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K A N U N L A R 

Diyarbakır İline bağlı Eğil İlçesi adının (Dicle) ve bu 
İlçeye bağlı Dicle Bucağının adının da (Eğil) olarak 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No: 5851 Kabul tarihi: 12/12/1951 

Madde 1— Diyarbakır İline bağlı Eğil İlçesi adı (Dicle) ve bu İl
çeye bağlı Dicle Bucağının adı da (Eğil) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/12/1951 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ille Amerika Birleşik 
Devletleri adına hareket eden Export - İmport Bank ara 
sında akdedilen (36) milyon dolarlık kredi Anlaşma 

sinini onanmasına dair Kanun 

Kanun No: 5852 Kabul tarihi: 12/12/1951 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri adına hareket eden Export - İmport Bank arasında, 27/10/1950 
tarihinde Vaşington'da imzalanan ı(36) milyon dolârlık kredi Anlaşması 
eki ile birlikte onanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 —-Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/12/1951 

Anlaşma 

Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (ki Anlaşmada kısaca 
Türkiye denilecektir) ile, Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir mü
essesesi olan Export - Import Bank of Washington ki Anlaşmada kısaca 
Eximbank denilecektir) arasında 27 Ekim 1950 tarihinde akdedilmiş ve 
o tarihte meriyete girmiştir. 

İktisadi İş Birliği idarecisi (ki Anlaşmada kısaca İdareci denile
cektir) tarafından, 1948 yılı muaddel İktisadi İş Birliği Kanunu ahkâmı 
gereğince, 36 000 000 doları geçmemek ve İdareci tarafından tasvip 
edilmek şartiyle, eşya mubayaası ve servislerin temininde kullanılmak 

üzere, Türkiye'ye kredi tertibinden bir yardım yapılmasına karar veril
miş olduğu Eximbanka bildirilmiş; ve bu maksatla İdareci tarafından 
Birleşik Devletler Hazine Nazırı emrine çıkartılan bono (=Promlssory 
Note) ile yukarda gösterilen miktar tahsisat Eximbanka verilmiş ve 
Eximbankın bu krediyi ne gibi şartlar altında açıp tedvir edeceği «Mil
letlerarası Mali ve Nakdi Meseleler Milli Danışma Kurulu» ile müşave
reden sonra idareci tarafından tesbit edilmiş olup aşağıdaki hususlarda 
mutabık kalınmıştır: 

1. Eximbank bu Anlaşma ile, idareci tarafından vakit vakit tas
vip edilecek olan eşya iştirası ve servislerin temini hususlarının finans
manında Türkiye'ye yardım maksadiyle bu memleket lehine yekûnu 
36 000 000 doları ($ otuz altı milyon) geçmiyen bir sıra kredi tesis et
miştir. 

2. Türkiye bu Anlaşmanın İcra mevkiine konması ile hemzaman 
olarak esas resülmal olan otuz altı milyon dolarlık ($ 36 000 000) veya 
bu Anlaşma ile tesis edilen krediden çekmiş olduğu miktara tekabül eden 
miktarda Eximbank lehine tanzim edilmiş bir bonoyu mezkûr Bankaya 
vermiştir. Bu bononun bir kopyası işbu Anlaşmaya İlişiktir. (A işaretli 
vesika.) 

3. Eximbank, açılmış olan bu krediden, idarecinin tesbit edeceği 
miktar ve zamanlarda, Türkiye hesabına tediyatta bulunacaktır. 

4.. Eğer bu Anlaşmanın tarafları, her hangi bir zamanda veya vakit 
vakit fena iktisadi şartlar dolayısiyle veya diğer sebeplerle, her hangi 
bir faiz veya resülmal taksitinin tediyesini tehir veya tehiri esbabını 
temin etmeyi, veya bu taksitlerin veya bunların her hangi bir kısmının, 
mutabık kalınacak kur üzerinden Türkiye'nin mahallî paraslyle tediye
sini veya her hangi bir şekil ve surette yukarda mezkûr bononun tâdilini 
müşterek menfaatlerine uygun gördükleri takdirde âkıdler, yazı İle ya
pacakları mütekabil bir anlaşma ile mevzuubahls geciktirmeyi veya ma
hallî para ile tediyeyi veya diğer tadilâtı yapabilirler Mahallî para ile 
tediye için yapılacak her hangi bir anlaşma, bu paranın kullanılabileceği 
yerler hakkında sarahati ihtiva edebilir. 

5. Bu krediden yapılacak ilk ödemeye mütekaddim bir şart olarak: 
a) Anlaşma ve bonoyu imza eden ve bu Anlaşma ile ilgili diğer 

hususlarda Türkiye'nin temsilcisi sıfatiyle hareket eden kimsenin salâhi-
yetnamesini; 

b) Türkiye Adalet Bakanı tarafından veya Eximbank'ca' sayanı 
kabul başka bir hukuk müşaviri tarafından yazılmış ve Türkiye'nin, İşbu 
kredi Anlaşmasının akdine salâhiyet veren, Anayasa ve kanunlar gere
ğince lüzumlu bütün muameleleri yapmış olduğunu ve krediye mukabil 
verilmiş olan bononun, muhtevi olduğu ahkâm ve şerait dairesinde Tür-
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kiye Hükümeti için kanunen muteber ve muta bir mükellefiyet teşkil 
ettiğini Bankaya tatmin eder bir şekilde gösteren bir mütalâaname tevdi 
edecektir. 

Yukardakl hususatı tasdikan, İşbu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Export - Import Bank of Washington tarafından, Amerika 
Birleşik Devletlerinde Washington D. C. şehrinde, yukarda mezkûr tarihte 
iki nüsha olarak usulü veçhile imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Export - Import Bank of Washington adına 
Büyükelçi Başkan 

Feridun Cemal Erkin Muavin Katip 
Edward S. Conger 

Â - Vesikası 
BONO 
Washington D. C. 
27 Ekim 1950 
$ 36 000 000 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşik Amerika Devletlerinin 
resmî bir müessesesi olan, Washington'da kâin Eximbank'a veya halef
lerine yahut da göstereceği diğer bir mahalle, işbu kredinin resülmali olan 
36 milyon dolar, ($ 36 000 000) veya bu resülmalden işbu bonoya mu
kabil kendisine tesviye edilmiş bulunan miktarı aşağıda gösterilen şekil
deki taksitlerle ödemeyi ve 30 Haziran 1952 den itibaren ödenmemiş kalan 
bakiye için zaman zaman, senede yüzde iki buçuk (2 -1/2 %) faiz tediye 
etmeyi taahhüt eder. Bu faizlerin tediyesi 31 Aralık 1952 de başlıyacak 
ve bu tarihten itibaren altı ayda bir yapılacaktır. 

İşbu bononun resülmali ve bunun faizi, Washington D. C. şehrinde 
kâin Export - Import Bank of Washington'un dairei mahsusasına Ame
rika Birleşik Devletlerinin kanuni parasiyle ödenecektir, meğer ki, Akıd-
ler her hangi bir başka ödeme tarzı üzerinde mütekabilen anlaşmış ol
sunlar. 

İşbu bononun resülmali 30 Haziran 1956 da başlamak üzere aşa
ğıda gösterilen miktar ve tarihlerde altışar aylık taksitlerle ödenecektir. 

Tarih Miktar Tarih Miktar 

30 Haziran 1956 $ 447 745,96 30 Haziran 1970 $ 634 004,83 
31 Aralık 1956 453 342,78 31 Aralık 1970 641 929,89 
30 Haziran 1957 459 009,57 30 Haziran 1971 649 954,02 
31, Aralık 1957 464 747,19 31 Aralık 1971 658 078,44 
30 Haziran 1958 470 556,53 30 Haziran 1972 .666 304,42 
31 Aralık 1958 476 438,49 31 Aralık 1972 674 633,23 
30 Haziran 1959 482 393,97 30 Haziran 1973 683 066,14 
31 Aralık 1959 488 423,89 31 Aralık 1973 691 604,47 
30 Haziran 1960 494 529,19 30 Haziran 1974 700 249,53 
31 Aralık I960 500 710,80 31 Aralık 1974 709 002,65 
30 Haziran 1961 506 969,69 30 Haziran 1975 717 865,18 
31 Aralık 1961 513 306,81 31 Aralık 1975 726 838,49 
30 Haziran 1962 519 723,15 30 Haziran 1976 735 923,96 
31 Aralık 1962 526 219,69 31 Aralık 1976 745 123,02 
30 Haziran 1963 532 797,43 30 Haziran 1977 754 437,06 
31 Aralık 1963 539 157 40 31 Aralık 1977 763 867,53 
30 Haziran 1964 546 200,62 30 Haziran 1978 773 415,87 
31 Aralık 1964 553 028,12 31 Aralık 1978 783 083,57 
30 Haziran 1965 559 940,93 30 Haziran 1979 792 872,11 
31 Aralık 1965 566 940.24 31 Aralık 1979 802 783,01 
30 Haziran 1966 574 026,99 30 Haziran 1980 812 817,80 
31 Aralık 1966 581 202,33 31 Aralık 1980 822 978,02 
30 Haziran C967 688 467,36 30 Haziran 1981 833 265,23 
31 Aralık 1967 695 823,20 aı Aralık 1981 843 681,06 
30 Haziran 1968 603 270,99 80 Haziran 1982 854 227,08 
31 Aralık 1968 610 811,88 31 Aralık 1982 864 904,92 
30 Haziran 1969 618 447,03 30 Haziran 1983 875 716,23 
31 Aralık 1969 626 177,61 31 Aralık 1983 886 662,35 

İşbu krediden Türkiye'nin bilfiil çekmiş olduğu miktar bu bonoda 
zikredilen miktardan daha az olduğu takdirde taksit miktarları üzerinde 
yukarda gösterilen son tediye tarihinden sonra aşağıdaki gibi tashihat 
yapılacaktır : 

Eğer aradaki fark, bonoda münderiç resülmal yekûnunun yüzde 
onundan (%10) fazla olursa, resülmalin ona tekabül eden taksitlerinde 

aynı nispette ayarlamalar yapılacaktır; eğer fark, bonoda mezkûr resül
mal yekûnunun yüzde onundan (%l0) az olursa bu ayarlama, resülmalin 
son taksit veya taksitlerinden tarhedilmek suretiyle yapılacaktır. 

Türkiye Hükümeti, faizlerin vacibüttediye olduğu her hangi bir ta
rihte, bir gûna para cezası veya prim tediye etmeksizin bu bononun ta
allûk ettiği resülmalin hepsini veya bir kısmını, vâdesi gelmeden ödeye
bilir. Bu şekilde yapılacak bir ödemenin mahsubu resülmal taksitlerinden, 
vâdeleri sırasiyle son taksitten başlamak suretiyle yapılır. 

Bonodaki resülmal veya faiz taksitlerinden her hangi birinin vaktü 
zamaniyle ve tamam olarak ademi tediyesi halinde işbu ödenmiyen re
sülmalin tamamı ile bunun tediye gününe kadar tahakkuk eden faizi, bo
no hâmilinin talebine muhayyer olmak üzere derhal vacibüttediye ola
caktır. 

Bu şekilde, vaktü zamaniyle yapılmamış her hangi bir ödemenin der
hal yapılmasını istemek hususunda bono sahibinin haiz olduğu hıyar hak
kım vaktinde istimal etmemesi, hiçbir suretle bu hakkından feragati de
mek olmıyacak ve bu hakkını dilediği zaman kullanabilecektir. 

İşbu bono, âkidlerin aralarında akdetmiş oldukları 27 Ekim 1950 ta
rihli İstikraz Anlaşması ahkâmına tevfikan çıkarılmış olup mezkûr an
laşmanın muhtevi olduğu butün şartlar ve hükümlere tabidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Halil Ayan 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında imzalanan Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını 

Değiştiren Protokolün onanmasına dair Kanun 

Kanun No: 5853 Kabul tarihi: 12/12/1951 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik İş Birliği An
laşmasını değiştirmek üzere 31 Ocak 1950 tarihinde Ankara'da imza edi
len Protokol onanmıştır. 

Madde 2 —.Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

15/12/1951 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik İş Birliği 

Anlaşmasını tadil eden Protokol 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti : 

4 Temmuz 1948 tarihinde Ankara'da imzaladıkları Ekonomik İş 
Birliği Anlaşmasının tadilini arzu ederek; ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, tâdil edilmiş son şekli ile 1948 
Ekonomik İş Birliği Kanununun gayelerine ve esaslarına iltihak ettiğini 
açıklamış olduğunu gözönünde tutarak; 

Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını aşağıdaki şekilde tadil etmek hu
susunda mutabık kalmışlardır: 

«1 —III üncü maddenin 2 nci fıkrası sonundaki nokta virgül yapı
larak» ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu kabîl liralar ve lira 
alacakları hususunda her hangi bir hakka, tasarrufa bir hak talebine ve
ya dâva hakkına halef olacaktır.» ibaresi ilâve edilecektir. 

«2 — IV üncü maddenin numarası Ve çevrilerek aşağıdaki şekilde 
yeni bir IV üncü madde ilâve edilecektir: 

«1. Bu maddenin hükümleri, ancak Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetince hibe esası dairesinde yapılan yardım için tatbik edilecektir 

«2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyet Merkez-
Bankasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına hususi bir hesap 
açacak (aşağıda «hususi hesap» adı ile anılacaktır), ve 1948 Ekonomik-
işbirliği Kanunu gereğince müsaade edilen her hangi bir vasıta ile hibe; 
esası dairesinde Türkiye Cumhuriyeti emrine verilen emtia, hizmet ve 
teknik bilginin Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine malolduğu bil 
dirilen dolar kıymeti ile (işleme depo, nakil, tamir masrafları ve bun
lara mütaallik diğer servislerin masrafları dâhil) mütenasip miktarlar 
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da Türk liralarını bu hesaba yatıracaktır. Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti bu kabîl emtia, hizmet ve teknik bilgiye karşlığı gösterilen 
dolar kıymetini zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bildire
cek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bunun üzerine tebligat sırasında 
milletlarası Para Fonu ile uyuşulacak başabaş kıymete eşit bir kambiyo 
rayici üzerinden hesaplanan mütenasip miktarda Türk lirasını hususi he
saba yatıracaktır; ancak bu uyuşulan kıymetin Türkiye Cumhuriyetine 
İthal maksadiyle dolar mubayaası için tatbik edilen tek rayiç olması 
şarttır. Tebligat sırasında Türk lirasına mahsus bir başabaş kıymet için 
milletlerarası Para Fonu ile uyuşulmuş olmakla beraber Türkiye Cum-* 
huriyetine ithal edilmek maksadiyle dolar mubayaası için tatbik edilen 
başka bir veya birden fazla rayiç bulunursa veya tebligat sırasında Türk 
lirasına mahsus bir başabaş kıymet için Fon ile uyuşulmamış ise bu 
maksat için rayiç veya rayiçler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında karşılıklı olarak kararlaştı
rılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti her zaman hususi hesaba pe
şinen para yatırabilecek ve bu para işbu fıkra gereğince muahhar ihbar
lara karşı matluba kaydedilecektir. 

«3. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, 1948 Ekonomik işbir
liği Kanunu gereğince yapılan faaliyet ile ilgili olarak Türkiye dâhilinde 
ihtiyar edilecek idari masraflar için ihtiyacı olan Türk Hıralarım Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine zaman zaman tebliğ edecek ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetinin tebliğinde talep olunan şekilde hususi hesaptaki bakiyelerden 
bu kabîl meblâğları emre amade tutacaktır. 

«4. Bu maddeye tevfikan yatırılan mevduattan her birinin % 5 i, 
Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki masrafları için kullanılmak üzere, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin emrine tahsis edilecek, ve bu mad
denin 3 üncü fıkrası gereğince emre amade kılınan meblâğlar evvelâ 
mezkûr fıkra gereğince tahsis olunan miktardan tenzil edilecektir. 

«5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ayrıca, VI ncı maddede zikri 
geçen yardım malzemesi ile yardım paketlerinin Türkiye Cumhuriyeti 
dahilindeki her hangi bir giriş noktasından mürselünileyhin Türkiye Cum
huriyeti dâhilinde göstereceği teslim noktasına kadar nakliye masrafla
rını (liman, depo, hamaliye ve mümasil masraflar dâhil) karşılamak 
üzere ihtiyaç duyulacak liraları hususi hesaptaki bakiyelerden emre ama
de tutacaktır. 

«6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti ile zaman zaman uyuşulacak masraflar için hususi hesapta ar
tan bakiyeden para çekebilecektir. Hususi hesaptan para çekmek İçin 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ileri sürülen teklifleri ince
lerken, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti dâ
hilinde nakdî ve malî istikrarı desteklemek veya idame etmek ve Tür
kiye Cumhuriyeti dâhilinde, istihsal faaliyetini, milletlerarası ticareti ve 
yeni kaynaklan geliştirmeyi ve bunlara matuf araştırmaları teşvik et
mek hususundaki ihtiyacı ve bilhassa : 

a) Türkiye Cumhuriyetinin ve diğer katılan memleketlerin istih
sal kapasitesini geliştirmeye matuf şümullü bir programın bir kısmını 
teşkil, edenler de dâhil olmak üzere, projeler ve programlar için yapılan 
sarfiyatı, ve dış ödemeleri Amerika Hükümetinin 1948 Ekonomik işbir
liği Kanunu gereğince veya başka suretle yaptığı yardım ile veya mil
letlerarası imar ve Kalkınma Bankasının istikrazlariyle karşılanmakta 
olan projeler veya programları; 

b) Amerikan kaynaklarındaki eksiklikler veya muhtemel eksik
likler dolayısiyle Amerika Birleşik Devletlerinde ihtiyaç duyulabilecek 
olan malzemenin daha fazla istihsali imkânlarını araştırmak veya geliş
tirmek için yapılan masrafları; ve 

c) Millî borcun, bilhassa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve
ya diğer bir banka müesseseleri nezdindeki borcun tesirli şekilde İtfa
sını, nazan itibara alacaktır. 

«7. Bu maddenin IV üncü fıkrası gereğince tahsis edilen paranın 
sarfedilmemiş miktarları hariç olmak üzere, 30 Haziran 1952 de hususi 
hesapta kalacak her hangi bir gayrimahsur bakıya, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bundan sonra 
uyuşulacak maksatlar için Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde sarfedilecektir. 
Ancak Birleşik Amerika'nın mutabakati, kanun veya Amerika Birleşik 
Devletleri Kongresinin müşterek karan ile tasvip edilmek şartına tabi 
bulunacaktır. 

3. Şimdiki V inci maddenin numarası VI ya çevrilerek aşağıdaki 
iki numaralı fıkra ilave edilecektir. 

«2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti tarafından talep edildiği zaman, Kâr esasına dayanmıyan Ame
rikan yardım teşekküllerine teberru veya bu kabil teşekküllerce mu
bayaa olunan yardım malzemesi stoklarının ve Amerika Birleşik Dev
letlerinden gönderilmiş olup Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde mukim şa
hıslara tevdi edilecek olan yardım paketlerinin Türkiye Cumhuriyetine 
girişini kolaylaştırmak üzere (münasip garantiler altında gümrükten 
muafiyet sağlanması dâhil) anlaşmalar için müzakerelere girişecektir.» 

4. VI ncı maddenin numarası VII ye çevrilecek ve bu maddenin 
üçüncü fıkrasındaki madde IV kelimesi madde V e tahvil edilecektir. 

15. VII nci maddenin numarası VIII, VII inki IX a ve IX unki 
X a çevrilecek, 

6. X uncu maddenin numarası XI e çevrilecek ve metni aşağıdaki 
şekilde tadil edilecektir: 

Bu Anlaşmada kullanılan: 
a) «Katılan memleket» tabiri: 
(i) 22 Eylül 1947 de Paris'te Avrupa Ekonomik Iş Birliği Komitesi

nin raporunu imzalamış bulunan her hangi bir memleket ve o memleketin 
milletlerarası mesuliyet taşıdığı ve o memleket İle Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında münakit Ekonomik Iş Birliği Anlaşması
nın tatbik edildiği topraklar, ve, 

(ii) |(Almanya'nın işgal altındaki bölgelerinden her hangi birisi ve 
milletlerarası idare ve kontrol altındaki sahalar ve Serbest Trieste Top
rağı veya onun iki bölgesinden her hangi biri dâhil olmak üzere), Avrupa 
Ekonomik Iş Birliği Sözleşmesine taraf teşkil ettiği ve bu Anlaşmanın 
gayelerini gerçekleştirmeye matuf bulunan müşterek bir Avrupa Kal
kınma Programına bağlandığı müddetçe bütünü veya bir kısmı Avrupa'da, 
bulunan diğer her hangi bir memleket İle onun idaresi altındaki tabi 
sahalar demektir. 

b) «1948 Ekonomik İş Birliği Kanunu» tâbiri tadil olunmuş son 
şekli İle «1948 tarihli Ekonomik Iş Birliği Kanunu» demektir. 

7. XI inci maddenin numarası XII ye çevrilecek; bu maddenin 
2 nci fıkrasındaki madde IV madde V e ve madde VI madde VII ye tahvil 
edilecek ve aynı maddenin 3 üncü fıkrası metni aşağıdaki şekilde değiş
tirilecektir: 

«3. Bu Anlaşmaya tevfikan müzakere edilen fer'î anlaşmalar ve 
diğer mutabakatlar bu Anlaşmanın hitam tarihinden daha ilerisi için 
yürürlükte kalabilir ve bu kabîl fer'î anlaşmalarla diğer mutabakatların 
yürürlük devresi ihtiva ettikleri şartlara bağlı bulunacaktır. Madde IV 
kendi hükümlerine tevfikan yatırılması gereken bütün Türk parası tutar
larının bu maddede meşrut kılındığı şekilde elden çıkarılmasına değin yü
rürlükte kalacaktır. III üncü maddenin 2 nci fıkrası, o maddede zikri ge
çen garanti tediyatın Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından 
yapıldığı müddetçe yürürlükte kalacaktır. 

8. Ekin 6, 7, 8 ve 9 uncu fıkralarıdaki madde IV V ; madde VI 
VlI'ye; madde VIII IX'a; madde IX X'a çevrilecektir. 

9. Ekin 10 uncu fıkrası metni çıkarılacak ve yerine aşağıdaki 
metin ikame edilecektir: 

«Emtia, hizmet ve teknik bilginin gösterilen dolar kıymeti hakkın
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yapılan tebliğler üzerine yatırıla
cak mevduatın hesap edilmesinde kullanılacak olan kambiyo rayicini 
tâyin için IV üncü maddenin 2 nci fıkrasında bahis konusu edilen tebliğ 
zamanı, bir tediye devresine mütaallik olan her tebliğ hususunda, tebliğin 
taallûk ettiği tediye devresinin son günü olarak kabul edilecektir.» 

Bu Protokol, imzası tarihinden İtibaren yürürlüğe girecektir. 

Bunu tediyeden iki tarafın gereği gibi yetkili olan temsilcileri işbu 
Protokolü imza etmişlerdir. 

1950 senesi Ocak ayının 31 inci günü, her ikisi de aynı derecede 
muteber olmak üzere ingilizce ve Türkçe ikişer nüsha olarak Ankara'da 
tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Dışişleri Bakanlığı Kâtibi Umumisi 
F. Z. Akdur 

Amerika Birleşik Devletleri 
adına 

Amerika Birleşik Devletleri 
Büyük Elçiliği Maslahatgüzarı 

Warwick Perkins 
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İlişik «Basın Kartları Yönetmeliği» nin yürürlüğe konulması; Bakan
lar Kurulunca 5/11/1951 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

5/11/1951 

CUMHURBAŞKANI 
C. BAY AR 
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N . Ö Z S A N N . Ö K M E N S . K U R T B E K N . Ö Z S A N H. GEDİK 

Basın Kartları Yönetmeliği 
Madde 1 — Basın kartları bu Yönetmelik hükümlerine göre verilir. 
Madde 2 — Basın kartları iki nevidir : 
a) Sarı basın kartı 
(b) Mavi basın karti 
Madde 3 — Sarı basın kartı, Türk basınında çalışan gazetecilere 

mahsus olup bir yıl için verilir. Mavi basın kartı da ecnebi basınını Tür
kiye'de temsil eden gazetecilere mahsustur. 

Madde 4 — Gazete ve dergi sahipleri Veya mesul müdürleri ve Türk 
haber ajansları genel müdürleri, her yıl Aralık ayı başında bu Yönetme
liğin diğer maddelerindeki evsafı haiz olan mensupları için, Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğünce il temsilciliklerine veya bu teşkilâtın 
bulunmadığı yerlerde mahallin mülkiye amirliklerine önceden gönderile
cek matbu beyannameleri alıp ikişer nüsha doldurduktan sonra, bunları 
bulundukları yerdeki Basın - Yayın ve Turizmi Genel Müdürlüğü il tem
silciliğine, bu teşkilâtın bulunmadığı yerlerde mahallin mülkiye amirli
ğine verirler. Bu makamlar, basın kartı teklifleri üzerinde bu Yönetme
lik hükümlerine göre gerekli incelemeleri yaparlar ve beyannamedeki 
özel yerine, basın kartı alması uygun görülenlerin niçin kart alabilecek
leri, alamıyacak olanların da niçin alamıyacakları hakkındaki mütalâa
larını kaydederek Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne gönderirler. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, gelen teklifler üzerinde 
gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, gazeteciliği bir meslek olarak değil, 
sırf basın kartı almak maksadiyle vasıta yaptıkları hakkında şüphe edi
lenler için gazeteciler cemiyetlerinden mütalâa isteyebilir. Gelecek müta
lâaya göre, basın kartı alabilecek olanların kartları hazırlanarak teklifi 
yapan 11 temsilciliğine veya mahallin mülkiye amirliğine gönderilir. Ba
sın kartı alamıyacak olanların niçin alamıyacakları da teklifi yapan ma
kamlara bildirilir. 

İl temsilcilikleri ve mahallin mülkiye âmirlikleri basın kartlarını sa
hiplerine İmza karşılığında verecekleri gibi, bu kartlar, kendilerinden im
zalı bir makbuz alınmak suretiyle Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünce de sahiplerine teslim edilebilir. Genel Müdürlük aldığı imzalı 
makbuzları ilgili İl temsilciliğine veya mahallin mülkiye amirliğine gön
derir. 

6 ncı maddenin VI ncı fıkrasında yazılı kimseler bu maddede yazılı 
mükellefiyetlere tabi değildirler. 

Madde 5 — Gazete ve dergi sahipleri veya mesul müdürleri ve Türk 
haber ajanslarının genel müdürleri, il temsilciliklerine veya mahallin mül
kiye amirliklerine, soruları Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüklerince 
tesbit edilecek bir beyanname vermeğe mecburdurlar. 

Beyannamede herhangi bir soru karşılığı cevapsız bırakılırsa, mua
meleye konmıyarak geri çevrileceği gibi, hakikate aykırı şeylerin yazıl

ması halinde de beyannameyi tasdik edenler hakkında Türk Ceza Ka
nunu hükümlerine göre gerekli kovuşturmaya tevessül olunur. Gazete ve 
dergi sahipleri veya mesul müdürleri ve Türk haber ajanslarının genel mü
dürleri her şahıs için iki nüsha olarak dolduracakları beyannamelere i l
gilinin fotoğrafını yapıştıracakları gibi, ilk nüshanın altını 15 kuruşluk 
pul üzerine, ikinci nüshayı da pulsuz olarak, mühür ve İmza ile tasdik 
edecekler ve tarih koyacaklardır. 

Verilecek basın kartlarına yapıştırılmak üzere gazete ve dergi sa
hipleri veya mesul müdürleri ve Türk haber ajansları genel müdürleri 
her beyanname sahibi için 30 kuruşluk pul ile bir fotoğrafı da ilgili ma
kama teslim edeceklerdir. 

Madde 6 — Gerek mensup olduğu gazete ve dergilerin ve gerekse 
kendilerinin vasıfları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan aşağıdaki 
kimselere sarı basın kartı verilir. 

I - Gündelik siyasi gazetelerin : 
a) İmtiyaz sahiplerinden biri, rotatifle basılanların daimî kadro

larında aylıkla çalışan mesul müdürlerinin üçü, diğer makinelerle bası
lanlara mesul müdürlerinden ikisi, başmuharrirleri, muharirleri, muha
birleri, mütercimleri, musahhihleri, fotoğrafçıları ve ressamlarından ikisi, 

b) Rotatifle basılanların müessese müdürlerinden biri, 
c) Telif hakkı karşılığında, gündelik ve haftalık gazete ve dergi

lerde en az yılda 52 yazısı imzalariyle, müstear adla veya remizle yayın
lanan muharrirler. 

İl temsilcilikleri veya mahallin mülkiye amirlikleri veya Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü, bu muharirlerin gazete veya dergi me
sul müdürleri tarafından tasdikli yazı listelerini veya yazıların kupürle
rini her zaman isteyebilirler.) 

II - Münderecatının yarısından fazlasını ticari mahiyette haber, 
ilân ve yazılar teşkil eden günlük siyasi ve ticari gazetelerin : 

a) İmtiyaz sahiplerinden biri ile mesul müdürlerinden biri, muhar
rir veya muhabirlerinden ikisi, 

III - Haftada bir veya daha az ara ile çıkan : 
a) Siyası gazetelerin imtiyaz sahiplerinden biri İle mesul müdür

lerinden biri, bir muharriri, bir muhabiri, 
b) Spor gazete ve dergilerinin imtiyaz sahiplerinden biri ile me

sul müdürlerinden biri muhabir veya muharrirlerinden üçü ve iki fotoğ. 
rafçısı, 

e) Magazinlerin imtiyaz sahiplerinden biri ile mesul müdürlerin
den biri, iki muharriri veya mütercimi, bir fotoğrafçısı ve bir ressamı, 

ç) Mizah gazete ve dergilerinin imtiyaz sahiplerinden biri ile me
sul müdürlerinden biri, bir muharriri, iki karikatüristi, 

d) Çocuk, kadın, moda, radyo, tiyatro, sinema ve zabıta dergile
rinin imtiyaz sahiplerinden biri ile mesul müdürlerinden biri ve bir 
muharriri, 

e) Edebiyat, sanat, fikir, meslek ve din dergilerinin imtiyaz sa
hiplerinden biri ve mesul müdürlerinden biri, 

f) Münderecatının yarısından fazlasını ticari mahiyette haber, ilân 
ve yazılar teşkil eden ticari gazetelerin imtiyaz sahiplerinden biri ve 
mesul müdürlerinden biri. 

IV - Kanunen teşekkül etmiş, en az on beş-aded günlük gazete ile 
haber verme anlaşması bulunduğunu tevsik edebilen ve bütün bültenleri 
Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne günü günene gönderilen 
Türk haberler ajanslarının : 

a) Genel müdür ve mıntaka müdürleri, 
b) Başmuharrir, muharrir, muhabir ve mütercimleri ile telli veya 

telsiz haber alma memurları, 
V - Bu maddenin 3 üncü fıkrasında sıralanan nevilerden olup 15 

günde veya ayda bir defa çıkan gazete veya dergilerin : 
a) İmtiyaz sahiplerinden biri, 
b) Mesul müdürlerinden biri, 
VI - Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün : 
a) Genel Müdür, Genel Müdür Muavini, Tanıtma Dairesi,İç Ba

sın ve Haberler şubeleri müdürleri, 
b) II temsilcileri, 

M. Savunma Bakanı içişleri Bakanı V- Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 
H - K Ö Y M E N F - L KARAOSMANOĞLU S-AĞAOĞLU H . P O L A T K A N 

Başbakan Devlet Bakan Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
4. MENDERES Başbakan Yardımcısı F. L . KARAOSMANOĞLU R. NASUHlOĞLl 

M. Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakan 
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c) (a) bendinde yazılı müdürlüklerde basın, haber, fotoğraf ve 
film mevzulariyle ilgjili iş görenlerden Genel Müdürün tensip edeceği 8 
kişi. 

Madde 7 — Mavi basın kartı, yabancı basın, ajans, film, radyo, te
levizyon ve fotoğraf müesseseleri mensuplarına aşağıda yazılı esaslara 
göre Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce verilir: 

a) Yabancı gazete, dergi, haber ajansı ve aktüalite filmi müesse
selerini Türkiye'de daimî muhabir sıfatı ile temsil edenlere yıl sonuna 
kadar muteber olmak üzere. 

b) Yabancı gazete, dergi, haber ajansı, aktüalite ve sair film mü
esseseleri, fotoğraf ajansları, radyo ve televizyon şirketleri muhabiri sı
fatı ile veya Türkiye hakkında eser yazmak veya konferanslar hazırla
mak maksadiyle muvakkat bir zaman için geleceklere inceliyecekleri 
mevzular için lüzumlu müddete münhasır olmak üzere. 

c) Yukarda (a) fıkrası mucibince verilmiş bir mavi basın kartını 
hâmil olan gazete ve dergi muhabirleri, kartlarının her yenilenmesi sı
rasında bir evvelki yıl zarfında temsil ettikleri gazete ve dergilerde Tür
kiye hakkında en az on iki yazı neşrettiklerini tevsik etmek mecburi
yetindirler. 

d) Mavi basın kartını ilk defa olarak alanlar, kartın verildiği ta
rihten itibaren geçecek her üç aylık devre zarfında Türkiye hakkında 
en az üç yazı neşrettiklerini tevsik etmedikleri takdirde kartları geri 
alınabilir. 

e) Yabancı haber ajanslarının Türkiye'deki mümessillerine ica
bına göre en çok beş mavi basın kartı verilebilir. 

Madde 8 — Sarı basın kartı alabilmek için umumiyetle gazetecilik 
mesleğinde i k i yıl çalışmış olmak şarttır. Bu iki yıl, gazete ve dengi sar-
hiplerl veya mesul müdürlerinin ve Türk haber ajansları genel müdür,-
lerinin gazeteciyi müesseselerinde işe başlattıkları tarihte Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü i l temsilciliklerine veya bu teşkilâtın bu
lunmadığı yerlerde mahallin mülkiye amirliklerine verecekleri beyanna
me tarihlerine göre hesap edilir. Bu beyannamelerin örneklerini ilgili 
makamlar hemen Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne gönder
meye mecburdurlar. Zamanında verilmemiş beyannameler muteber değil
dir, i k i yıllık hizmet müddetinin tevsikında beyannameden başka her
hangi bir vesikaya itibar edilmez. Gazete ve dergi sahipleri veya mesul 
müdürleri ve Türk haber ajanslarının genel müdürleri, müesseselerinden 
ayrılanları en geç bir hafta içinde Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğü i l temsilciliklerine, bulunmayan yerlerde mahallin mülkiye amir
liklerine bildirecekler, onlar da keyfiyetten Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünü hemen haberdar edeceklerdir. Gazetecilerin işlerinden 
ayrılmaları halinde ilgili makamlara haber verme keyfiyeti şekle tabi 
değildir. Ancak gazetelere veya dergilere veya Türk haber ajanslarına 
gazetecilerin gerek ilk intisaplarında, gerekse yer değiştirme halinde, 
mutlaka Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce bastırılmış olan 
ve üçüncü maddede bahsi geçen matbu beyannamelerle ilgili makamlara 
haber vermek lâzımdır. Başka şekillerde olacak haber vermeler mute
ber addedilmeyecektir. Bu mecburiyetlere riayet etmiyen gazete ve dergi 
sahipleri veya mesul müdürlerinin ve Türk haber ajansları genel mü
dürlerinin basın kartları i l temsilcilikerince veya mahallin mülkiye 
amirliklerince geri alınır ve kendilerine üç ay kartları verilmez. 

6 ncı maddenin VI ncı fıkrasında yazılı kimseler bu maddedeki mü
kellefiyetlerden istisna edilmiştir. 

Madde 9 — Basın mesleğine ilk defa giren ve evvelce verilmiş 
olması lâzımgelen beyannamelerle basın mesleğinde iki yıl bilfiil çalışmış 
olduğunu ispat edemiyenlerden, günlük bir gazetenin imtiyaz sahipliğini 
veya mesul müdürlüğünü üzerine almış kimseler, gazetelerini muntazam, 
fasılasız ve günü gününe neşrettikleri takdirde, üç ayın sonunda, gazete 
veya dergi en çok haftalık veya haftalıktan daha az aralıklı ise aynı 
intizamla çıkması şartiyle bir yılın sonunda, gazete veya dergi 15 günlük 
veya aylık ise aynı intizamla çıkmak şartiyle iki yılın sonunda sarı basın 
kartı alırlar. Haber ajanslarında çalışanlar iki yıllık müddete tabidirler. 

Madde 10 — 6 ncı ve 9 uncu maddelere göre sarı basın kartı ala
bilmek için, devamlı olarak günlük gazetelerin 57X82 ölçüsündekl bir 
kâğıdın 1/4 üne göre 2 sahifeden, haftalıkla, daha sık ara ile çıkanların 
dört sahifeden, on beş günlüklerin, sekiz sahifeden, aylıkların 16 sahi
feden aşağı çıkmaması şarttır. 

Günlük gazetelerin zaruri sebeplerle on beş, haftalıklarla daha az 
ara ile çıkanların altı, on beş günlüklerin dört, aylıkların ikl nüshadan 
ve haber ajansları bültenlerinin on beş günden fazla yayınlarına ara ver-

memeleri veya yayın tarihlerinde intizamsızlık göstermemeleri şarttır. 
Aksi halde, mensuplarının kartları geri alınarak iptal edilir ve bunların 
kartları, gazete, mecmua veya bülten yeniden intizamla çıkmaya baş
ladığı takdirde, günlüklerde üç ay, haftalık veya daha az ara ile çıkan
larda altı ay, on beş günlük ve aylıklarda bir yıl ve haber ajanslarında 
üç ay sonra verilir. 

Madde 11 — Herhangi bir gazetecinin işinden ayrılması halinde elin
deki basın, kartı üç ay geri alınmaz. Bu müddetin sonunda eğer başka 
bir gazeteye intisap etmemişse, kartını bulunduğu yerin i l temsilciliğine 
veya mahallin mülkiye amirliğine geri vermeye mecburdur. Aksi halde, 
kartı iptal edileceği gibi, başka bir gazetede iş alsa da o yıl sonuna kadar 
kendisine kart verilemez. 

Madde 12 — Devlet, özel idare ve belediyelerle, Devlet iktisadi Te
şekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait banka ve mües
seselerden maaş veya ücret alan kimselerle avukatlık, doktorluk ve tüc
carlık gibi gazetecilik dışında ayrıca devamlı bir meslek sahibi bulunan
lara sarı basın kartı verilmez. 

Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı 
müesseselerde ve Türk haber ajanslarında çalışanlar bu hükme tabi olma
dıkları gibi bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte en az beş yıldan 
beri devamlı olarak basın kartı taşımakta bulunanlar da bu maddedeki 
mâni hükümden istisna edilmişlerdir. 

Madde 13 — Sarı veya mavi basın kartları, sahiplerine aşağıdaki ko
laylıkları temin eder: 

a) Basın kartı sahipleri, Devlet ve belediyelerce veya bunlar adına 
iş yapan müesseselerce, gerek şehir içinde ve gerekse şehir dışında işleti
len belli tarifeli nakil vasıtalarında, işletme idarelerinin haiz oldukları 
yetkilere dayanarak, ve bu hususta yerleşmiş usul ve adetlere göre indir
meli veya parasız şekilde temin edecekleri seyahat kolaylıklarından fay
dalanırlar. 

b) Resmî makamlarca idare edilip, girilmesi ücrete tabi bulunan 
konferans, müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlarla bunlara benzer 
yerlere parasız olarak girerler. 

c) Kart taşıyanlar, kanuni veya idari sebeplerle gizli yürütülen 
bir tahkika veya muameleye sahne olmayan her türlü hâdise ve toplantı 
yerlerine serbestçe girip çıkarlar. 

ç) Kart taşıyanlar, hususi mahiyette olmayan her türlü törenlere 
kabul olunurlar ve vazifelerini en kolay görebilecekleri yerleri alırlar. 
Ancak, kart taşıyanlardan kaç kişinin bu gibi törenlere girebileceğini 
ilgili daire ve müesseseler tesbit etmeye yetkilidirler. Davetiye gönde
rilmiş olması, gireceklerin sayısının tahdit edildiğini gösterir. 

d) Kart taşıyanlar, bunları göstererek her P. T. T. merkezinden 
gazetelere ve ajanslara indirmeli tarife İle telgraf çekme ve telefon etme 
hakkına maliktirler. 

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

f) Kart taşıyanlar, bunları her istedikleri yerde hüviyet varakası 
olarak kullanabilirler. 

Bu fıkra mavi basın kartı hâmillerine şamil değildir.) 
Madde 14 — Basın kartları şahsa mahsus olup başkaları tarafından 

kullanılamaz. Başkalarının kartlarını kullananlar veya kullanma hakkını 
kaybettikleri halde iade etmeyenler veya müddeti biten kartları kullan
makta devamı edenler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
göre takibat yapılır. 

Madde 15 — 8/2/11047 tarih ve 3/5351, 28/6/1947 tarih ve 3/6060, 
27/5/1949 tarih ve 3/9296 sayılı Bakanlar Kurulu kararlan yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Madde 16 — Bu Yönetmelik 1 Ocak 1952 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Turizm 

Genel Müdürlüğü yürütür. 

No. Başlığı 
Düstur 
Tertip- Cilt Sahife 

Resmi 
Careta 

Sayı 

Y ü r ü r l ü k t e n k a l d ı r ı l a n B a k a n l a r K u r u l u K a r a r l a r ı : 

S/5351 Basın Kartı Y ö n e t m e l i ğ i n i yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu 
'Kararı 18/2/1947 t 28 905 65J5 

3/6060 Basın Kartı Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki Bakanlar Kurulu Karan 11/7/1947 3 28 1399 6655 

3/9296 3/5351 sayılı kararla yürürlüğe konulmuş olan Basın Kartı 
Yönetmeliğinin besinci ve 3/6060 sayılı kararla değişik 
onuncu maddeleriyle adı geçen Yönetmeliğe mezkûr kararla 
eklenmiş olan maddenin değiştirilmesi ve bu Y ö n e t m e l i ğ e 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki Yönetmeliği yürür, 
lüğe koyan Bakanlar K u r u l u Kararı 2/6/1949 i M 1072 7222 



Sahile: 2450 (Resmî Gazete) 18 ARALIK 1951 

İ L Â N L A R 

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

Levazım Amirliğine bağlı okul ve hastanelerin ihtiyacı İçin aşağıda 
imüıktnrları yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Bu maddeler toptan bir istekliye ihale edileceği gibi ayrı ayrı isteklilere 
de ihale edilebilir. Şartnamesi her gün Komisyonumuzda ve İstanbul Lv. 
Amir'.iğiınde görülebilir. Teklif mektupları ihale saatinden- bir saat ev
veline kadar Komisyon Bşk. lığına makbuz karşılığı verilmiş olacaktır. 

T. fiyatı Tutarı G. teminatı ihale gün ve 
Cinsi Miktarı kuruş lira lira saati 

A. çiçek bamya 3000 Kilo 725 21750 1631,25 26/12/1951 15.30 

K. Amasken eriği 8000 » 130 10400 780 S> » 

K. yaprak kaysı 6000 » 245 14700 1102,50 S> > 

Ceviz içi 3000 » 240 7200 540 » » 
Komposto konserve 8000 Kutu 250 2000O 1500 
Kav. fındık İçi 2000 Kilo 390 7800 585 
Çam fıstığı 1500 » 740 11100 832,50 » » 
Kuş üzümü 1000 » 120 1200 90 

4976 / 4-3 

5. Zh Tugay birlikleri İhtiyacı için evvelce'iki defa kapalı zarfla 
eksiltmeye konan ve talip çıkmayan 40 ton kuru fasulye bu kere 2490 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesine uyularak pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 21/12/1951 Cuma günü saat 15 tedir. Fasulyenin tahminî fiyatı 
50 kuruş, tutarı 20.000 lira olup kesin teminatı 3000 liradır. Şartnamesi 
her gün Komisyonumuzda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülür. İs
teklilerin belli gün ve saatte kesin teminat makbuzları ile Komisyonu
muza müracaatları. 

5086 /2-e 

Evvelce kapalı zarfla eksiltmeye konan ve beher kilosu 13.80 kuruş
tan pahalı görülen ve tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konup da talip çık-
mıyan bir kere de 2490 sayılı kanunun 40. maddesine uyularak pazarlığa 
konan ve yine talip çıkmıyan tümenin Ayaş Alayı için 150 ton balyalı 
kuru ot tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 25/12/1951 Salı günü 
saat 15 tedir. Otun tahminî tutarı 20.700 lira olup kesin teminatı 3.105 l i 
radır. Şartnamesi her gün Komisyonumuzda ve İstanbul Lv. Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kesin teminatları makbuzları 
ile komisyonumuzda bulunmaları. 

5108 / 2-1 

- - m 

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

1 — Kapalı zarf suretiyle listesine göre 124 kalem 4 X 4 Jeep oto 
yedek parçası satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 24 Aralık 1951 Pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve 

istanbul Lv. Amirliğinde görülür. 
4 —• Hepsinin muhammen bedeli 54.163,25 lira olup geçici teminatı 

3.960 liradır. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç İhaleden bir saat evve

line kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 
4972 / 4-4 

1 — Kapalı zarf suretiyle listesine göre 114 kalem Cj 2 - A Jeep 
otoları için yedek parça satın alınacaktır 

2 —• İhalesi 24 Aralık 1951 Pazartesi günü saat 11 de yapılac-ktır. 
3 —• Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve 

istanbul Lv. Amirliğinde görülür. 

4 — Hepsinin muhammen bedeli 29.718,80 lira olup geçici teminatı 
2.229 liradır. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç İhaleden bir saat. ev
veline kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 

4973 /4-4 

1 — Kapalı zarf suretiyle ihalesine talip çıkmayan 100 metre küp 
çam kerestesi bu defa pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 27 Aralık 1951 Perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul 

Lv. Amirliğinde görülür. 
4 —-Beher metresinin muhammen fiyatı 200 lira olup kesin temi

natı 3000 liradır. 
4996 / 2-2 

1 — Kapalı zarf suretiyle 1 ve 2 tonluk 16 aded döner ve sabit atöl
ye vinci satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 28 Aralık 1951 Cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve 

İstanbul Lv. Amirliğinde görülür. 
4 — Hepsinin muhammen bedeli 29.600 lira olup geçici teminatı 

2.220 liradır. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarım en geç İhaleden bir saat evve

line kadar K. Bşk. lığına vermeleri. 
4997 / 4-3 

1 — Kapalı zarf suretiyle '5000 kilo yanmaz boya satm alınacaktır. 
2 — İhalesi 3 Ocak 1952 Perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi her - gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul 

Lv. Amirliğinde görülür. 
4 — Beher kilosunun muhammen fiyatı 333 kuruş olup geçici te

minatı 1.249 liradır. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evve

line kadar Komisyon Bşk. lığına vermeleri. 
5051 /4-2 

1 — Kapalı zarf suretiyle ihalesine talip çıkmıyan 81.818 kilo galva
nizli demir tel bu defa pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 25 Aralık 1951 Salı günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. 

Amirliğinde görülür. 
4 — Beher kilosunun muhammen fiyatı 110 kuruş olup hepsinin 

kesin teminatı 11.500 liradır. 
5 —' Hepsi bir istekliye ihale edilebileceği gibi 20 tondan aşağı ol

mamak şartiyle ayrı ayrı taliplere de İhale edilebilir. 
5091/2-1 • 

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

1 •— Kapalı zarf suretiyle 3000 kutu Sülfamit satın alınacaktır. 
2 — İhalesi 3 Ocak 1952 Perşembe gün üsaat 15 te yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda görülür ve iste

yenlere 415 kuruşluk makbuz karşılığında Ko. da satılır. Şartnamesi İs
tanbul Lv. A. de de görülür. 

4 — Beher kutusunun muhammen fiyatı 27,50 lira olup hepsinin ge
çici teminatı 5375 liradır. 

5 •— Bir mütaahhide ihale edilebildiği gibi parçalara bölünerek bir 
kaç İstekliye ihale edilir ve bulunabilen miktar alınır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evveline 
kadar Ko. Bşk. lığına vermeleri. 

5092 / 4-1 



18 ARALIK 1951 

Ankara Jandarma Satmalına Komisyonundan: 

Bir metresine (370) kuruş fiyat tahmin edilen (10.000) metre por
tatif çadır bezi 24 Aralık 1951 Pazartesi saat (15) te Ankara J. Genel K. 
lık binasındaki Komisyonumuzda kapalı zarf eksiltmesiyle ihale edilecek
tir. Geçici teminat (2.843) liradır. Evsaflı şartname her gün Ankara ve 
İstanbul Satmalma Komisyonlarından parasız alınır. İsteklilerin kanuni 
vesika ve temıinatlariyie kapalı zarflarını eksiltme günü saat (14) e'kadar 
Komisyona vermeleri., 

4917 / 4-3 • 
Bayındırlık Bakanlığından : 

1 —• Takriben 11000 kilo parça bakır kapalı zarf usulü ile satı
lacaktır. 

Muhammen bedel beher kilosu İçin 180 kuruştur. Tutarı 19800 Ura 
olup geçici teminatı 1485 liradır. 

Artırma 3/1/1952 Perşembe günü saat 14 de Bayındırlık Bakanlığı 
Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin belirli gün ve saatten bir saat önce teklif mektuplarını 
Satmalma Komisyonuna vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Bu işe ait şartlaşma Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. 
2 — 205 kalem muhtelif cins malzem* pazarlık sureti ile 3/1/1952 

Perşembe günü saat 14 de Bayındırlık Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünda 
satılacaktır. IstekUlerin belirU gün ve saatte artırmada hazır bulunma
ları ilân olunur. 

5087 / 4-2 • 
Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Yol yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Cihanbeyli - Yavşan tuzlası yolunun 

0 + 000 — 21 + 278 kilometreleri arasında tesviye, sanat yapıları, üst ya
pı teşkili ve müteferrik işler olup keşif bedeU (261.000) iki yüz aitmiş bir 
bin Uradır. 

2 —• Eksiltme : 24/12/1951 tarihine raslayan P»zartesi günü saat 16 
da Ankara'da BayuJfearlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel Müdür
lüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

3 —• Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (13,05) on üç lira beş ku
ruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik 
Hesaplar Şubesinden alınatoiur. 

4 —• Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1961 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü dairesin

de (114.190) on dört bin yüz doksan liralık geçici teminat vermeleri, 
b) IstekUlerın bu İşin inşa karakterine benzer ve aynı önemde bir 

işi iyi surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduklarını ispata yarar 
belgelerini, Karayolları Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyan
namelerine (mütaahhit ehliyet beyannamesi, mütaahhit plân ve teçhizat 
beyannamesi) bağlamaları ve bu beyannamelerin içindeki sorular cevap
landırılarak yeterlik belgesi isteme dilekçeleriyle birlikte eksiltme günün
den en az üç gün önce (tatil günleri hariç) yazı ile KarayoUarı Genel Mü
dürlüğüne müracaat ederek bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

5 — IstekU'lerin eksiltme şartlaşmasının 34 uncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlaya
cakları yükleme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar makbuz 
karşılığında Komisyon ReisUğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur, 

4959 / 4-4 

Betonarme köprüler yapımı 
1 — Eksiltmeye konulan İş: Eskişehir lUnde Eskişehir - Nallıhan 

yolunda (Mayıslar), Bilecik İlinde Söğüt - İnhisar - Nallıhan yolunda 
(Çayköy) köprülerinin betonarme olarak yapımları olup keşif bedelleri 
tutarı (398.425,35) üç yüz doksan sekiz bin dört yüz yirmi beş lira otuz-
beş kuruştur. 

2 —1 Eksiltme: 25/12/1951 tarihine raslayan Salı günü saat 16 da 
^Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Karayolları Genel Müdürlü
ğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapıla-
caktır. 

Sdatfe: 2451 

3 —• Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (19,95) on dokuz Ura 
doksan beş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Mü
dürlüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınabiUr. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1951 yılına ait ticaret odası belgesile usulü daire

sinde (19.687,01) on dokuz bm altı yüz seksen yedi Ura bir kuruşluk ge
çici teminat vermeleri, 

b) IstekUlerın bu iş gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerini, Karayol
ları Genel Müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (Mütaah
hit ehliyet beyannamesi, mütaahhit plân ve teçhizat beyannamesi) bağ
lamaları ve bu beyannamelerin içindeki sorular cevaplandırılarak yeter
lik belgesi isteme dilekçeleriyle birlikte eksiltme gününden en az üç gün 
önce (tatil günleri hariç) yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne mü
racaat ederek bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlaya
cakları yükleme mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz 
karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilme». 
Keyfiyet) ilân' olunur. 

4»70 / 4-4 

Ankara Defterdarlığından : 

Elektrik tesisatı onarımı 
1 — Ankara Adalet Sarayı Elektrik tesisatı onarım işi 14/12/1951 

tarihinden itibaren bir ay İçinde pazarlıkla yapılacaktır. 
2 — Muhammen bedeU 18.281,50 Ura olup geçici teminatı 1.371 lira 

12 kuruştur. 
3 — İsteklilerin 1951 yılma ait ticaret odası vesikası, Bayındırlık 

Bakanlığından tasdikli ehliyet belgesi ve teminat makbuzlarlyle birlikte 
Defterdarlıkta • müteşekkil komisyona mukarrer günden itibaren Pazar
tesi, Çarşamba ve Cuma günleri öğleden sonra mesai saatından bir saat 
önceye kadar müracaatları. 

4 — Bu işe ait keşif evrakı, şartname ve şartnameye ilişkin ev
rak her gün mesai saati dâhilinde Ankara ve İstanbul, MiUÎ Emlâk Mü
dürlüklerinde görülebilir. 

5109/1-1 
« — — — • 

İstanbul AsUye İkinci Ticaret Yargıçlığından: 

951/402 
İzmir'de Mehmet Atuk tarafından keşide ve Yapı Kredi Bankası İz

mir Şubesince İstanbul Şubesi üzerine tanzim olunan 3/9/1951 tarih ve 
805342/1179/460 numaralı 1700 liralık çekin zayi olduğundan bahslle ipta
line karar verilmesi lehdarı Nesim Sarfati tarafından talep edilmiş ve 
mahkemece de keyfiyetin Ticaret Kanununun 638 inci maddesi mucibince 
45 gün müddetle üç defa Resmî ve gayri resmî gazetelerle ilânına karar 
verilmiş olmakla, bahsi geçen çekin bu müddet zarfında mahkemeye ibraz 
edilmesi aksi takdirde iptaline karar verileceği ilân olunur. 

4896 / 3-2 

Pertek Sulh Hukuk Yargıçlığından i 

951 -109 
Davacı Pertek'in Çevirme Köyünden Zülfü ve Mevlüt Taş'lara vekâ

leten ve kendisine asaleten aynı köyden Resul Taş tarafından aynı köylü 
Süleyman Geçgel veresesinden Mustafa Geçgel ve on arkadaşı hakkında 
Pertek Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan gayrimenkul taksimi dâvası
nın yapılan duruşmasında i 

Dâvâlı Mustafa Geçgel adına çıkarılan davetiye, mumaileyhin göste
rilen adreste olmayıp 5-6 sene evvel çalışmak üzere Adana'ya gittiği ve 
oradaki adresinin de belli olmadığı şerhiyle biiâ tebliğ iade kılınması üze
rine Resmî Gazöte'nin 3 Kasım 1951 tarih ve 7947 sayısında ilânen teb
ligat yapıldığı halde 20/11/1951 tarihli celseye gelmediğinden Resmî Ga-
zete'de ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

ıDâvalı Mustafa Geçgel'in, duruşmanın bırakıldığı 16/1/1952 Salı gü
nü saat 9.20 de Pertek Sulh Hukuk Mahkemesinde bizzat veya bilvekâle 
kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında cereyan ede
ceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

6030 

(Resmî Gazete) 



Sahife: 2452 (Resmî Gazete) 18 ARALIK 1951 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünden : 

a — Yedekleriyle birlikte 50 aded 100 lük ve 20 aded 50 lik olmak 
üzere ceman 70 aded manyetolu telefon santralı kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 — Bu santrallann muhammen bedeli 270.000 lira, geçici teminatı 
14.550 lira olup eksiltmesi 23/1/1952 Çarşamba günü saat 15,30 da An
kara'da P. T. T. Genel Müdürlüğü Fen Dairesi Başkanlığında müteşekkil 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler geçici teminat makbuzu veya banka mektubu ile 
kanuni vesaik ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14,30 a ka
dar mezkûr Komisyona vereceklerdir. Postada vâki olacak gecikmeler 
kabul olunmaz. 

4 — Şartnameler Ankara'da P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü Ves
ilesinden ve İstanbul'da Bölge Başmüdürlüğü Veznesinden 1S,50 lira b»-
delle iateklllereı verilecektir. 

5009/4-2 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Ticaret sicillinin 307 numarasında müseccel Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Şirketi kendi memurlarından olup evvelce 2 nci derece, 
de imza yetkisi verilmiş bulunan Refik Erdemli, Ali Şahingi'I, Ömer Su
nar ve Tayfur Şmlak'ın yetkilerinin 1 inci dereceye çıkarıldığını bildire
rek keyfiyetin tescilini istemiş olduğundan, mezkûr hususun vâki talep 
dairesinde ve-11/12/1951 tarihinde tescil edildiği duyurulur. 

8083 / 1 - 1 

Çayırhan Yetiştirme Yurdundan ; 

O 1 N S 1 

Bir aded kamyon tamiri 

Muhammen b«dtll 
Lira 

3.524 

Geçici t«minat 
Lira Kr, 

264,30 

1 — Çayırhan Yetiştirme Yurduna alt bir aded fcamyo* banür •ttl-
rllecektir. 

t — Kamyon her zaman Bayındırlık Müdürlüğü Garajında görü
lebilir. 

3 — Şartnamesi Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yurt Müdür-
lüğündedir. 

4 — Eksiltmesi 29/12/1951 Cumartesi günü *aat 10 da Nallıhan 
Kaymakamlığında yapılacaktır, 

5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve diğer vealka-
lariyle birlikte Komisyonda hazır bulunmaları. 

5973 /4-« 

Arapkir Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

951/297 
Berenge M. den Sadık oğlu Nuri. 

» > Sadık kızı Fatma, 
» > Hüseyin karısı Rabia 
» > Hacı Hasan oğlu Osman. 
> K. den Haydar'a. 

Arapkir'in Berenge M. den Rasim Kaşkal'm aleyhinize açmış olduğu 
tefrik taksim dâvasının yapılacak olan yargılamasında: 

Mahalli İkametiniz meçhul olduğundan adınıza çıkarılan tebligatın 
'Resmi Gazete ile ve ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş ve tapu
nun Kasım 1951 G. ve 3 - 4 ve Eylül 1935 G. ve 36 - 37 ve Kânunusani 
1929 T. ve 29 - 30 No. Temmuz 1325 tarih ve 35 No. Ağustos 1325 T. ve 
33 - 34 No. da kayıtlı bulunduğunuz gayrimenkullerin aranızda taksimi 
olmadığı surette şuyuun izalesi istenmiş olduğu ve duruşma da 28/12/1951 
gününe bırakılmış olduğundan mezkûr günde mahkemeye gelmeniz veya 
bir vekil göndermeniz göndermediğiniz takdirde ve gelmediğinizde hak
kınızda gıyap karan verileceği davetiye makamına kaim olmak üzere 
İlân olunur. 

5066 

Bolu Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Karaçayır Mahallesinden Safiye Genç tarafından, Düzce'nin Ef-
teni İmamlar Köyünde Marangoz Nuri yanında iken buradan adres bı
rakmaksızın ayrılan Süleyman Genç aleyhine, adı geçenin 3 seneden/beri 
aile birl.ğıne itaat ebmed.ği cihetle kendisine ihtar yapılması dileğiyle 
açılan birliğe avdet dâvasının muhakemesi sırasında: Dâvâlı Süleyman 
Genc'e ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. Adı geçen Süleyman 
Genc'in yargılamanın bırakıldığı 21/12/1951 Cuma günü saat 9 da Mah
kememizde hazır bulunması veya bir vekil göndermesi usulen ilân* olunur. 

508Ö 

Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

X Ocak 1952 tarihinden 31 Ocak 1952 akşamına kadar iti
bara alınması lâzım gelen borsada kayitlı dövizlerin ortalama fiyatları 
aşağıda gösterilmiştir. 

İlân olunur. 

Borsada kayıth dövizlerin Kasım 1951 ayına att 
vasati çek fiyatları 

,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10« 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Frangı 
Liret 
İsviçre Frangı 
Florin 
Rayşmark 
Belçika Frangı 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak Kuronu 
Pezeta 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kuronu 
Ruble 
Eskudo 
Zlotl 

Lira Kuruş Santim 
7 85 64 

280 31 41 
0 80 — 
0 44 

64 03 — 
73 68 40 

5 60 
0 01 876 

c 60 — 

9 66 — 

54 12 60 
70 — — 
9 T3 90 

70 

1 Ocak 1952 tarihinden 31 Ocak 1952 akşamına kadar İtibara alın
ması lâzım gelen borsada kayıtlı olmıyan veya olmakla beraber muamele 
görmlyen bazı dövizlerin 30/11/1951 tarihi itibariyle Cumhuriyet Merkaz 
Bankasından bildirilen rayiç fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

İlan olunur. 
Esas kur 

Kuruş 

100 

Avusturya Şilini 13,11 
Avusturalya Lirası 627,20 
Cenubi Afrika Lirası 784,— 
Danimarka Kuronu 40,54 
Doyçe Mark 66,667 
Filipin Pezosu 140 — 
Hint Rupisi 58,80 
Hongkong Doları 49,— 
İrak Din an 784,— 
Kanada Doîârı 272,83 [»3 
Kıbns Lirası 784,— 
Kolombiya Pezosu 143,58974 
Liret 44,800 
Lübnan Lirası 127,76764 
Meksiko Pezosu 32,36994 
Mısır Lirası 804,036 
Norveç Kuronu 39,20 
İran Riyali 8,682184 
Seylan Rupisi 58,80 
Suriye Lirası 127,76764 
Şili Pezosu 9,032268 
Belçika Frangı 5,60 
Holânda Florini 73 «84 
Çekoslovak Kuronu 5,60 
Ürdün Dinarı 784.— 
Pakistan Ruplal 64,63 

. NOT : 
[*] Ekim 1950 tarihinden itibaren Kanada Dolarının resmî par 

tesi İlga edilmiştir. Mezkûr paranın rayici, vasati olarak, bilhesap 1 ,Ka 
nada dolan = 272,83 kuruş civarındadır. Ve her gün teımevvüç etmektedir 
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B/ı«hı>kaıılıfc Derlet Mat^ 
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Kanunlar                                                                                                                   Sayfa 

                                                                                                                   
5851  Diyarbakır İline Bağlı Eğil İlçesi Adının (Dicle) ve Bu İlçeye Bağlı Dicle Bucağının 

 Adının da (Eğil) Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun      1

 

5852  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Adına Hareket  

          Eden Export - İmport Bank Arasında Akdedilen (36) Milyon Dolarlık Kredi  

          Anlaşmasının Onanmasına Dair Kanun       1

 

5853  Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan Ekonomik  

           İş Birliği Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onanmasına Dair Kanun   2

 

Bakanlar Kurulu Kararı 
 

3/13850  Basın Kartları Yönetmeliği Hakkında Karar      4

 

 

 

 

İlanlar            6

     

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




