAK 1970 

Etibank Genel Müdürlüğünden: 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Bankamızca, Seydişehir'de kurulmakta olan Alüminyum Tesis 

lerine ait Sosyal ve Yardımcı Tesisleri 3 üncü kısım inşaatı sabit 
birim fiyatı esası üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Eksiltme 27 Şubat 1970 Cuma günü saat (15.30) da Etibank 
Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — İşlerin tahminî keşif tutarı (11.000.000,— TL.) olup geçici 
teminatı (343.750,— TL.) dır. 

3 — Eksiltmeye iştirak için iştirak belgesi alınması şart olup 
isteklilerin, 

a) (B) grubundan en az keşif tutan kadar müteahhitlik kar
nesi, 

b) Bir defada keşif tutarındaki benzeri bir işi taahhüt sure
tiyle yaptıklarına dair belge, 

c) Eksiltme şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen vesika
lar, 

ile birlikte ihaleye iştirak belgesi almak üzere 4 Şubat 1970 Çarşamba 
günü saat (17.00) ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri 
lâzımdır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeye
ceği gibi noksan vesika ve telgrafla yapılan müracaatlar da dikkate 
alınmaz. 

4 — (İhaleye iştirak belge) leri (23 Şubat 1970) Pazartesi günün
den itibaren Sıhhiye Hanımeli Sokak No. 49 da Etibank İnşaat Dairesi 
Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.30) a kadar Bankamız 
Umumî Muhaberat Servisine verilmiş veya gönderilmiş bulunması 
lâzımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 — Eksiltme dosyaları 4 Şubat 1970 Çarşamba günü saat (12.00) 
ye kadar Bankamız İnşaat Dairesi ile Seydişehir'de Alüminyum Tesis
leri Grup Başkanlığında görülebilir. 

7 — Eksiltmeye iştirak için eksiltme dosyası satın alınması 
şart olup, dosyalar eksiltme günü saat (12.00) ye kadar Bankamız 
inşaat Dairesinden (500,— TL.) mukabilinde satın alınabilir. 

8 — Bankamız, ihaleye iştirak belgesi verip vermemekte, ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

580 / 3-1 

Salihli Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1969/872 
Hüsnüye Akaoğlu: Salihli Namık Kemal Mahallesi Muradiye 

Sokak No. 19 da oturur, halen adresi meçhul, 
Davacı Hüseyin Akaoğlu tarafından aleyhinize boşanma davası 

açılmış olup duruşmanın bırakıldığı 3/2/1970 günü saat 9.00 a bıra
kılmıştır. 

Adresiniz bulunmadığından davetiye bilâ tebliğ iade edilmiştir. 
Mezkûr gün ve saatte mahkemede hazır bulunmanız davetiye 

yerine kesin olmak üzere ilân olunur. 602 / 1-1 
• I 

Arguvan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

Arguvan'ın (Tarlacık) Ektir Köyünden Habip Çelik vekili Vaiz 
Kurultay tarafından Hazineye izafeten Arguvan Malmüdürlüğü ve 
Ektir (Tarlacık) Köyü Muhtarlığı aleyhine açmış olduğu tescil dava
sının yapılan duruşması sırasında verilen ara karan pereğince: 

Tarlacık Kövünün Kösürelik mevkiinde, doğusu dere, batısı Ali 
Başeski, Yusuf Akbaba, kuzeyi Kemal Zengin, güneyi İbrahim Or
han'la çevrili bir kıta taşınmaz malı davacı adına tapuva tescilini 
talep etmiş olduğundan bu taşınmaz mal hakkında bir idda eden
lerin 3 ay içinde Arguvan Asliye Hukuk Mahkemesi 1967/110 sayılı 
dosyasına müraaatları ilân olunur. 4813 

Akkuş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1967/221 
Davacı Akkuş Orman İdaresi tarafından 1.020 liralık men'i müda

hale davası açılan davalı Kazamızın Karaçal Köyünden İsmail oğlu 
Asım Turna'nın adresi tespit edilemediğinden hakkında dava dilek
çesi ve duruşma gününün ilânen tebliğine ve muhakemenin 20/4/1970 
Pazartesi günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmanız dava arzuhali 
ve tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

518 

Gaziantep 1 inci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Elazığ Palu Kazasının Şehmiran Köyü 18 hane nüfusuna kayıtlı, 
Palu Kazası Sökke Mahallesi 25 numarda oturur, Sefer oğlu, Zey
nep'den doğma, 1948 doğumlu, Sait Demir'in 7/12/1967 tarihinde işle
diği kaçakçılık suçundan dolayı suçu sabit görülerek 1918 sayılı Ka
nunun değişik 25/1 ve 2 nci maddeleri gereğince neticeten 67 gün 
hafif hapis ve 249 lira 82 kuruş hafif para cezasiyle mahkûmiyetine, 
sanıkta yakalanan eşyaların müsaderesine, 43 lira 15 kuruş mah
keme masrafı, 15 lira nispî harcın alınmasına, 450 lira maktu ve 24 
lira 98 kuruş nispî vekâlet ücretinin sanıktan tahsili ile müdahil 
Tekel İdaresine verilmesine dair 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 
18/12/1967 tarih ve 1967/821 esas, 1967/813 karar sayılı gıyabî ilâmı 
sanığın bir türlü ve bunca aramalara rağmen bulunup tebliğ edile
mediğinden C. M. U. K. nun 35 inci maddesi gereğince tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 525 

E. No: 1968/249 
K. No: 1968/361 
Yumurtalık Kazasının Zeytinbelli Köyü hane 27 de nüfusa ka

yıtlı ve Ceyhan Kazasının Büyük Kırım Mahallesinde ikamet eder, 
Hüseyin oğlu, Şerife'den doğma, 1941 doğumlu, Ahmet Rahmi önal'ın, 
21/4/1968 tarihinde işlediği kaçakçılık suçundan dolayı suçu sabit 
görülerek neticeten 1918 sayılı Kanunun değişik 25/3-Son ve T. C. K. 
nun 59/2 nci maddeleri gereğince beş ay hapis ve 1.260 lira 47 kuruş 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine, Gümrük İdaresinde mahfuz eşya
ların müsaderesine, 48 lira 15 kuruş mahkeme masrafı, 25 lira 20 
kuruş nispî harem kendisinden tahsiline, 450 lira maktu ve 213 lira 
44 kuruş nispî vekâlet ücretinin de kendisinden alınarak müdahil 
Gümrük İdaresine verilmesine dair Gaziantep 1 inci Asliye Ceza Mah
kemesinin 10/6/1968 tarih ve 1968/249 esas, 1968/361 karar sayılı 
gıyabî ilâmı, sanığın bir türlü ve bunca aramalara rağmen bulunup 
tebliğ edilemediğinden, C. M. U. K. nun 35 inci maddesi gereğince 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 526 

Arpaçay Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1968/527 
Davacı Arpaçay Kaza Merkezinden Mevlüde özgür'ün davalı 

Susuz Kazasının Bendivan Köyünden İsmet Özgür aleyhine açmış 
olduğu boşanma davasının yapılan açık duruşması sırasında davalı 
İsmet özgür'ün adresi meçhul olduğundan kendisine gıyap karannm 
tebliğine karar verilmiş olduğundan karar gereğince adı geçenin du
ruşma günü olan 6/4/1970 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bu
lunmadığı takdirde gıyabında duruşmanın devam edileceği gıyap 
karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 516 

D Ü Z E L T M E L E RR 
13/1/1970 günlü ve 13398 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yük

sek Seçim Kurulunun 30/12/1969 günlü ve 1667-660 sayılı karannm 6 
sayılı bölümünün 32 nci satırındaki (mevzuata) kelimesi (mevzuatta), 
46 nci satınndaki (hâkimin) kelimesi (hâkim) ve sonuç bölümünün 2 
sayılı bendinin birinci satınndaki (Emnönü) ilce adı (Eminönü) şek
linde; 

13405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu
nun 4/3 sayılı kararının 56 nci satırındaki (kalmışsa) kelimesi (kal
mamışsa) şeklinde; 

13404 sayıh Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu
nun 10 sayılı kararının 34 üncü satırındaki (edilmesinin) kelimesi 
(edilmemesinin) şeklinde; 

13405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu
nun 2/2 sayılı karannm sonuç kısmının birinci satınndaki (olan-
üstü) kelimesi (olağanüstü) şeklinde 

düzeltilir. 

15/1/1970 tarihli ve 13400 sayılı Resmî Gazete'de Hâkimler Kanu
nunun 29 uncu maddesine göre yayınlanmış bulunan ilânın 11 inci satı-
nnda yanlış yazılan (Kurumuna'nın) (Kuruluna), 950 lira maaşta 2 yıl 
Irk yükselme süresini bitirenlerin 14 üncü sırasında yanlış yazılan (Kâ-
ruman'ın) (Kâmuran), 800 lira maaşta iki yıllık yükselme süresini biti
renlerin 10 uncu sırasmda yanlış yazılan (Kızılıhç'm) (Kızılkılıç) olarak 

Düzeltilir. 



Ağrı Ağır Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1968/223 
K. No : 1969/105 
Hâkimler Heyeti: 
Başkan : Tahir Mihmendarlı 10831 
Üye • İsmet Ertuğrul 16493 
Üye • Hayri Seyman 14712 
Kâtip : Ali Aksu, 
Davacı: H. A. 
Maznunlar: 1 — Kaya Güzel, Mahmut oğlu Halime'den olma, 

1954 doğumlu Ağrı'nın Sıtkıva Mahallesinde mukim, okur yazar, be
kâr, talebe, sabıkasız, T. C. îslâm, Farik ve mümeyiz, 

2 — Deniz Yüz, Adil oğlu Münîse'den olma, 1956 doğumlu, Ağrı' 
nm Sıtkıya Mahallesinde mukim, bekâr, okur yazar, talebe sabıkasız, 
T. C. tslâm, Farik ve mümeyiz, 

3 — Dündar Tor, ihsan oğlu Zaliha'dan olma, Erzurum nüfu
suna kavıtlı 1955 doğumlu, Ağrı'nın Bahçelievler Mahallesinde mukim, 
okur yazar, talebe, sabıkasız, Farik mümeyiz, 

Suç : Anahtar uydurmak suretiyle hırsızlık, 
Suç tarihi: 17/12/1968 
Tevkif tarihi: 18/12/1968 Kaya Güzel ve Dündar Tor, Deniz 

Yüz, 
Tahliye tarihi: 6/1/1969 her üç maznun için, 
Yukarıda açık kimlikleri yazılı Kaya Güzel, Deniz Yüz ve Dündar 

Tor, geceleyin müşteki Halis Dursun'un dükkânına girerek kapıda 
asılı bulunan asma kilide anahtar uydurarak, açıp içeri girdikleri 
dükkân içinde 3 adet çay bardağı 10 adet muhtelif renkte makfirn 
ipliği, 5 metre 30 cm. eninde çorap lastiği, bir sandık lokum, ile 400 
gram Ülker bisküviti çaldıklarından 3055 sayılı Kanun gereğince, tec
ziyeleri Ağrı C. Savcılığının 18/12/1968 tarih ve 1968/1278 esas ve 
1968/855 sayılı iddinamesiyle tecziyeleri istenilmiş ve hırsızlık evrakı 
Mahkememize tevdi edilmiş olmakla, yapılan açık duruşmaları so
nunda, 

Maznunun müsnet suçtan dolavı, T. C. K. nun 492/1, 522, 54/3, 59, 
525, 647 sayılı Kanun maddeleri gereğince neticeten, sekizer ay onar gün 
müddetle hapislerine, verilen bu cezalar tecil edilmekle, gıyaplarında 
verilen hüküm bugüne kadar yapılan bütün aramalara rağmen ken
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 
uncu maddeleri uyarınca, Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve aynı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince, ilân tebliği tarihinden 15 gün 
sonra tebligatın, yapılmış sayılmasına ve karar örneğinin mahkeme 
divanhanesine, asılmasına mütedair, 10/1/1970 tarihinde ittifakla karar 
verildi. 548-1 

E. No : 1968/166 
K. No : 1969/170 
Hâkimler Heyeti: 
Başkan: Tahir Mihmandarlı 10831 
Üye: îsmet Ertuğrul 16493 
Üye : Hayri Seyman 14712 
Kâtip : Ali Aksu, 
Davacı: Hukuku amme, 
Maznun: Aziz Tekin, Hasan oğlu, Hazal'dan olma 1952 doğumlu 

Diyadin Karapazar Köyünden, bekâr, cahil mahkûmiyetsiz T. C. islâm, 
Suç : Anahtar uydurmak suretiyle hırsızlık, 
Suç tarihi: 10/7/1968 
Tevkif tarihi: 11/7/1968 
Tahliye tarihi: 13/1/1969 
Maznun hakkında müşteki Şerafettin Yazıcı'nm duvarla çevrili 

bulunan evinin bahçe kapısındaki kilide anahtar uydurmak suretiyle 
telis içerisindeki yünleri çaldığından bahisle hakkında Ağrı Sorgu 
Hâkimliğinin 1968/91 sayılı 9/10/1968 günlü son tahkikat kararı ile 
açılan amme davasından dolayı yapılan açık yargılama sonunda : 

Maznunun müsnet suçtan dolayı T. C. K. nun 493/1, 62, 523, 55/3 
üncü maddeleri gereğince neticeten beş ay on gün ağır hapis ceza-
siyle mahkûmiyetine karar verilmiş ve hüküm maznunun bütün ara
malara rağmen kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28, 29 uncu maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de ilânen 
tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın tebliği tari 
hinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve karar örne
ğinin bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına mütedair 
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10/1/1970 tarihinde ittifakla karar verildi. 
Keyfiyet ilân olunur. 548-2 

E. No : 1967/38 
K. No : 1969/157 
Hâkimler Heyeti: 
Başkan: Tahir Mihmandarlı 10831 
Üye- îsmet Ertuğrul 16493 
Üye : Hayri Seyman 14712 
Kâtip : Ali Aksu, 
Davacı:. Hukuku amme, 
Maznun : Mirsevdin Vural, Mehmet oğlu, Sultan'dan olma 1936 

doğumlu, Diyadin'in Davut Köyünden, evli, beş çocuklu, okur yazar, 
sabıkasız T. C. îslâm. 

Suç : Müessir f i i l . 
Suç tarihi : 20/6/1966 
Müessir fii l suçundan maznun Mirsevdin Vural müşteki İbrahim 

Adıgüzel'i 15 gün işinden kalır derecede darp ettiğinden ve suçu sabit 
görüldüğünden hareketine uygun görülen T. C. K. nun 456/1, 463 
üncü maddesi gereğince üç ay müddetle hapsine mahkemece 10/7/1969 
tarihinde verilen gıyabî hüküm bütün aramalara rağmen maznun bu
lunamadığı gibi adresi de tespit edilememiş olduğundan gıyabî hü
küm kendisine tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca gıyabî hükmün Resmî 
Gazete'de ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
ilân tebliği tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 
ve karar örneğinin bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına 
mütedair 10/1/1970 tarihinde ittifakla karar verildi. 

Keyfiyet ilân olunur. 548-3 

E. No : 1968/76 
K. No : 1969/35 
Hâkimler Heyeti : 
Başkan: Tahir Mihmandarlı 10831 
Üye: îsmet Ertuğrul 16493 
Üye : Hayri Seyman 14712 
Kâtip : Ali Aksu, 
Davacı: Hukuku amme, 
Maznune : Fatma Nilyahn Tacettin kızı Zülfişan'dan olma 1946 

doğumlu, istanbul - Fatih Foklar nüfusunda kayıtlı aynı yerde mu
kim, evli bir çocuklu, okur yazar, sabıkasız, ev kadını, 

Suç: Müessir fi i l ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet. 
Suç tarihi: 17/2/1968 
Tevkif tarihi: 23/2/1968 
Tahliye tarihi: 6/6/1968 
Müessir fii l ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan maznune 

Fatma Nilyahn hakkında Mahkememizce suçu sabit bulunduğundan 
I.C.K. nun 456/4, 457/1, 6136 sayılı K. nun 13, C. K. nun 62, 59 uncu 
maddeleri gereğince beş ay kırk dört gün hapis 166 lira 60 kuruş 
ağır para cezasına mahkûmiyetine ve C. K. nun 89 uncu madde ge
reğince işbu cezalarının teciline mahkemece 7/4/1969 tarih ve 1968/76 
esas, 1969/35 sayılı karar ile karar verilmiş olup gıyabî hüküm bu
güne kadar maznuneye tebliğ edilemediği gibi adresi de tespit 
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu mad
deleri gereğince gıyabî hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve 
aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın tebliğ tarihinden 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve karar örneğinin bir 
suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına mütedair 10/1/1970 ta
rihinde ittifakla karar verildi. 

Kej'fiyet ilân olunur. 548-4 

E. No : 1968/7 
K. No : 1969/110 
Hâkimler Heyeti: 
Başkan: Tahir Mihmandarlı 10831 
Üye: îsmet Ertuğrul 16493 
Üye: Hayri Seyman 14712 
Kâtip : Ali Aksu, 
Davacı: Hukuku amme. 
Maznun : Şaban Elgörmez Mehmet oğlu, Zeynep'ten olma 1949 
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doğumlu, Malazgirt Kazasının Ali Kalkan Köyünden, bekâr, cahil, sa
bıkasız, T. C. İslâm. 

Suç: Hırsızlık, 
Suç tarihi: 12/8/1967 
Tevkif tarihi: 1/9/1967 
Tahliye tarihi: 6/1/1969 
Müşteki Alâettin Hepgüneş'in muhkem bulunan evinin pencere

sinden içeri girerek bin liralık tasarruf bonosu ve eşyalarını çalmak 
suçundan maznun Şaban Elgörmez'in fiilî sabit görüldüğünden hare
ketine uygun görülen T. C. K. nun 491/4, 525 inci maddeleri gereğince 
bir sene müddetle hapsine 19/6/1969 tarihinde karar verildiği ve işbu 
gıyabî hüküm bütün aramalara rağmen maznunun bulunamadığı gibi 
adresi de tespit edilmediğinden kendisine tebligat yapılamamış ol
duğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri 
uyarınca gıyabî hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve aynı 
Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra teb
ligatın yapılmasına ve karar örneğinin bir suretinin mahkeme divan
hanesine asılmasına mütedair 10/1/1970 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 

Keyfiyet ilân olunur. 548-5 

Ağrı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1966/640 
K. No: 1969/114 
Hâkim: Ekrem Yalçın 15831 
Kâtip : Şerafettin Saydam, 
Davacı: H. A.̂  
Müşteki: Bahri San, Ali oğlu, Ağrı'nın Hürriyet Mahallesinden, 
Maznun : Kasım Kahraman, Hasan oğlu, Hanım'dan doğma, 1955 

doğumlu Eleşkirt Kazasının Yelkesen Köyünden olup halen Ağn'nuı 
Bitlis Mahallesinde mukim, bekâr, sabıkasız, T. C. İslâm, 

Suç : Hırsızlık, 
Suç tarihi: 31/10/1966 
Hırsızlık suçundan sanık ve yukarıda açık hüviyeti yazılı hü

kümlü Kasım Kahraman hakkında 28/3/1969 tarih ve 1966/640 esas, 
1969/114 sayılı ilâm ile T. C. K. nun 491/4, 522, 523, 59, 54/3 üncü mad
deleri gereğince neticeten maznunun onaltı gün müddetle hapsine 
gıyaben karar verilmiş olduğundan, hükümlü hakkında verilen gıvabî 
ilâm bütün aramalara rağmen kendisine tebligat yapılamadığı 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince hükmün maz
nuna ilânen tebliğine, a; nı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân 
neşir tarihinden itibaren 15 gün içerisinde muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağına karar verildi. 547-1 

E. No: 1966/634 
K. No : 1968/43 
Hâkim: Ekrem Yalçın 15831 
Kâtip : Şerafettin Saydam 
Davacı: H. A. 
Müdahil: Abdullah Can, Reşit oğlu 1330 D. lu Ağrı'nın Teyyare 

Mahallesinden. 
Maznun: Ömer Bayralı, Hüseyin oğlu 1935 D. lu, İğdır Karakuyu 

K. de nüfusa kayıtlı aynı yerde mukim. Cambaz, evli, 2 çecuklu, ca
hil, sabıkasız, T. C. İslâm. 

Suç : Kavgada korkutmak maksadı ile silâh boşaltmak. 
Suç tarihi: 20/10/1966 
Kavgada korkutmak maksadı ile silâh boşaltmak suçundan hü

kümlü Hüseyin oğlu, Ömer Bayralı hakkında müsnet suçtan Mahke
memizce verilen 9/2/1968 tarih ve 1966/634 esas 1968/43 sayılı ilâm 
ile T. C. K. nun 466, 51/2. maddeleri gereğince neticeten yirmi gün 
müddetle hapis cezası ile hükümlü bulunan yukarıda açık hüviyeti 
yazılı şahsa ait gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen kendisine teb 
liğat yapılamadığı 7201 sayılı T. K. nun 29. maddesi gereğince hük 
mün maznuna ilânen tebliğine, aynı sayılı K. nun 31. maddesi gere 
ğince ilân neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ 
edilmiş sayılacağına karar verildi. 547-2 
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Kastamonu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1969/119 
K. No : 1969/647 
Hâkim : A. Hikmet Göksu 13807 
Kâtip : Ali Demir 
Davacı : K. H. 
Sanık : Kastamonu Beyçelebi Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup 

Emirler Şeker Köyünde mukim Süleyman Sami oğlu 1339 doğumlu Ah
met Hulusi Karakaş 

Suç : Alanen hakaret, kesici aletle yaralamağa nakıs teşebbüs, 
Suç tarihi : 16/1/1969 
Karar tarihi : 23/6/1969 
Alenen hakaret ve kesici aletle yaralamağa nakıs teşebbüs suçla

rından yukarda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında yapılan duruşma 
sonunda: 

Sanığın sabit olan suçlarından dolayı T. C. K. nun 482/3 59, 456/4, 
61. 457/1, 59, 71 ve 72 nci maddeleri uyarınca neticeten yirmi beş gün 
hapis ve Uç yüz ondokuz lira otuz kuruş ağır para cezası ile tecziyesine 
12 lira mahkeme masrafının sanıktan alınmasına dair mahkememizden 
verilen 23/6/1969 tarih ve aynı sayılı gıyabi hüküm şimdiye kadar sa
nığa tebliğ edilemediği gibi adresi de tespit edilemediğinden 7201 sa
yılı Kanunun. 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine, aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca tebligatın sanığa ya
pılmış sayılmasına ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılma
sına ilân masrafının sanıktan alınmasına 8/11/1969 günü dosya üze
rinde karar verildi. 291 

E. No : 1967/609 
K. No : 1969/513 
Hâkim : A. Hikmet Göksu 13807 
Kâtip : Ali Demir 
Davacı : K. H. 
Sanık : Karacabey Kazası'nın Canbaz Köyü nüfusunda kayıtlı 

olup Kastamonu'da Genelevde sermaye kadını Saniye Akşit. 
Suç : Müessir fiil. 
Suç tarihi : 15/5/1967 
Karar tarihi : 2/6/1969 
Gereği düşünüldü : 
Müessir fiil suçundan yukarda açık hüviyeti yazılı sanık Saniye 

Akşit hakkında yapılan duruşma sonunda: Sanığın sabit olan suçun
dan dolayı T. C. K. nun 456/4, 59 uncu maddeleri uyarınca yüz altmış 
altı lira altmış kuruş ağır para cezası ile cezalandırılmasına 12 lira 
mahkeme masrafının sanıktan alınmasına dair mahkememizden verilen 
2/6/1969 tarih ve aynı sayılı gıyabî hüküm şimdiye kadar sanığa tebliğ 
edilemediği gibi adresi de tespit edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 
29 uncu maddeleri uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, aynı ka
nunun 31 inci maddesi uyarınca tebligatın sanığa yapılmış sayılmasına 
ilânın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, ilân masrafının 
sanıktan alınmasına 22/10/1969 günü dosya üzerinde karar verildi. 

2922 
• • 

Ankara Beşinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1963/308 
Sümerbank Genel Müdürlüğü vekili Avukat Nihal Birsen tarafın

dan Mustafa Çopu, Cevdet Bilgin ve Zeki (Zekeriya) Erkaya aleyhle
rine açılan tazminat davasında; davalılardan Mustafa Çopur ile Zeki 
(Zekeriya) Erkaya'mn adresleri meçhul olduğundan bütün tebligatlar 
gazete ile ilânen tebliğe çıkarılmış ve dava hakkında verilen kararm 
özetinin de davalılara ilânen tebliğ gerekmiştir. 

Karar özeti : 1 — 11.658.81 liranın. 11000,— lirasının davalılar
dan müştereken tahsiline, bakiyesinin asıl davalıdan alınarak dava
cıya verilmesine, % 5 faizin yürütülmesine, 2276,54 lira faizin, 935,— 
lirasının bütün davalılardan, bakiyesinin davalı Mustafa'dan alınmasına, 
fazla talebin reddine, 

2 — 1340,55 lira ücreti vekâletin, 1.216.40 lirasının bütün dava
lılardan 124.15 lirasının da asıl davalıdan, 89651 kuruşunda mahkeme 
masrafı olarak davalılardan alınarak davacıya verilmesine, temyizi 
kabil olmak üzere 26/5/1965 tarihinde verilen kararın davalılar Mus
tafa Çopu ve Zeki (Zekeriya) Eıkaya'ya ilân tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 418 

(Resmî Gamete) 
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Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, 
ihale tarihi ve saati gösterilmiş olan damperli kamyonların 2490 sayılı 
Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Malzemenin cinsi ve miktarı: 6 tonluk 150 adet damperli kam
yon, Muhammen bedeli: 18.750.000,— lira, Geçici teminatı: 576.250,— 
lira, İhale tarihi: 13/2/1970, Saati: 16.00 da. 

2 — Eksiltme ve ihalesi karşısında gösterilen tarih ve saatte 
Ankara'da Köy İşleri Bakanlığı Binasının 10 uncu katında Y. S. E. 
Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplana
cak Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi 100,— lira bedelle aynı yerden alınacak bir yazıya 
müsteniden Karayolları Genel Müdürlüğü veznesine yatırılmak su
retiyle alacağı makbuz karşılığında verilir. 

4 — İstekliler şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat 
mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 545 / 4-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden • 
Karabük 

DEMİR CEVHERİ SATIN ALINACAKTIR 
1970 yılı ihtiyacı olarak Genel Müdürlüğümüzce demir cevheri 

satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname ve sözleşme örneği; 
1 — Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdür

lüğünden, 
2 — Ankara'da, Yenişehir - Karanfil Sokak No. 30/7 de İrtibat 

Büromuz Şefliğinden, 
3 — istanbul'da Karaköy, Okçu Musa Caddesi Şair Eşref Sokak 

Beyaz Handa istanbul Mümessilliğimizden, 
4 — İzmir Sanayi Odası, Sivas, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Elazığ, 

Malatya, Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlıkların
dan, 

bedelsiz olarak alınabilir. 
İsteklilerin şartname ve sözleşme örneğimiz esasları dahilinde 

hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını geçici teminatlanyla bir
likte engeç 13 Şubat 1970 Cuma günü saat 15.00 e kadar Genel Mü
dürlüğümüzde bulundurmaları lâzımdır. 546 / 3-1 

Kapalı zarf usuliyle 46 kalem laboratuvar malzemesi satın alına
caktır. 

Bu ihalemize ait şartname; 
1 -- Karabük'te: Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdür

lüğünden, 
2 — Ankara'da: Yenişehir Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat 

Büromuz Şefliğinden, 
3 — istanbul'da: Karaköy Okçu Musa Caddesi Şair Eşref 

Sokak No. 7 Beyaz Han'daki Mümessilliğimizden, 
4 — İzmir'de: Halkapmar Askerî Rampa civarındaki Demir 

Tevzi Depomuzdan, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İstekliler şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları kapalı 
teklif mektuplarını geçici teminatlariyle birlikte en geç 13 Şubat 1970 
Cuma günü saat 15.00 e kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüzde 
bulundurmaları ilân olunur. 184 / 2-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5. 
Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Ankara Mektupla öğretim Merkezi binası inşaatı işi 527 sayılı 
Kanun gereğince 1971 yılma sari olarak 2490 sayılı Kanunun 31. mad
desine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.620.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 3/2/1970 Salı günü saat 16,00 da yanılacaktır. 

Saihife : 13 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge 
Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) (62.350,—) liralık geçici teminatım, 
B) 1970 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme Şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Plan ve teçhizat beyannamesini, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini 

ve bunu belirten banka referansını, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan ke

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır 

6 _ istekliler teklif mektuplarını 3/2/1970 Salı günü saat 15.00 e 
kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 29/1/1970 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 234/4-4 

1 — Yapı ve İmar İşleri Reisliği ihtiyacı için şehir içi ve şehir 
dışı hizmetlerde kullanılmak üzere alınacak 14 adet kaptıkaçtı taşıt
ları işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — Taşıtlar şehir içi ve şehir dışı olarak iki parti halinde yedi
şer adet satın alınacaktır. 

3 — Şehir içi kaptıkaçtılarının keşif bedeli 420.000,— liradır. 
4 — Şehir içi kaptıkaçtılar işinin geçici teminatı (20.550,—) lira

dır. 
5 — Şehir dışı kaptıkaçtılarının keşif bedeli (560.000,—) liradır. 
6 — Şehir dışı kaptıkaçtılar işinin geçici teminatı (26.150,—) 

liradır. 
7 — Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunda 5/2/1970 Perşembe günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
8 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
9 — İstekliler her iki gruba müştereken veya herhangi bir gru

bun eksiltmesine girebilirler. 
10 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Hangi gruba iştirak ediyorsa o gruba ait geçici teminatım, 
B) 1970 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 
11 — İstekliler teklif mektuplarını 5/2/1970 Perşembe günü saat 

15.00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 380/4-3 

» 

Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu Müdürlüğünden: 

Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu sahne perdesi ya
pımı ve dekorasyonu işi 2490 sayılı K. nun 31. maddesi gereğince kapalı 
zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Eksiltme 10/2/1970 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 
10.00 da Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Satın Alma Komisyo
nunca yapılacaktır. 

2 — İşin keşif bedeli 29.983,10 liradır. 
3 — Müracaatların 9/2/1970 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar 

yapılması gerekir. Aksi halde müracaatlar kabul edilmez. 
4 — İsteklilerin 4.497,47 lira geçici teminatı Ankara II sayılı 

Okullar Saymanlığına yatırarak alacakları makbuzları 2490 sayılı K. 
nun 32. maddesi gereğince hazırlıyacakları teklif mektupları ile bir
likte Komisyona belli gün ve saatte verilmesi şarttır. 

5 — Bu işe ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde Kız 
Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünde görülebilir. 

579 / 4-1 

(Resmî Gazete)^ 
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Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma birlikleri ihtiyacı içm müteahhit nam ve hesabına 100 ton 
konsantre domates salçası açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen be
del 650.000 lira olup geçici teminatı 29.750 liradır. İhalesi 13 Şubat 1970 
Cuma günü saat 15.00 de J. Sat. Al. Komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesi Ankara ve istanbul Jandarma Sat. Al. Komisyonlarında görüle
bilir. İsteklilerin belge ve teminatları ile birlikte belirtilen gün ve saatte 
Komisyona müracaatları ilân olunur. 440/4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliğinden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Limanlar II. Bölge Müdürlüğü mıntı
kasında bulunan Tekirdağ İskelesi inşaatı işi olup muhammen keşif be
deli birim fiyatlar esası üzerinden (7.600.000) liradır. 

2 — Eksiltme 6/2/1970 tarihinde Cuma günü saat 15.00 de Demir
yollar ve Limanlar İnşaat Reisliğinde toplanacak Komisyonda yapıla
caktır. 

3 — istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır, özel veya 
tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; kayıtlı bulunduğu Ti
caret ve Sanayi Odasından halen çalışmakta olduğuna dair 1970 yılı 
Ticaret Odası belgesi ile (Banka mektuplarının Bayındırlık Bakanlığına 
hitaben yazılması şartiyle) usulü dairesinde (200.000) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve bu iş için iştirak belgesi almaları lâzımdır. 

5 — istekliler 2/2/1970 günü saat (17.00) ye kadar bir dilekçe ile 
daireye müracaat edecekler ve bu dilekçelerine müteahhitlik karnesi ile 
Bayındırlık Bakanlığı inşaat, tesisat ve onarım isleri ihalelerine iştirak 
yönetmeliği hükümlerine göre hazırlayacakları, 

a) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini, 
b) Malî durum bildirisini, 
c) Teknik personel bildirisini, 
d) Taahhüt bildirisini noksansız ve tam olarak doldurup ekleyerek 

(Eksik bilgi ihtiva edenler nazarı itibara alınmaz.) bu iş için işti
rak belgesi talep edeceklerdir. 

iştirak belgesi ancak; A grubundan en az (7.600.000) liralık müte
ahhitlik karnesiyle şartnamesi gereğince işin yapılmasına muktezi ma
kine ve teçhizata sahip olduğunu tevsik edenlere verilir. 

6 — Eksiltmeye iştirak edecekler istenilen vesikaları teklif mek
tupları ile birlikte, eksiltme şartnamesinde yazılı olduğu şekilde hazırla
yarak eksiltme saatine kadar numaralı makbuz mukabilinde Eksiltme 
Komisyonu Başkanlığına vermiş olmalan lâzımdır. Postada vaki gecik
meler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

7 — Bu işe ait eksiltme evrakı (100) liranın malsandığına yatırıldı
ğına dair alınacak vezne makbuzu mukabilinde (Demiryollar ve Limanlar 
inşaat Reisliği Tunalı Hilmi Caddesi No. 60 Ankara) adresinden alına
bilir. 

Keyfiyet ilân olunur. 419 / 4-3 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliğinden : 

1 — Sivas 400 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastahanesi ikmal in
şaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (15.721.978,64) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve imar İşleri Reisliği İhale Ko

misyonunda 10/2/1970 Sah günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte gö

rülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) (485.410,—) liralık geçici teminatını, 
B) Geçerli ticaret ve sanayi odası belgesi, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teç
hizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî du
rum bildirisini, teknik personel beyannamesiri, taahhüt beyanname
sini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşi! 
bedeli kadar için eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnesini ibraz suretiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Ko
misyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/2/1970 Salı günü saat 15.00 e 
kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 5/2/1970 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 346 /4-3 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

C İ N S İÝ 

1 adet 4 lü pnomatik şase (Motorsuz) 
1 
1 
1 
1 
1 

Kopye şasesi 
» » 

Prova tezgâhı 
» » 

Rczistanlı pres 

(Motorlu) 
» (Otomatik) 

(Motorsuz) 
(Motorlu) 

Bir miktar hurda demir 

Muhammen 
bedeli 

5.000,— 
500 — 

2.000,— 
20.000 — 
2.000,— 
4.000,— 
1.200,— 

34.700,— 
1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı makina ve hurda demir 

12/2/1970 günü saat 14.30 da Soğukkuyu'daki Ofset binamızda açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 — Artırmaya girecekler ihale saatinden evvel muvakkat teminat 
miktarı olan 2.603,— lirayı İşletmemiz veznesine yatıracaklardır. 

3 — Makina ve hurda demir Ofset Şubemizde ve şartname İşlet
memizde her gün mesai saatlerinde görülebilir ve fazla bilgi alınabilir. 

4 — İşletmemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
393 /3-2 

Adet 
1 
3 
1 

Adı 
Tel dikiş makinası 
Baskı makinası 
Kâğıt kesme makinası 

1 — işletmemizin Batı Almanya'dan satın aldığı yukarıda 
yazılı makinalar istanbul gümrüğünden alınarak işletmemize 
getirtilecektir. 

2 — Lüzumlu fazla bilgi mesai saatlerinde işletmemizden 
alınabilir. 

3 — isteklilerin teklif mektuplarını 30/1/1970 tarihine 
kadar işletme Müdürlüğümüze vermeleri veya bu tarihte ulaş
mak üzere posta ile göndermeleri ilân olunur. 492 / 3-3 

Kırıkkale Belediye Başkanlığından: 

1 — Kırıkkale Belediyesi sokak tenviratında kullanılmak üzere 
trafik tipi sodyum buharlı ampul ile buna ait 20 adet balast ve 100 
adet florasans tip balast ampul armatör boru komple olarak mu
bayaa edilecektir. 

2 — Trafik tipi sodyum buharlı 20 adet ampul ile balast'ın her 
ikisinin muhammen bedeli 400, lira hesabiyle tamamı 8.000,— lira 
olup, geçici teminatı 600,— liradır. 

3 — Florasans tip 100 adet 40 lık balast, ampul, armatör'ün 
beher tanesi 300,— lira hesabiyle tamamı 30.000,— lira olup geçici te
minatı ise % 7,5 üzerinden 2.250,— liradır. 

4 — İhale 2490 sayılı K. nun 31. maddesi gereğince kapalı zarf 
usulüyle 9/2/1970 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye Encümeni hu
zurunda yapılacaktır. 

5 — Buna ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde Belediye 
E. S. O. İşletmesi Müdürlüğünde görülebilir ve isteyenlere parasız 
gönderilir. 

6 — 2490 sayılı K. nun 31 nci maddesi gereğince hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evvel Belediye Yazı İşleri 
Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

7 — Telgrafla müracaat kabul edilmez. 
8 — Postada gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 496/4-* 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Sıra N o : 1, Eksiltmeye konan işin çeşidi ve mik ta r ı : 101 kalem 
laboratuvar malzemesi. Muhammen bedeli: 224.319,— TL., Geçici te
minatı 12.465,95 TL., İhalenin tarihi: 27/1/1970, Günü: Salı, Saati : 
15.00, İhalenin ne suretle yapılacağı: Kapalı zarf, Şartname bedeli: 
11,20 

1. Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü 
ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2. Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, izmir ve 
istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 

3. Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Dona
tım Genel Müdürlüğünde toplanacak, Satın Alma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

4. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 
32. maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları zarfları ek
siltme saatından bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. 

5. Postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği 205 4-4 

Ankara Lv. A . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Üç) kalem (Yumurta) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edlimez. 

T. fiyatı Miktarı M . bedeli G. teminatı İ H A L EÝ  
Cinsi Kr . adet Lira K r . Lira Kr . Günü Saati 

Yumurta 50 600.000 300.000,— 15.750— 11 Şubat 1970 Çar
şamba 11.00 de, 

Yumurta 50 200.000 100.000,— 6.250— 11 Şubat 1970 Çar
şamba 11.30 da, 

Yumurta 50 150.000 75.000,— 5.000— 11 Şubat 1970 Çar
şamba 15.30 da. 

502 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı işleri 5. 
Bölge Müdürlüğünden; 

1 — Yargıtay binası Brülör tesisatı işi 2490 sayılı Kanunun 31. 
maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (94.782,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme 

Komisyonunda 10/2/1970 Salı günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) (5.990,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1970 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a - Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildiri

sini ve bunu belirten banka referansını, 
b - Teknik personel beyannamesini, 
c - Taahhüt beyannamesini, 
d - En az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar benzeri bir işi 

bitirmiş ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi, 
dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komis
yonundan yeterlik belgesini almaları ve teklif mektupları ile birlikte 
zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/2/1970 Sah günü saat 15.00 e 
kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 6/2/1970 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
Keyfiyet ilân olunur. 505 /4-2 

edilmez. 

1 — Ankara Keçiören Çevre Sağlığı Koleji ve Sosyal Hizmetler 
Akademisi teshin merkezi inşaatı işi 527 sayılı Kanun gereğince 1970 
malî yılına sarî olarak 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (858.143,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksilt

me Komisyonunda 9/2/1970 Pazartesi günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu Başkanlığında görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) (38.076,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1970 yılına ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan), 
a - Plan ve teçhizat beyannamesini, 
b - Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini 

ve bunu belirten banka referansını, 
c - Teknik personel beyannamesini, 
d - Taahhüt beyannamesini, 
e - Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan ke

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarım 9/2/1970 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 5/2/1970 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 506/4-2 

Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

813 T A K I M T E L E F O N MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
1. Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme dahilden kapalı zarf 

usulü ile satın alınacaktır. 
2. Tekliflerin en geç 24 Şubat 1970 Salı günü saat 15.00 e kadar 

Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde toplanan 
Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır . 

3. Bu işe ait şartnameler TCDD' nin Ankara'da Merkez ve istan
bul'da Sirkeci veznelerinden 25,— lira mukabilinde temin edilebilir. 

4. TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısmen yapmakta veya 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

5. Firmalar, teklif alma şartnamelerini TCDD'den aldıklarını 
tevsik için vezne makbuzunu teklifleriyle birlikte TCDD'ye göndere
ceklerdir. Makbuz ibraz etmeyen firmaların teklifleri nazarı itibara 
alınmıyacaktır. 

6. Teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
493 / 2-2 

Malatya Tapulama Müdürlüğünden: 

Malatya'nın Çolakoğlu Köyünün Sıcakbayır Mevkiinde 1753 dö
nümlük 73 No. Iu parselin 1440 hissede 120 hissesi Hüseyin oğlu ölü 
Mehmet ve 120 hissesi de Abdullah kızı ölü Zeynep ve mütebaki his
seler de başka şahıslar adlarına tespiti yapılmış ise de müşterekler
den Ziya Cerrah, Hüseyin Cerrah, Hacı Eriş, Hacı Hali l Doğan, Ha
tice Karakaş ve Hacı Hayta tarafından yapılan itiraz üzerine Malatya 
Tapulama Komisyonunca verilen 10/5/1969 gün ve 1969/143 sayılı ka
rar taraflara tebliğ edilmiş ise de davalılardan ölü Mehmet ve ölü 
Zeynep mirasçıları bilinemediğinden kanunî süresi içerisinde Tapu
lama Mahkemesine açılmış bulunan itiraz üzerine verilen karar ken
dilerine tebliğ edilememiştir. 

Komisyonca verilen kararın ölü Zeynep ve ölü Mehmet mirasçı
larına tebliğ makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

507 

Yumurta 50 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

VOLEYBOL FEDERASYONU: 
Genel Müdürlüğümüzün Kulüplere Yardı/n Olarak Yapılacak 

Spor Malzemelerinin Teknik Şartnamesi 
Bu malzemeler, eşofman, şort, forma, yarım kest ayakkabı ve nizami 

voleybol topundan ibarettir. • 
EŞOFMAN : 
a) Uç iplik pamuk ipliğinden imal edilecektir. 
b) îç kısmı tüylendirilmiş olacaktır. 
c) örgü cinsi, renk, ilmik sıklığı ve iplik numarası verilecek nu-

munenüı aynı olacaktır. 
d) Eşofman istenilen renkte olacak, boyası soğuk ve sıcak su ile 

yıkamada suya çıkmıyacağı gibi, litrede 5 Gr. soda, 3 Gr. sabun bulunan 
bir mahlülle 10 dakika kaynatıldığında renk farkı meydana gelmiye-
cektir. 

e) Aynı renk eşofmanlar da renk farkı bulunmayacaktır. 
f) Yakalar gömlek yaka olacaktır. 
g) Bedenler 12 lik takımın dört adedi 4 numara, sekiz adedi de üç 

numara olacaktır. 
h) Pantolon boyları 4 numaralar için 115 Cm. ve 3 numaralar için 

110 Cm. olacaktır. 
ı) Eşofmanlar da örme ve boyama ameliyesine itina edilecek, üzer

lerinde örgü hatası, küf, yanık, yırtık, delik, yağ ve kir lekesi bulunma
yacaktır. 

ŞORTLAR: 
a) Otoman ketenden yapılacaktır. 
b) Dikişi ve keten cinsi numunesine uygun olacaktır. 
c) Belleri çift lastikli ve paçaları geniş olacaktır. 
d) Şortların yapılmış olduğu keten iyi kaşarlanmış olacak (Boyalı 

istenildiği takdirde, aynı tip boyadan imal edilerek boyası her türlü yı
kanmaya karşı sabit olacaktır) 

e) Bir takım şortta renk farkı olmayacaktır. 
f) Şortların boyama ve dikiş ameliyelerine itina edilecek ve üzer

lerinde dokuma hatası, küf, yanık, yırtık, delik, yağ ve kir lekesi bulun
mayacaktır. 

FORMA : 
a) Orlondan veya buna tekabül eden merserize çift kat iplikten 

imal edilmiş olacaktır. 
b) örgü cinsi, renk, ilmik sikliği ve iplik numarası verilecek nu

munenin aynı olacaktır. 
c) Renkleri yardım edilecek kulüplerin rengi olacaktır. 
d) Beden boyu 80 Cm., kol boyu 65 Cm. olacaktır. 
e) Uzun kollu, V yakalı olacaktır. 
f) önlü arkalı 1 numaradan itibaren numaralanacaktır. 
g) Aynı renkte formalar arasında renk farkı olmayacaktır. 
h) Formaların örme ve boyama ameliyelerine dikkat edilmiş ola

cak, üzerlerinde örgü hatası, küf, yanık, yırtık, delik, yağ ve kir lekeleri 
bulunmayacaktır. 

YARIMKEST AYAKKABILAR : 
a) Venüs marka yarım kest merdane olacaktır. 
b) Ayakkabı numaralan yardım edilecek kulüplerin İsteğine tabi 

olacaktır. 
VOLEYBOL TOPLARI : 
a) 18 parçadan müteşekkil 270 zp 10 gram ağırlığında olacaktır. 
b) Garantili, nizamî ve yamulmaz olacaktır. 
c) Ağırlığı 270 zç. 10 gram (260-280 Gr), çevresi 66 + 1 Cm. (65-67 

Cm) olacaktır. 
d) Renkleri düz san veya düz beyaz olacaktır. 

İDARÎ ŞARTLAR 
1. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 2490 sayılı Artırma - Ek

siltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından siparişi verip vermemekte, 
dilediğine vermekte veya parça parça vermekte serbesttir. 

2. Tekliflerin en geç 4/2/1970 Çarşamba günü saat 14.30 a ka
dar Genel Müdürlük İhale Komisyonuna verilmesi şarttır. 

3. Teklifler muvakkat teminata ait makbuz veya banka temi
natı mektubu ve bu şartnameye göre istenilen diğer belgelerle birlikte 
kapalı v« teklif sahibi tarafından mühürlenmiş bir zarf içinde verile

cektir. Teklif mektuplannda şartnamenin tamamen okunup kabul edil
diği bildirilecek ve teklif edilen fiyat açık ve silintisiz olarak yazıla
caktır. 

4. İdare veya Ticaret Merkezinin bulunduğu yer siciline kayıtlı 
olduklan Ticaret Odasından, sicile kayıtlı ve halen faaliyetlerine devam 
ettiklerini gösterir bir belge ile firmanın sirkülerini ve şirket ya da 
şahıs namına tekliflerde bulunacak kimselerin vekâletnamelerini teklif 
mektubu zarfı içerisinde ibraz edeceklerdir. 

5. Geçici teminat miktan verilecek teklif tutarının asgari % 4 U, 
kati teminat tutarı ise % 8 i oranında olacaktır. 

6. Malzemenin tamamı sözleşmenin noterlikçe kat! tarihinden it i 
baren 30 takvim günü zarfında Genel Müdürlük Voleybol Federasyo
nunu Başkanlığına teslim edilecektir. 

7. Teslim almacak malzemeler Genel Müdürlük yetkililerince 
şartnamede belirtilen evsafa uygun olduğu takdirde tesellüm edilecek
tir. Verilecek raporda ihale şartlarına aykırı kısımlar tespit edildiği 
takdirde imalâtçı bunları 30 gün içinde değiştirmeye, tamamlamaya 
veya yenilemeye mecburdur. 

8. Malzemenin teslimi yapılıncaya kadar muhafazası imalâtçıya 
aittir. 

9. İmalâtçı 6 maddede belirtilen süre içinde malzemeleri teslim 
etmediği takdirde geçecek her gün için 200,— TL. ceza verecektir. Şu 
kadar ki bu gecikme 7 takvim gününü aşarsa aynı cezayı alarak bek
lemeye veya mukaveleyi feshetmeye B. T. Genel Müdürlüğü yetkili 
olacaktır. 

10. Sözleşme ve taahhüdün ifasına ait her türlü vergi, rüsum, harç 
masraflan ve şartnamede Genel Müdürlüğe addiyatı gösterilmeden 
resim, vergi, harçlar imalâtçıya ait olacaktır. İmalâtçı ihale tarihinden 
taahhüdün tamamen ifasına kadar malzemelerle ilgili her türlü fiyat
ların yükselmesi, işçi ücretlerinin artması, nakliye ve vergilere zam 
yapılması gibi sebeplerle fazla para verilmesi talebinde bulunamıya-
caktır. 

11. Müteahhit (İmalâtçı) Genel Müdürlüğün yazılı muvafakati 
olmadıkça işi başkasına devir ve temlik edemiyecektir. 

12. Malzemelerin tamamı teslim alındıktan sonra, imalâtçının 
alacağı Genel Müdürlük Muhasebe Müdürlüğünce ancak 1970 malî yı
lında bir ay zarfında ödenecektir. 

13. İmalâtçı sözleşmenin akünden sonra taahhütten vazgeçerse 
veya sözleşmede yazılı hükümlere göre taahhüdünü yerine getirmezse 
protesto çekmeye ve hüküm almaya hacet kalmadan kesin teminatı B. 
T. Genel Müdürlüğünce irat kaydolunur. 

14. Kesin teminat malzemenin sipariş tarihinden 5 ay sonra iade 
olunur. Bu süre aynı zamanda malzemenin teknik garantisine tazam-
mun eder. 

15. Sipariş 720 şer adet eşofman, forma, şort, ayakkabı ve 300 
adet voleybol topundan ibaret olup ceman yekûnu 67.000,— TL. dır. 

16. İmalâtçı malzemeleri teslim ettikten 7. maddede yazılı olduğu 
üzere uygun görüldükten sonra bunlan Voleybol Federasyonu tarafın
dan adresleri ile bildirilen ve yardım edilecek olan kulüplere göndere
cektir. Nakliye ücreti imalâtçıya aittir. 

17. Bu şartnamenin ve istinaden aktedilecek sözleşmenin uygu
lanmasından doğabilecek ihtilaflar Ankara Mahkemelerinde 5330 sayılı 
Kanun hükümlerine göre hallolunur. 486/2-2 

1 — Bartın Orman Kereste Fabrikası için lüzumlu tezgâhlar teklif 
alma suretiyle ve pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait idarî ve teknik şartnameleri Ankara, istanbul, 
izmir Devlet Orman İşletmesi Müdürlükleri ile istanbul Orman Satın 
Alma Komisyonu Başkanlığı - istanbul Orman Yedek Parça Depo Mü
dürlüğünde görülebilir. 

3 — Tekliflerin idarî şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde 
24/2/1970 Salı günü saat 15.00 e kadar Ankara Yenişehir Karanfil 
Sokak No. 64 de Devlet Orman işletmesi Merkez Müdürlüğü Satın 
alma Komisyonuna verilmesi veya gönderilmesi, 

4 — işletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
5 — Teminat Devlet Orman işletmesi Döner Sermaye Yönetmeli 

ğinin 36 nci maddesi gereğince ihale üzerinden kalandan alınır. 
6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edil

mez. 
Keyfiyet ilân olunur. 387 / 2-1 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sermaye İsletmesi 

Ankara Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 
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Kanunlar                                                                                           Sayfa 

 
1211 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu        1 

 

1212 Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek Köyü Öğretmeni Ziya Tan Kızı Mübeccel Morkoç Hakkında  

        4557 Sayılı Kanunun «E» Bendi Gereğince Meslekten İhracı Hakkında Millî Eğitim   

        BakanlığıncaVerilen Disiplin Cezasının Kaldırılması Hakkında Kanun    8 

 

1213 1969 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/L) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 

 

Yönetmelikler 

 

İlk Öğretmen Okulları Sınıf Geçme ve Bitirme İmtihan Yönetmeliğinin 44 ve 73 Üncü Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik         8 

 

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulacak Ders Kitaplarının İnceleme Zamanı ile Basılma  

ve Dağıtılmalarının Ne Yolda Yapılacağı Hakkında Yönetmeliğin 3üncü Maddesinin C Fıkrasının 

Değiştirilmesi ve 2nci Maddesine Bir C Fıkrası Eklenmesi Hakkındaki Yönetmelik   9 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 19/7/1957 Tarihli Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinin Tadili 

Hakkında Yönetmelik           9 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinin Tadili Hakkında Yönetmelik 9 

 

İ. T. Ü. Teknik Okulu Öğretim Yönetmeliğinin 18 ve 19 uncu Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

Yönetmelik             9 

 

İlanlar             9 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


