Resmî Gazete
Kuruluş tarihi:
İdare ve yazı işleri için
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur

7 Ekim 1336-1920

22 MART 1954

Sayı: 8664

PAZARTESİ

KANUNLAR
CETVEL,

Nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek Kanun
Kabul tarihi: 11/3/1954

Kanun No : 6384

Madde
3827 sayılı
işleri Reisi
Madde
Madde

1 — Nakil vasıtaları hakkındaki 15 Mayıs 1940 tarihli ve
kanunun ikinci maddesine bağlı (1) sayılı cetvele Diyanet
için bir binek otomobili eklenmiştir.
2 — - B u kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
3 — Bu kanunu icraya icra; Vekilleri Heyeti memurdur.
15/3/1954

-a-——

D.

4
5
5
6
7
8
8
9
8

Merkez kısmı
Fen Heyeti Müdürü (Y. Müh. Müh.) (ihtisas Mev.)
Fen Heyeti Müdür Yard. (Y. Müh. Müh.) (ihtisas Mev.)
Y. Müh. Müh. veya istatistikçi
Y . Müh. Müh. veya Fen Me. Istastistikçi ve iktisatçı
Y. Müh. veya Fen Me. istatistikçi ve iktisatçı
Servis Muamelât Şefi
Memur
»
Ressam (ihtisas Mev.)

5

Y . Müh. Müh. veya Fen Memuru

İller

Kars'lı Hasan Aydın'a vatani hizmet tertibinden aylık
bağlanması hakkında Kanun

Aded

Memuriyetin nev'i

Maaş

1
1
3
2
2
1
2
3
1

90
80
80
70
60
50
50
40
50

12

80

kısmı

Düatur

Kanun No : 6386

Kabul tarihi: 11/3/1954

Madde 1 — Birinci Dünya Harbi ve İstiklâl Harbinde fevkalâde
yararlıkları görülen, Kars'lı Hasan Aydın'a, hayatta bulunduğu müddetçe
vatani hizmet tertibinden ayda (170) lira maaş tahsis edilmiştir.
Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 3 — B u kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur.
15/3/1954

Ballığı

No.

5539

Kanun No : 6387

Kabul tarihi: 11/3/1954

Madde 1 — Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtına Tra
fik Fen Heyeti Müdürlüğü ilâve edilmiştir.
Madde 2 — 11/2/1950 tarih ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunda mevcut (1) sayılı cetvele,
bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen kadrolar ilâve edilmiştir.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
15/3/1954

Cilt

Sahile

Gazete
San

İlgili Kanan :
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında
Kanun
11/2/1950

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bazı mad
deler eklenmesi ve 5441 sayılı kanunun 11 inci maddesinin
kaldırılması hakkında Kanun
Kanun No : 6388

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
hakkındaki Kanuna ek Kanun

Tertip

Kabul tarihi : 11/3/1954

Madde 1 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı K a 
nunun 12 nci maddesinin H işaretli fıkrasına aşağıdaki (ım) bendi eklen
miştir :
m) 5441 sayılı kanun hükümlerine istinaden Devlet Tiyatrosunda
mukavele ile çalışan sanatkârlar.
Madde 2 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı K a 
nununun 15 inci maddesinin (b) fıkrasının ilk bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
b) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetlilerle
5441 sayılı kanuna göre Devlet Tiyatrosunda mukavele ile çalışan sanat
kârlar ve hayrat hademesinin 3/7/1939 tarihli ve 3659 sayılı kanunun ge
çici 1 inci maddesiyle 28/12/1946 tarihli ve 4988 sayılı kanunun 4 üncü
maddesi hükümlerine ve tahsil durumları ile hizmet sürelerine göre bu
lunmaları gereken derecelerin ücret tutarları;

Sahife:8754

(Resmi Gazete)

Madde 3 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci maddesine aşağıdaki (f) fıkrası eklenmiştir :
İştirakçi veya
tevdiatçılar
f) Devlet Tiyatrosu
sanatkârlarının

Hizmetin geçtiği
yerler

Eklenecek
müddetler ay

Devlet Tiyatrosu sanatkarlığında

3

Madde 4 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna aşağıdaki geçici 94 üncü madde eklenmiştir :
Geçici madde 94 — B u kanunla emeklilik hakkı tanınmış olan Dev
let Tiyatrosu sanatkârları gerek 5441 sayılı kanunun geçici 2 nci mad
desiyle Devlet Tiyatrosunda geçmiş sayılan hizmet müddetlerinden ge
rekse 5441 sayılı kanunun meriyetinden sonra Devlet Tiyatrosunda ge
çen hizmet müddetlerinden âzami 10 senesini 5434 sayılı kanunun muvakkat 65 inci maddesindeki esaslar dairesinde ve bu kanunun mer'iyete gir
diği tarihten itibaren 6 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına
müracaatta bulunmak şartiyle borçlanabilirler.Bunların borçlanabilme
leri için bu kanunun mer'iyete girdiği tarihteki yaşlarından Devlet T i 
yatrosunda geçen ve 5441 sayılı kanun gereğince Devlet Tiyatrosunda
geçmiş sayılan hizmet müddetleri indirildikten sonra y a ş sayısının 40
geçmemiş olması şarttır.
Madde 5 — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Ka
nunun 11 inci maddesi lağvedilmiştir.
Madde 6 — Bu kanun 1/7/1954 tarihinden itibaren mer'iyete girer.
Madde 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya İ c r a Vekilleri Heyeti
memurdur.
15/3/1954
Düstür

Başlığı

No.

Tertip

Cilt

Sahife

Resmi
Gazete
Sayı

3659
4988
5434
5141

Bankalar ve Devlet Müesseseler.» Memurları
aşlıklarının
Tevhit ve Tendülühakkında Kanun
3/7/1939
Devlet Memurları Aşlıklarının Tevhit ve Teadülüne dair
olan 8656 sayılı kanunla buna ek 4644 sayılı kanunda
değişiklik yapılması hakkında Kanun
28/12/1946
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
8/6/1949
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında Kanun
10/6/1949

3

20

1539

4255

3
3
3

38
30
30

34».
3335
1444

6494
7335
7234

Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki
2287 sayılı kanunla ilgili 4737, 4926 ve 5021 saydı kanun
larda değişiklik yapılması hakkında Kanun
Kanun. No : 6389

Madde 3 — Maarif Vekâleti Kuruluş kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına
dair olan 4926 sayılı kanuna ek 5021 sayılı kanuna bağlı ilişik (1) sayılı
cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmış, yerine ilişik (2) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar konulmuştur.
Madde 4 — Maarif Vekâleti Kuruluş kadrolariyle Merkez Kuruluşu
ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair
olan 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden, ilişik (3) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar kaldırılmış, yerine ilişik (4)s a y ı l ıcetvelde göste
rilen kadrolar konulmuştur.
Madde 5 — B u kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya İ c r a Vekilleri Heyeti
memurdur.
15/3/1934

No.

Kabul tarihi: 11/3/1954

Madde 1 — Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunun, bu kanuna ek 4737 sayılı kanunun 1 inci mad
desiyle değiştirilen, 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4737
4926
5021

Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve Vazifeleri hakkında
Kanun
10/6/1933
M i l l i Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna ek Kanun
14/3/1945
Milli
Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kurulusu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiktik
yapılması hakkında Kanun
10/6/1946
Millî Eğitim Bakanlıgı kuruluş kadrolariyle merkez kuru
lusu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik
yapılmasına dair olan 4926 sayılı kanuna ek Kanun 21/2/1941

D.

Cilt

Saatte

Resmi
Gazete
Sayı

3

M

1459

2434

3

26

422

6009

3

27

1272

6334

3

28

940

6643

Memuriyetin nev'i

Aded

Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri

4

Kâtip

Maaş

35

[2] SAYILI C E T V E L .
d

9
10

Memuriyetin nev'i

Aded

Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri katiplikleri
Başkâtip (1)
2
Kâtip
7

Maaş

40
35

(1) Başkâtipler bulundukları memleketlerin elçilikler kurullarına
ataşe muavini olarak girerler.
[3] S A Y I L I C E T V E L
D .

Maarif Vekâleti müfettişlerinin tâyininde aranacak vasıflar şunlar-

Madde 2 — Maarif Vekâleti Kuruluş kadrolariyle Merkez Kuruluşu
ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair
olan 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Teftiş Kuruluna ait kıs
mındaki (1) işaretli izahat şu şekilde değiştirilmiştir :
Bunlardan yedisi yabancı memleketlerde öğrenci müfettişi olarak
görevlendirilebilir. Bunların gönderilecekleri memleketin dilini bilmeleri
şarttır.

Düstür
Tertip

[1] SAYILI C E T V E L

dır :
1 - Üniversite veya bir yüksek okuldan mezun bulunmak,
2 -Orta veya yüksek dereceli okullarda en az 8 yıl öğretmenlik
ve bu müddetin içinde olmak üzere en az 3 yıl meslek bünyesinde idare
işlerinde bulunmak ve öğretmenlikle birlikte bu işlerde de üstün başarısı
tesbit edilmiş olmak.
Müfettişler Maarif Vekili ile Başvekilin müşterek kararnamesi üzeri
ne Reisicumhurun tasdiki ile tâyin edilirler.
Maarif Vekâleti, bu müfettişlerden en çok 7 sini; yabancı memle
ketlerin gerekli gördüğe mahallerinde, özel kanunlarına göre bölgelerindeki öğrenci işlerine bakmak, eğitim ve öğretim işleri dolayısiyle ilgili
makam ve kişilerle temasta bulunmak, gerek vekâletçe ve gerek kendile
rince lüzum görülen konularda incelemeler yapmak üzere öğrenci müfet
tişi olarak göndermeye yetkilidir.
Bu müfettişler bulundukları memleketlerin elçilikler kurullarına ata
şe olarak girerler.
Maarif Vekâleti lüzum gördüğü takdirde bir müfettişlik mahallindebirden fazla müfettiş tavzif edebilir.
Sağlık, eski eserler ve müzeler, kitaplıklar müfettişlerinin tâyinle
rinde yukarki (2) sayılı fıkardaki kayıtlar aranmaz.

Başlığı

İlğili Kanunlar :
2287

10

İlgili Kanunlar :

22 MART 1954

4
6
7
10
11
13

Memuriyetin nev'i
Hukuk Müşavirliği
Birinci Hukuk Müşaviri
İkinci Hukuk Müşaviri
Raportör (1)
Birinci Mümeyyiz
İkinci Mümeyyiz
Memur

Aded

1
1
2
1
1
2

Maaş

90
70
60
35
30
20

(1) Hukuk müşavirliğinin sorumluluğu altında müdürler ve Vekâlet Disiplin Komisyonlarının raportörlük görevlerini de yapacaktır.
[4] SAYILI C E T V E L
olarak göndermeye yetkilidir.
Memuriyetin nev'i

müfettişi
D.

Aded

Maaş

Hukuk Müşavirliği
3
5

6

7
8
10
11
13

Birinci Hukuk Müşaviri
İkinci Hukuk Müşaviri
Üçüncü Hukuk Müşaviri
Raportör (1)

»

»

Birinci Mümeyyiz
İkinci Mümeyyiz
Memur

1
1
1
2
1
1
2
2

100
80
70
60
50
35
80
20

(1) Hukuk müşavirlerinin sorumluluğu altında vekâlet müdürler
ve Vekâlet Disiplin Komisyonlarının raportörlük görevlerini de yapacaktır.

22 MART 1954

(ResmiGazete)

Ödemiş'li Mehmet oğla 1314 doğamla Mehmet Karaerkek'e
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında
Kanun
Kanun No : 6390

6390

Kabul tarihi: 11/3/1954

Madde 1 — Ödemişli Mehmet oğlu 1314 doğumlu Mehmet Karaer
kek'e vatani hizmet tertibinden hayat kaydiyle (120) lira aylık bağlan
mıştır.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur.

İhtiyarlık Sigortası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna bazı
maddeler eklenmesi hakkında Kanun
kabul
:
Kabuli tarihi

11/3/1954

Madde 1 — 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9,10,11,12, 13, 14,15, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 41 ve
geçici 1 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 1 — İş Kanununun tatbik edildiği iş yerlerinde çalışanlardan
o kanuna göre sigortalı sayılanların ihtiyarlıkları, maluliyetleri ve ölümleri
halinde yapılacak yardımlar için, iş yerinin İş Kanunu şümulüne alındığı
nın ilgili makamlar tarafından iş verene tebliğ tarihinden itibaren, bu ka
nun hükümleri uygulanır.
Madde 2 — Bu kanun hükümleri
uygulanmaz:

eklenir. Hak kazanma için lüzumlu prim ödeme gün sayısı bu surete tamamlandıktan sonra artan yıpranma payı gün sayıları ve prim ödeme gün
sayısına katılmış kısmı yoksa tamamı, 5 inci maddenin (1) inci fıkrasına
göre ihtiyarlık aylığından faydalanılabilecek yaş haddinden indirilir.
Ağır ve yıpratıcı işlerle bu işlerde geçen hizmet süreleri üzerinden,
% 30 u geçmemek «şartiyle, ne nispette yıpranma payı hesaplanacağı Çalışma Vekaletince hazırlanacak nizamname ile tesbit olunur.
Madde 7 — Bağlanacak ihtiyarlık ve maluliyet aylığının yıllık tutan
sigortalıların kendileri ve işverenleri tarafından ödenen ihtiyarlık sigorta
sı primleri toplamının % 20 sidir.
Şu kadar ki, yıllık ihtiyarlık ve maluliyet aylıklarının tutarı 400 lira
dan aşağı olamaz.

15/3/1954

Kanun No : 6391

Sahife; 8755

aşağıda

yazılı kimseler hakkında

a) Kanunla kurulu emeklilik sandıklariyle ilgilendirilenler yahut, 4772
sayılı kanuna tevfikan gelir bağlananlar hariç olmak üzere, bir kanuna da
yanılarak tekaüt, maluliyet veya ihtiyarlık aylığı bağlanmış olanlar;
b) İş yerinde yürütülen esas işin mahiyeti 3008 sayılı İş Kanununun
8 inci maddesinde gösterilen süreksiz işlerden madut bulunduğu takdirde,
bu gibi iş yerlerinde çalışanlar.
'Madde 3 — Hilâfına kanuni hukum olmadıkça İş Kanununun 7 inci
faslı hükümleri İhtiyarlık Sigortasına da şâmildir.
4772 sayılı kanunun 51, 52, 69, 71, 74, 77 ve 81 ıncı maddeleri İhtiyarlık
Sigortası hakkında da uygulanır.
Madde 4 — Sigortalıya sağlanan menfaatler şunlardır:
a) Kendisine ihtiyarlık veya maluliyet aylığı bağlanması;
b) Eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanması;
c) Kendisine veya eşine, çocuklarına, ana ve babasına toptan
yapılması;

Ancak, sigortalılık süresi 15 ile 25 yıl arasında bulunan ve çalışma gü
cünün en az %75 ini kaybetmiş olan sigortalılara bağlanacak maluliyet ay
lığının yıllık tutarının asgari haddi, 400,liradan, sigortalılık süresinin 25
yıldan eksik olan her tam senesi için, 16 lira indirme yapılması suretiyle
bulunacak miktardır.
Madde 9 — Durumları aşağıda yazılı sigortalıların, müracaat tarihin
den evvelki hizmet süreleri için kendileri ve işverenleri tarafından ödenen
ihtiyarlık sigortası primlerinin yarısı, yazılı talepleri üzerine, aynen geri
verilir:
a) Evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılan kadın işçi ve hizmetliler;
b) İhtiyarlık Sigortasına tabi işlere geç girdiklerinden 60 yaşında veya
bu yaştan sonra talepleri tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduramıyan işçi ve hizmetliler.
Yukarki fıkralarda yazdı sebeplerle işinden ayrılan sigortalı, ihtiyar
lık sigortasına tabi bir işe yeniden girecek olursa bu madde gereğince ken
disine geri verilen primleri Kuruma iade etmedikçe eski hizmetleri işbu
kanunun tatbikatında nazara alınmaz. Bu gibilerin sigortalılık süreleri, ken
dilerine toptan ödeme yapılması hususundaki yazılı taleplerinden sonra,
İhtiyarlık Sigortasına tabi işlere ilk defa girdikleri tarihten başlar.
B u sebeplerle işten ayrılan ve kendilerine toptan ödeme yapılmış bu
lunan sigortalılar, İhtiyarlık Sigortasına tabi bir işe yeniden girdikleri ve
aldıkları sigorta primlerini de Kuruma geri verdikleri takdirde, evvelki
sigortalılık süreleri yeni sigortalılık sürelerine ve prim ödeme gün sayıları
da yeniden prim ödeyecekleri gün sayılarına ilâve olunur. Ancak, bu gibilerin toptan ödeme için yazılı talepte bulunmuş oldukları tarih ile İhtiyar
lık Sigortasına tabi işlere yeniden girdikleri tarih arasındaki fasıla, sigor
talılık süresinden sayılmaz,
Madde 10 — İhtiyarlık Sigortasından aylık bağlanmasına hak kaza
namamış olan sigortalılardan:
a) Çalışma gücünün en az % 75 ini kaybettikleri usulen anlaşılan sigortalıların bu hususta yazı ile müracaatta bulundukları tarihe kadar,

ödeme

d) Ailesine cenaze masrafı karşılığı verilmesi.
Madde 5 — 1 - İhtiyarlık aylığından faydalanmak için :
a) 60 yaşını doldurmuş olmak;
b) En az 25 yıldanberi sigortalı bulunmak;
c) E n az 5.000 günlük ihtiyarlık sigortası primi ödemiş olmak;
şarttır.
2 — Maluliyet aylığından faydalanabilmek için:
a) Çalışma gücünün en az % 75 ini kaybetmiş olmak, en az 25 yıldan
beri sigortalı bulunmak ve en az 5.000 günlük İhtiyarlık Sigortası primi
ödemiş olmak; veya,
b) Çalışma gücünün en az % 75 ini kaybetmiş olmak, en az 15 yıldanberi sigortalı bulunmak ve İhtiyarlık Sigortasına tabi işe ilk defa giri
len tarihten maluliyet aylığından faydalanma talebinde bulunulan tarihe
kadar geçen her yıl için ortalama olarak en az 200 günlük İhtiyarlık Sigor
tası primi ödemiş olmak,
şarttır.

b) Ölen sigortalıların da ölüm tarihlerine kadar,
Gerek kendileri, gerekse kendileri için işverenleri tarafından ödenmiş
bulunan İhtiyarlık Sigortası primleri tutarı sigortalıya veya 11 inci madde
de yazılı esaslar dairesinde hak sahiplerine aynen ödenir.
Şu kadar ki, İş Kazasından veya Meslek Hastalığından ileri gelen da
imi iş göremezlik ve ölüm hallerinde, aynı zamanda 4772 saydı kanundan
faydalananlara yapılacak toptan ödeme yukarda gösterilen miktarın yarı
sıdır.
Madde 11 — Sigortalının ölümü halinde toptan ödenecek miktarın
yarısı dul kalan karısına verilir. 18 yaşım doldurmamış çocuklarından her
birine de toptan ödenecek miktarın dörtte biri ödenir.
Sigortalının, ölümünden önce evlât edinilmiş veya nesebi düzeltilmiş
yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları da toptan ödemeden faydalanır
lar.
Sigortalının, çalışamaz durumdaki malûl çocukları, yaşları ne olursa
olsun 18 yaşını doldurmamış çocuklar gibi toptan ödemeden faydalanırlar.
Sigortalının ölümü ile hem anasız ve hem babasız kalan çocuklarından
her birine, toptan ödenecek miktarın. %30 u verilir.

3 — İhtiyarlık veya maluliyet aylığına hak kazananların aylıklarının
ödenmesine kendilerinin bu yoldaki yazılı taleplerini takip eden ay başın
dan başlanır.

Hak sahiplerine ödenecek miktarlar toplamı, toptan ödeme miktarını
aşamaz. B u miktarın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerine ödenecek
miktardan aralarındaki nispet gözetilerek indirme yapılır.

Madde 6 — Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanların bu işlerde geçen
hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payları, İhtiyarlık Sigor
tası haklarından faydalanılması için yerine getirilmesi meşrut prim ödeme
gün sayısını doldurmamış bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına

Sigortalının hak sahibi karısına ve çocuklarına ödenen hisseler toplamı toptan ödeme miktarından çıkarıldıktan sonra arta kalan kısmın yarısı
geçimi sigortalı tarafından sağlanan veya sağlanması hükme bağlanmış bu
lunan anasına ve yarısı da aynı şartı haiz babasına ödenir.
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Yukardaki esaslar dairesinde toptan ödeme yapıldıktan sonra baki
ye kalırsa, bu bakiyeden, sigortalının ölümünden sonra doğacak çocukları
na bu maddenin 1 inci veya 4 üncü fıkraları gereğince toptan ödeme yapılır.

tasına tabi işlerden ayrıldıkları tarihten bir yıl geçtikten sonra ölenler ile
bu sigortadan aylık bağlanmış veya toptan ödeme yapılmış olanlar için de
cenaze masrafı verilmez.

Madde 13 — Hangi hallerde sigortalının çalışma gücünün en az % 75
ini kaybetmiş durumda sayılacağı Çalışma ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâletlerince birlikte hazırlanacak bir nizamname ile tesbit olunur.

Madde 20 —İhtiyarlık Sigortasının gerektirdiği yardımlarla her tür
lü yönetim giderlerini karşılamak üzere alınması gerekli primleri sigorta
lılarla bunların işverenleri öderler. İşveren çalıştırdığı büûmun sigortalı
ların prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait primler tu
tarını da bu miktara ekîiyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar İşçi Sigor
taları Kurumuna ödemeye mecburdur. İşveren, primlerin bu suretle tam
olarak zamanında ödenmemesi halinde İşçi Sigortaları Kurumuna karşı so
rumlu olup, ayrıca primleri % 10 fazlasiyle ve kanuni ödeme müddetinin
sona erdiği tarihten itibaren % 5 faizi ile ödemeye mecburdur.

Madde 13 — Umumi muvazeneye dâhil dairelere, katma bütçeli ida
relere, belediyelere, hususi idarelere veya İşçi Sigortalan Kurumuna ait
hastane bulunan yerlerde bu hastanelerden birinin sağlık kurulunca, bu ka
bil hastane bulunmıyan yerlerde, biri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü,
Hükümet tabibi, belediye tabibi veya İşçi Sigortaları Kurumu hekimi ol
mak üzere en az iki hekim tarafından müştereken verilecek rapor maluliyet
durumunun tesbitinde esas tutulur.
Ancak:
a) Hastalık veya arızanın nevine göre mütehassıs bulunmaması,
b) Gerekli tetkik ve teşhis vasıtalarının mevcut olmaması,
c) Hastalık veya arızanın sonucunu tâyin için sigortalının bir sağlık
müessesesince müşahede altına alınmasının gerekmesi,
Gibi sebeplerden biri dollayısiyle rapor Kurumca yeter görülmezse
sigortalı, yukarda belirtilen hastanelerden Kurum tarafından tâyin edilen
en yakın bir hastanenin sağlık kuruluna sevkolunabileceği gibi sigortalı da,
birinci fıkrada yazılı raporlar üzerine Kurumca verilecek karara itiraz ede
rek aynı şekilde bir hastahanenin Sağlık Kurulunda muayenesini talep ede
bilir.
Kurum veya sigortalının bu son rapora da itiraz etmesi halinde durum
Yüksek Sağlık Şûrasınca kesin karara bağlanır.
Raporlarının Kurumca yeter görülmemesi sebebiyle yemden bir hastane
Sağlık kuruluna sevkolunacak sigortalıların ve lüzumu halinde bunlara re
fakat etmesi gereken kimselerin gidip gelme yol paralariyle sigortalıların
hastane masrafları Kurum tarafından verilir.
Madde 14 —> İhtiyarlık Sigortasından aylık alan veya aylık bağlanma
sına hak kazanmış durumda bulunan sigortalının ölümü halinde, dul karısı
na, özel kanunlar gereğince herhangi bir yerden aylık veya ödenek almamak
veyahut İhtiyarlık Sigortasına tabi bir işten kazancı bulunmamak şartiyle,
kocasına ait aylığın % 40 ma eşit bir aylık bağlanır.
Sigortalının çocuklarından her birine, özel kanunlar gereğince her
hangi bir yerden aylık veya ödenek almamak yahut İhtiyarlık Sigortasına
tabi bir işten kazancı bulunmamak şartiyle, sigortalıya bağlanacak aylığın
% 20 si nispetinde aylık ödenir. Bu ödemeler çocuğun 18 yaşını doldurma
sına kadar devam eder.
Özel kanunlar gereğince herhangi bir yerden aylık veya ödenek alan
yahut İhtiyarlık Sigortasına tabi bir işten kazancı bulunan dulların ve ço
cukların buralardan temin ettikleri aylıklar bu kanun gereğince bağlana
cak aylıktan az olursa aradaki fark kendilerine ödenir.
Sigortalının ölümünden evvel evlât edinilmiş veya nesebi düzeltilmiş
yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile ölümünden sonra doğan ço
cukları da bu kanundaki esaslar dairesinde aylıktan faydalanırlar.
Sigortalının çalışamıyaeak durumdaki malûl' çocukları, yaşları ne olur
sa olsun, sigortalının 18 yaşından küçük çocukları gibi bu aylıktan fayda
lanırlar.
Hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların yıllık toplamı sigortalıya
ait aylığın yıllık tutarını geçemez. Bu haddin aşılmaması için gerekirse hak
sahibi olan kimselerin aylıklarından aralarındaki nispet gözetilerek indir
meler yapılır.
Sigortalının karısına ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların
toplamı sigortalıya ait aylıktan dun bulunduğu takdirde, artanı, eşit his
seler halinde, geçimi sigortalı tarafından sağlanan veya sağlanması hük
me bağlanmış bulunan ana ve babasına aylık olarak verilir. Ancak, bunla
rın beherinin hissesi % 20 yi geçemez.
Sigortalının dul karısı ve kız çocukları evlenecek olurlarsa aylıkları
kesilir.
Madde 15 >— Kadın sigortalıların çocuklarına, Çakmakta olduğu ça
lışamıyaeak durumdaki malûl kocasına ve geçimi sigortalı kadın tarafından
sağlanan veya sağlanması hükme bağlanmış bulunan ana ve babasına da 14
üncü maddedeki şartlar ve esaslar dairesinde aylık bağlanır veya 11 inci
madde gereğince toptan ödeme yapılır.
Madde 16 — Sigortalının ölümü halinde cenaze masrafı karşılığı olarak
ailesine 75 lira ödenir. 4772 sayılı kanun gereğince cenaze masrafı verilen si
gortalılar için bu maddeye tevfikan ayrıca ödeme yapılmaz, ihtiyarlık Sigor

Madde 21 — Sigortalılarla işverenlerin ödeyecekleri primlerin
bında sigortalılara tediye edilen ücretlerin aylık tutarı esas alınır.

hesa

Sigortalılara verilen fazla mesai ücretleri, prim ve pahalılık zamları
gibi yalnız ücret mahiyetindeki her türlü paralar ücretlerin aylık tutarına
dâhildir.
Madde 22 — Ücretsiz çalışanlarla günlük kazancı 2 liradan aşağı olan
sigortalıların İhtiyarlık Sigortası primleri 2 lira üzerinden hesaplanır.
Sigortalının fiilen aldığı ücret ile 2 lira
tamamı işveren tarafından ödenir.

arasındaki farka ait primin

İhtiyarlık Sigortası primlerinin hesabında günlük
dan fazlası nazara alınmaz.

kazancın 50

lira

Bu madde gereğince prim hesabına esas tutulacak günlük kazanç, si
gortalının bir takvim ayı içinde elde ettiği ve prime esas. tutulan aylık ka
zanç toplamının 30 da biridir.
Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki iş günlerinde her
hangi bir sebeple kısmen çalışmamış ve çalışmadıkları günler için ücret al
mamış sigortalıların günlük kazançları, o ay içindeki fiili kazanç toplamının
ücret aldıkları gün adedine bölünmesi suretiyle hesaplanır.
Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayı
ları aynı zamanda bunların prim ödeme gün sayılarım gösterir.
Muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların İhtiyarlık Sigortası primine
esas tutulacak aylık ve günlük kazançlarının tesbitinde, her iş yerindeki
aylık ve günlük kazanç tutarı müstakilen nazara alınır ve pirimler buna göre
hesaplanır.
Madde 24 — İhtiyarlık Sigortası primi sigortalının kazancının % 8 idir
Bu miktarın yarısı sigortalı, diğer yarısı da işveren hissesidir. 22 inci
madde hükmü saklıdır.
Madde 26 — İşveren veya işveren vekili iş yerinde çalıştırdığı sigor
talılara ödenen ücretleri gösterir ve örneği İşçi Sigortaları Kurumunca ha
zırlanacak aylık bordroları en geç ertesi ayın sonuna kadar İşçi Sigortaları
Kurumuna vermeğe mecburdur.
Bordrolar, örneğine uygun olarak, vaktinde verilmezse veya bordrola
rın dayandığı belgeler bordro muhteviyatını teyideder mahiyette .görül
mezse, İşçi Sigortaları Kurumu prim hesabında esas tutulacak kazançlar
toplamını uygun göreceği yol ve usullere göre re'sen takdir eder.
Kendileri için işverenleri tarafından bordro verilmeyen sigortalılar
çalıştıklarını mahkeme karariyle ispat ederlerse, bunların mahkeme kara
rında belirtilen kazanç toplamlariyle çalışma gün sayıları nazara alınır.
Madde 27 — Sigortalılık süresi en az 5 yıl olan ve asgari 1000 günlük
İhtiyarlık Sigortası primi ödemiş bulunan sigortalılar aşağıdaki şartlar
dâhilinde ihtiyari olarak sigortaya devam edebüirler:
a) ihtiyari olarak sigortaya devam edeceğini bu kanuna tabi işten son
defa ayrıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde İşçi Sigortaları Kurumuna ya
zı ile bildirmek,
b) Evvelce kendisine toptan ödeme yapılmamış olmak veya toptan
ödeme yapılmışsa bu miktarı, aradan geçen zamana ait faiziyle birlikte, ih
tiyari olarak sigortaya devam talebinin kabul edildiğinin Kurumca kendisi
ne tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde iade etmiş bulunmak,
c) Her yıl en az 250 gün İhtiyarlık Sigortası primi ödemek.
(c) Bendi gereğince ödenecek primlerin tâyininde sigortalının işten ay
rıldığı tarihe takaddüm eden son bir yıl içindeki ortalama günlük kazancı
esas tutulur. Bu ücret üzerinden 24 üncü maddedeki nispet dâhilinde tes
bit olunacak primlerin tamamını yalnız sigortalı öder.
Bu sigortalıların mecburi ve ihtiyari olarak ödedikleri primler ve bu
primlere ait gün sayıları birleştirilir.
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İhtiyari olarak sigorta haklarım devam ettirenler yıllık primlerini İş
çi Sigortaları Kurumunun tâyin edeceği aylarda dört eşit taksitte öderler.
Herhangi bir taksiti, gecikme faiziyle birlikte ve taksit tarihinden itibaren
en çok bir yıl içinde yatırmıyan sigortalılar bundan sonra ihtiyari olarak
sigortaya devam edemezler.
Madde 28 — İşçi Sigortaları Kurumu, Çalışma
Vekâletince tasdik
edilecek umumi şartlar dâhilinde, İhtiyarlık Sigortasına tabi olmıyan işler
de ve iş yerlerinde çalışanların da toplu olarak bu kanuna tabi tutulmaları
için işverenlerle veya işçi ve hizmetlilerin dernek ve buna benzer teşekkül
leriyle yahut işçi ve işveren sendikaları ile sözleşmeler yapabilir.
Bunlar hakkında bu kanunun geçici 1 inci
uygulanmaz.
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maddesindeki

hükümler

Madde 29 — İşveren veya işveren vekilleri ig yerlerine aldıkları si
gortalı işçi ve hizmetlileri, örnekleri İşçi Sigortaları Kurumunca hazırlana
cak beyannamelerle, en geç 15 gün zarfında Kuruma bildirmeye mecbur
durlar.
Sigortalıların Kurumca tescili, iş yerlerinde tutulacak kayıt ve defter
ler, ihtiyari sigortaya tabi tutulanların prim ödeme şekilleri, aylıkların te
diye zamanları, senelik hesap kartlarının sigortalılara ne suretle verileceği
ve bu kanunun tatbik tarzını gösteren diğer hususlar Çalışma Vekâletince
hazırlanacak bir nizamname ile tesbit olunur.
Madde 31 — İhtiyarlık Sigortası için ayrılacak karşılıklar :
a) Millî Bankalara;
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere;
c) Gayrimenkullere;
d) Sigortalılara mesken inşası için ve bu meskenleri ipotek etmek
suretiyle gayrimenkulun değerinin % 90 ı karşılığı olarak;
yatırılmak suretiyle işletilir.
Bu karşılıkların % 40 ı Devlet tahvillerine ve en çok % 25 i de ipotek
karşılığı olarak yatırılır.
Madde 33 — Bir takvim yılı zarfında bu kanuna tabi işlerden aldık
ları ücret miktarını, prim ödeme gün sayılarını ve namlarına tahakkuk et
tirilen ihtiyarlık sigortası primlerini göstermek üzere İşçi Sigortaları K u 
rumunca sigortalılara senelik birer hesap kartı verilir. Bu hesap kartları
muhteviyatına yapılacak itirazların kuruma yazı ile bildirilmesi lâzımdır.
Hesap kartlarının sigortalılarca alındığı tarihtsn itibaren bir yıl geçtikten
sonra yapılacak itirazlar nazara alınmaz.
İşverenler ve işveren vekilleri, 29 uncu madde gereğince hazırlanacak
nizamnamede hesap kartları hakkında uygulanacağı belirtilecek olan usul
lere riayet etmeye mecburdur.
Madde 37 — İhtiyarlık Sigortasından aylık almakta iken yabancı
memleketlere giden kimselere yabancı ülkelerde kaldıkları müddete ait
aylıkları verilmez. Bunlardan en geç 5 yıl içinde tekrar memlekete dönen
lere, döndükleri tarihi takip eden ay başından itibaren, aylıkları ödenmeye
devam olunur.
Madde 38 — İşçi Sigortaları Kurumu, aylık bağlanması veya toptan
ödeme yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca bağlanacak aylıkları
ve yapılacak toptan ödemeleri en geç 1 ay içinde hesap ve tesbit ederek i l 
gililere yazı ile bildirir.
Sigortalılar ve bunların hak sahipleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları
günden başlamak üzere 3 ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurarak k u 
rumun kararma itiraz edebilirler. Bu itiraz kararın tatbikini durdurmaz.
Dâvalar, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun seri muhakeme usulü
hükümlerine göre görülür.
Madde 41 — Bu kanunun yaş ile ilgili hükümlerinin tatbikında, sigor
talıların İhtiyarlık Sigortasına ilk defa dâhil oldukları tarihte, hak sahiple
rinin ise İhtiyarlık Sigortasından aylık bağlanmasına veya toptan ödeme
yapılmasına hak kazandıkları tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan
doğum tarihleri esas tutulur.
Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmıyanlar 1 Temmuz
da doğmuş sayılırlar.
Geçici madde 1 — A) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşım geçmiş bulu
nanlardan 60 yaşını doldurduktan sonra 5 inci maddedeki şartları yerine
getirmiyenler de aşağıdaki şartlar dâhilinde bu kanun hükümlerinden fay
dalandırılırlar ;
a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki 5 yıl içinde en az 1000 gün veya
Çalışma Vekâletince tesbit olunan münavebeli işlerde çalışanların da 750
gün İş Kanunununa tabi iş yerlerinde çalıştıklarını ispat etmek,

b) 1 Nisan 1950 tarihinden İhtiyarlık Sigortasından aylık. bağlanma
sı hususunda yazı ile müracaat ettiği tarihe kadar geçen her yıl için en az
ortalama 200 günlük İhtiyarlık Sigortası primi ödemiş bulunmak,
c) En az 1 yıl sigortalı bulunmak
İşten ayrılarak bu madde gereğince kendisine aylık bağlanmış bulu
nan sigortalı, ücretli bir işe girerse ücretli işte çalıştığı müddetçe aylığı
kesilir.
a) Bendinde yazılı eski hizmet süreleri, sigortalıların son 5 yıl içinde
çalıştıkları iş yerlerinden alacakları belgeleri, 1954 yılı sonuna kadar, işçi
Sigortaları Kurumuna tevdi etmeleri suretiyle tevsik olunur.
1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
Kuruma tevdi edilen çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde verilmiş ça
lışma belgesi olarak kabul edilir.
İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten imtina ettikleri tak
dirde ilgili sigortalıların zarar ve ziyan talep etmek hakları mahfuzdur.
B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş olanlardan 50 yaşını dol
durduktan sonra çalışma gücünün en az % 75 ini kaybeden ve 5 inci mad
dede yazılı şartları yerine getirmemiş durumda bulunan sigortalılar, bu
maddenin (A) fıkrasındaki şartlar dâhilinde bu kanun hükümlerinden fay
dalandırılırlar.
C) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş olanlardan 50 yaşım dol
durduktan sonra ölen ve 5 inci maddede yazılı şartları yerine getirmemiş
olmakla beraber bu maddenin (A) fıkrasındaki şartları yerine getirmiş bu
lunan sigortalıların hak sahiplerine bu kanun hükümleri dairesinde aylık
bağlanır.
D) 1 Nisan 1951 tarihinden sonra çalışma gücünün en az % 75 ini kay
betmiş bulunanlar ile bu tarihten sonra Ölen sigortalıların hak sahipleri
de (B) ve (C) fıkraları hükümlerinden faydalandırılırlar.
Madde 2 — 5417 sayıh İhtiyarlık Sigortası Kanununun 8, 17, 19, 23
ve 34 üncü maddeleri kaldırılmıştır.
Madde 3 — Bu kanunda derpiş edilen sigortalılık
süresinin mebdei
sigortalının, İhtiyarlık Sigortasına tabi işlerde ilk defa çalıştığı tarihtir.
Madde 4 — Sonradan herhangi bir sebeple İş Kanununun şümulü dı
şına çıkarılan bir iş yerinde işlemeye büsbütün son verilmedikçe işte ka
lanlar için bu kanun hükümleri ertesi takvim yılı başına kadar uygulanır.
İdari bir hata dolayısiyle yetkili teşkilâtça İş Kanunu şümulüne alman
iş yerleri hakkında 1 inci fıkra hükmü uygulanmıyacağı gibi buralarda ça
lışanlar için ödenmiş bulunan İhtiyarlık Sigortası primleri geri verilir. Bu
primlere ait gün sayıları ilgüilerin prim ödeme gün sayılarından indirilir.
Madde 5 — Bu kanuna aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
Geçici madde 3 — 1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar münavebeli işlerde çalışmış olan sigortalıların bu işlerde
ki prim ödeme gün sayıları yekûnuna dörtte bir ilâve yapılır ve baliği bun
ların İhtiyarlık Sigortası prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.
Madde 6 — Bu kanun neşredildiği tarihi takip eden ay başından iti
baren mer'iyete girer.
Madde 7 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur.
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Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli liste
lerin metinlerinde yapılan düzeltme ve değişikliklere
mütaallik İkinci Protokolün tasdiki hakkında Kanun
Kabul tarihi: 11/3/1954

Kanun No : 6392

Madde 1 — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli
listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik ikinci
Protokol» tasdik edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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Gümrük Tarifeleri vs Ticaret Genel Anlaşmasına ekli lis
telerin metinlerinde yapman düzeltme vc değişikliklere
mütaallik İkinci Protokol
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
Anlaşma diye anılacaktır.)
Âkıd Tarafları,

(bundan sonra Genel

Genel Anlaşmaya ekli bazı listelerin asıl metinlerinde bazı düzeltmeler
yapılması gerektiğini müşahede etlikleri ve,
Genel Anlaşmaya ekli bazı listelerin asıl metinlerine Genel Anlaşmada
derpiş edilen usullere uygun olarak tatbik mevkiine konulan bazı değişiklik
leri ithal etmek arzusunda oldukları cihetle.
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır :
1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının bir cüz'ünü teş
kil eden listelerde aşağıdaki düzeltmeler ve değişiklikler yapılacaktır.
Listelerin metinleri
2. İşbu Protokolün asıl metni 8 Kasım 1C'52 de Cenevre'de imzaya açı
lacaktır. Bunu mütaakip Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdine tev
di edilecek ve 20 Kasım 1952 den sonra da Birleşmiş Milletler Merkezinde
imzaya açılacaktır.
3. İşbu protokolde zikredilen değişiklikler ve düzeltmeler, adı geçen
Protokol o tarihte Genel .Anlaşmaya Âkıd Taraf olarak bulunacak bütün
hükümetler tarafından imza edildiği gün, Genel Anlaşmanın ayrılmaz cüzü
olacaktır.
4. a) İşbu Protokolün asıl metni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
nezdine tevdi edilecektir.
b) Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri vakit geçirmeden bütün
Âkıd Taraflar ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Çalıştırma Konferansına
katılmış* olan diğer hükümetlere ve Birleşmiş Milletlerin bütün diğer üye
lerine, işbu Protokolün tasdikli birer örneğini gönderecek ve işbu Protokole
vaz'edilecek her imzadan onları- haberdar edecektir.
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Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bil
dirmekle Ekselansınız beni minnettar kılacaktır.
Bu vesile ile Ekselansınıza derin hürmetlerimi yenilerim.
Robert van de Kerchove d' Hallebast
Ekselans Haydar Görk
Orta Elçi
Dışişleri Vekâleti
Umumi Kâtip Muavini
Ankara
Ankara, 30 Haziran 1953
Bay Elçi,
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildir
mekle şeref kazanırım :
«Belçika ile Türkiye arasında ticari mübadelelerin kesilmesini önle
mek maksadiyle ve 31 Aralık 1952 tarihli mektuba atfen, 2 Aralık 1948 ta
rihli Ödeme Anlaşmasının 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 1951 tarihlerinde teati
edilen mektuplar ve 19 Şubat 1951 tarihinde imzalanan Ödeme Anlaşmasına
ek Protokole yapılan tadillerle birlikte, bugünden itibaren, bir senelik bir
müddet için uzatılmasını Ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım.
Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bil
dirmekle Ekselansınız beni minnettar kılacaktır.»
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatım ekselansını
za bildirmekle şeref kazanırım.
Bu vesile ile Ekselansınıza derin hürmetlerimi yenilerim.
Haydar Görk
Ekselans
Robert van de Kerchove d'Hallebast
Belçika Elçisi
Ankara

c) Genel Sekreter işbu protokolü Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm
102 nci maddesi hükümleri gereğince tescile yetkilidir.
YUKARDAKİ HUSUSLARI TASDİK ZIMNINDA, gerekli şekilde yetkili
kılınmış temsilciler işbu Protokolü imzalamışlardır.
Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve İn
gilizce tek bir nüsha halinde sekiz Kasım 1952 tar illinde Cenevre'de tanzim
edilmiştir.

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki
Ödeme Anlaşmasının bir sene müddetle uzatılmasına
dair mektupların tasdiki hakkında Kanun
Kanun No : 6393

Kabul tarihi : 11/3/1954

Madde 1 — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği ara
sında münakit olup yürürlük süreleri 30 Haziran 1953 tarihinde sona eren
2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşması ile 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 1951 ta
rihlerinde teati olunan mektuplar ve 19 Şubat 1951 tarihinde imzalanan öde
me Anlaşmasına ek Protokolün bir sene müddetle uzatılması hakkında Bel
çika Elciliği ile teati olunan mektuplar tasdik edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — 3u kanun hükümlerim icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur.
15/3/1954

Ankara, 30 Haziran 1953
Bay Elçi,
Belçika ile Türkiye arasındaki
ticari mübadelelerin kesilmesini ön
lemek maksadiyle ve 31 Aralık 1952 tarihli mektuba atfen, 2 Aralık 1958 ta
rihli Ödeme Anlaşmasının 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 1951 tarihlerinde teati
edilen mektuplar ve 19 Şubat 1951 tarihinde imzalanan Ödeme Anlaşmasına
ek Protokolle yapılan tadillerle birlikte, bugünden itibaren, bir senelik bir
müddet için uzatılmasını Ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım.

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül
1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 4 sayılı Ek Protokolün
tasdikma dair Kanun
Kanun No : 6394

Kabul tarihi: 11/3/1954

Madde 1 — Avrupa Tediye Birliğinin 30 Haziren 1953 tarihinden son
ra devamım mümkün kılmak maksadiyle 3C Haziran 1953 tarihinde Paris'te
imzalanmış bulunan «Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19
Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 4 sayılı Ek Protokol» tasdik edil
miştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — Bu kanunu icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
15/3/1954

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül
1950 tarihli anlaşmayı tadil eden 4 sayılı Ek Protokol
Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kral
lığı, Danimarka Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, İrlând?
Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Bü
yük Dukalığı, Norveç Krallığı, Holânda Krallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Bü
yük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, İsveç, İsviçre Konfederas
yonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleriyle Serbest Triyeste ülkesi İngiliz
Amerikan Bölgesi Komutanı;
19 Eylül 1950 tarihinde «Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkın,
daki Anlaşma» nm (aşağıda «Anlaşma» diye anılacaktırj ve bu Anlaşmay;
ek olarak aynı günde imzalanan ve birinci fıkrasında Anlaşmanın tesirlerin
1 Temmuz 1950 den itibaren yürürlüğe koyan Anlaşmanın Geçici Tatbil
Protokolünün, ve 4 Ağustos 1951 tarihinde imzalanan ve Anlaşmayı tadi
eden 2 sayılı Ek Protokolün, ve 11 Temmuz 1952 tarihinde imzalanan ve A n
laşmayı tadil eden 3 sayılı Ek Protokolün mümzileri olarak;
Anlaşmada bazı tadiller derpiş eden 4 sayılı Ek Protokolün imzalan
ması hususunda mutabık kaldıklarından ;

Sözü geçen Ek Protokolün hükümlerini derhal yürürlüğe koymayı arzu ettiklerinden ;
Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Konseyinin işbu Ek Protokolün met
nini tasvip ve Teşkilât üyeleri tarafından imzalanmasını tavsiye eden 19 HaHaziran 1953 tarihli tavsiyesini nazarı itibara alarak,
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır :

2. İşbu Ek Protokol tasdik edilecek ve Anlaşma ile aynı tarihte veya
işbu Ek Protokol mezkûr tarihe kadar bütün mümzilerce tasdik edilmediği
takdirde, tasdik belgelerinin bütün mümzilerce tevdiini mütaakıp yürürlü
ğe girecektir.
3 İşbu E k Protokol, Anlaşmanın sona ermesine kadar yürürlükte ka
lacaktır; Anlaşmanın 34, muahhar 35 ve 36 nci maddeleri hükümleri, işbu
Ek Protokole, Anlaşmaya uygulandıkları şartlarla tatbik olunurlar.

Madde — 1
Anlaşmanın 4 ncu maddesinin f fıkrasından sonra metni aşağıda münderiç yeni bir mükerrer f fıkrası ilâve olunmuştur :
«f mükerrer. Her Âkıd Taraf, usulü veçhile müsaade edilmiş mübade
lelerin, vâdelerinde, tesviyesi için gerekli döviz transferlerine vakit geçirmeden müsaade etmeyi taahhüt eyler»
Madde — 2
Anlaşmanın 19 ncu maddesinin
şekilde tadil edilmiştir :

b fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki

İşbu maddenin c ve d fıkralarıyle muahhar 35 nci maddenin hüküm
leri mahfuz kalmak şartiyle, Konseyin işbu anlaşma gereğince alacağı ka
rarlar, kararın ittihazında hazır bulunmıyan veya müstenkif kalan Âkıd Ta
raflar hariç, diğer bütün Âkıd Tarafların karşılıklı mutabakatı ile alınır »
Madde — 3
Anlaşmanın 20 nci maddesinin (a) fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki
şekilde tadıl edilmiştir :
«Aşağıdaki 34 veya muahhar 35 nci maddeler gereğince, işbu Anlaş
manın hakkında sona erdiği bir Âkıd Tarafın inhası üzerine tâyin edilmiş
elan her üye, bunun üzerine, İdare Komitesi üyesi olmaktan çıkar »
Madde — 4
Anlaşmanın mükerrer 35 inci maddesinden sonra, metni aşağıda münderiç yeni bir muahhar 35 inci madde ilâve olunmuştur
«Madde 35 muahhar
11 nci maddenin yeni temdidi
a) Teşkilât, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile istişare ede
rek, yukardaki 11 nci maddenin 1 Temmuz 1954 tarihinden itibaren hangi
şartlar dâhilinde temdit edilebileceğini
kararlaştırmak maksadiyle, en geç
31 Mart 1954 tarihinde işbu Anlaşmanın tatbikatını umumi bir incelemeye
tabi tutacaktır.
b) İşbu Anlaşma, işbu maddenin (a) fıkrasında derpiş edilen Teşkilât
Kararına iştirak etmiyen her Âkıd Taraf için, 30 Haziran 1954 tarihinde hi
tam bulacak ve yukardaki 34 ncü maddenin (e) fıkrası, mezkur Âkıd Ta
rafa tatbik edilecetir.
c) Aşağıdaki 36 ıncı maddenin (b) fıkrası hükümleri mahfuz kalmak
şartiyle, diğer Âkıd Taraflar 11 nci maddeyi, kararlaştıracakları şartlar dâhilinde, kendi aralarında, yürürlükte bırakacaklardır.»
Madde — 5
Anlaşmanın 36 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde tadıl edilmiştir :
«b) Teşkilât aksini kararlaştırmadıkça, işbu Anlaşma, Âkıd Tarafların kotaları, »mecmuu, kotalar yekûnunun % 50 sinin dununa düştüğü tak
dirde, 30 Haziran 1952 tarihinden sonra, hitama erecektir; işbu fıkra anla
mında kotalar, yukardaki IH sayılı cetvelde bidayeten tesbit edilmiş meb
lâğlardır.»
Madde — 6
Anlaşmanın B Ekinin I nci bölümünün 1 nci fıkrası, aşağıdaki şekilde
tadıl edilmiştir :
«1. İşbu Anlaşmanın 34 veya muahhar 35 nci maddeleri gereğince; iş
bu Anlaşmanın bir Âkıd Taraf hakkında sona ermesi halinde, Teşkilâtın,
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle mutabık kalarak, işbu Anlaşma
lım 13 ncü maddesi gereğince, hususi hallerde» verilen krediler hakkında
alabileceği kararlar mahfuz kalmak şartiyle, mezkûr Âkıd Tarafın hak ve
vecibeleri aşağıdaki hükümler dairesinde tesbit olunur.»
Madde — 7
1 İşbu Ek Protokolün
parçasını teşkil ederler.
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1 ilâ 6 nci maddeleri, Anlaşmanın ayrılmaz

Madde — 8
Yukardaki 7 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine rağmen, işbu Ek
Protokolü imzalıyan Taraflar, 1 Temmuz 1953 tarihinden itibaren mer'i ol
mak üzere, işbu Ek Protokol hükümlerini tatbik edeceklerdir.
Bu hususları tasdik zımmında, aşağıda imzası olan ve gerekli şekilde sa
lahiyetli kılınan temsilciler, işbu Ek Protokolü imzalamışlardır.
Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak, bir tek nüsha halinde, 30 Haziran 1953 tarihinde Paris'te tan
zim edilmiştir. Bu nüsha, Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekre
terliğine tevdi olunacak ve Genel Sekreter mezkûr nüshanın musaddak
bir suretini işbu Ek Protolün bütün mümzilerine gönderilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti ara
sında 26 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret
ve Seyrisefain Mukavelenamesinin kabulü hakkında
Kanun
Kabul tarihi: 11/3/1954

Kanun No: 6395

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti
arasında 26 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Seyrisefain Mukalenamesi kabul edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra
memurdur.

Vekilleri

Heyeti

15/3/1954

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti
arasında Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti iki memleket
arasında mevcut dostluk rabıtalarını kuvvetlendirmek ve iktisadi ve ticari
münasebetlerini takviye ve inkişaf ettirmek arzusu ile mütehassis olarak
bir Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi akdine karar vermişler ve bu
maksatla Murahhasları olarak:
Türkiye Cumhurreisi
Dışişleri Vekâleti Umumi Kâtip Muavini, Elçi,
Settar İksel'i
Yugoslav Halk Federatif Cumhuriyeti Reisi
Dr. Stane Pavlic'i
tayin etmişlerdir.
Müaşrünileyhler usulüne muvafık ve muteber bulunan salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ettikten sonra aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır.'
Madde — 1
Âkıd Taraflar, Gümrük vergileri ve diğer Gümrük resimleri, bu vergi
ve resimlerin cibayet tarzı, gümrüklemeye müteallik usul, formalite ve te
kâlif, emtianın antrepolara ve gümrüklere vaz'ı, umumiyetle gümrük muamelâtı,,, vergiler, emtianın ithalât, ihracat ve transiti, seyrisefain ve umumi
yetle ticaret hususlarında en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesini
mütekabilen birbirlerine bahşetmeyi taahhüt ederler.
Madde — 2
En ziyade müsaadeye mazhar millet kaydının:
1. Âkıd Taraflardan biri tarafından hemhudut memleketlere, hudut
ticaretini kolaylaştırmak için bahşedilmiş veya ilerde bahşedilebilecek imtiyazlara;
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2. Âkıd Taraflardan biri tarafından akdedilmiş veya akdedilebilecek
bir gümrük ittihadından mümbais ^ususi müsaadelere;
3. Türkiye'nin 1923 te Osmanlı imparatorluğundan ayrılan araziye
bahşettiği veya ilerde bahşedebileceği hususi menfaat ve müsaadelere;
tatbik edilmiyeceği mukarrerdir.
Madde — 3
Âkıd Taraflar, karşılıklı ticari münasebetleri takviye etmek ve mü
tekabil ticareti genişletmek için lüzumlu tedbirleri alacaklardır.
Madde — 4
İki memlekette mer'iyette bulunan mevzuata tevfikan ithalât ve ih
racatta tahsil olunan gümrük vergileri ile diğer gümrük resimlerinden mu
afiyet :
a) Yalnız ilân ve reklâm maksadiyle kullanılan emtia numunelerine;
b) Satışa arz edilmemek şartiyle, nafıa işlerinin icrasında, fabrika ve
imalâthaneler inşa ve montajında kullanılan alet ve makinelere;
c) Sergi ve panayırlara tahsis edilmiş olan eşya ve emtiaya;
mütekabilen tatbik edüecektir.

Taraflardan biri tarafından verilmiş olan hacmi istiabı ve seyrüsefere kabibiliyet şahadetnameleriyle hacmi istiabiye mütaallik diğer vesikalar diğer
Tarafça tanınacaktır.
Madde — 9
İki memleket demiryolları idareleri, demiryolları münakalâtına müte
allik hususları, iltihak etmiş bulundukları beynelmilel mukavelenameler
çerçevesi dâhilinde tanzim edeceklerdir.
Madde — 10
Âkıd Tarafar en kısa zamanda bir hava nakliyat mukavelenamesi ak
detmeyi taahüt ederler.
Madde — 11
İki memleket Posta, Telgraf ve Telefon idareleri, karşılıklı münasebet
lerini, iltihak etmiş bulundukları beynelmilel mukavelenameler çerçevesi
dâhilinde tanzim edeceklerdir.
Madde — 12

Madde — 5
Âkıd Taraflardan her birinin vatandaşları, ticari şirketleri ve iktisadi
müesseseleri, karşılıklı olarak, diğerinin ülkesinde, memleketin kanun ve
nizamlarına uyarak, icrası memleketin kanunu ile mahallî vatandaşlara has
redilmemiş veya edilmiyecek olan her nevi sanat ve ticaret ile her hangi kü
çük sanat ve mesleki icra etmek hakkını haiz olacaklardır.

İki Tarafın salahiyetli müesseseleri, karşılıklı turistik münakalatı tan
zim ve çoğaltmak için temasa geçeceklerdir.
Madde — 13
İşbu Mukavelenamenin mer'iyete girdiği gün, Ankara'da, 5 Ocak 1950
tarihinde imza edilmiş olan Modüs Vivendinin mer'iyeti sona erecektir.

Madde — G
Âkıd Taraflardan birinin sancağını taşıyıp hamulesiz veya hamuleli
olarak diğer tarafın sularına ve limanlarına girecek veya oradan çıkacak
olan gemiler, hareket ve azimet mahalleri nereleri olursa olsun, karşılıklı
olarak, millî gemilere yapılan muamelenin aynından her hususta istifade
edecekler ve millî gemilere tahmil edilen veya edilebilecek olanlardan baş
ka, Devlet, vilâyetler, nahiyeler veya Hükümetin müsaade ettiği her hangi
bir teşekkül nam ve menfaatine ve her hangi bir unvan altında istifa olu
nan hiçbir resim ve mükellefiyete tabi tutulmıyacaklardır.
Âkıd Tarafların limanlarında, açıkta demirleme mahallerinde, dok
larında ve (havre) larmda, gemilerin yükletilmesine ve boşaltılmasına mü
taallik hususlarda, taraflardan birinin millî gemilere bahşetmiş olduğu bü
tün imtiyaz ve kolaylıklar, geldikleri veya gidecekleri yer neresi olursa ol
sun, karşılıklı olarak, diğer tarafın gemilerine dahi bahşolunacaktır.
Hamuleler - mevrit veya sevk mahalleri neresi olursa olsun - millî
sancak altında ithal veya ihracedilmiş oldukları takdirde tabi olacakları
resim ve mükellefiyetten başkasına, karşılıklı olarak, tabi olmıyacaklardır.
Yolcular ve bagajları
bi muamele göreceklerdir.

millî sancak

Madde — 14
İşbu Mukavelename tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün olan
suratla Belgrad'da teati edilecektir.
Mukavelename, tasdiknamelerin teatisi günü meriyete girecek ve
müddeti, mer'iyete girdiği günden itibaren, üç sene olacaktır.
Üç senelik müddetin hitamından evvel altı aylık bir ihbarla feshedil
medikçe, iki taraftan biri tarafından feshedilınceye kadar kendiliğinden uza
tılmış olacaktır.
Bu takdirde, fesih gününden itibaren altı ay daha mer'iyette kalacaktır.
Yukardaki ahkâmı tasdik etmek üzere mütekabil murahhaslar işbu mukavelenemeyi imza etmişler ve mühürlemişlerdir.
26 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
adına
Settar İksel

Yugoslavya Hükümeti
adına
Dr. Stane Pavliç

altında seyahat ediyorlarmış gi

Madde — 7
Bu Mukavelenamenin seyrisefain hususunda mütekabilen millî mua
mele bahşolunmasma mütaallik ahkâmı :
1. Âkıd Taraflardan her birinin ülkesinde mer'i veya mer'iyete kona
cak kanunlarla tanzim edilmekte devam edecek olan kabotaja ve iç sular
da seyrisefaine,
2. Âkıd Tarafların karasularında ve buna muttasıl mıntakada bahk avı
icrasına ve limanların, açık demirleme mahallerinin ve sığ sahillerinin de
niz hizmetlerinin ifasına,
3. Millî deniz ticaretine bahşedilmiş veya edilebilecek olan prim ve sair
şekildeki teşviklere şâmil değildir.
Deniz hizmetleri, bu ameliyelerin karasuları dâhilinde ve Marmara De
nizinde icrası takdirinde, cer, kılavuzluk, deniz yardımı ve' tahlisiye icrası
nı ihtiva eder.
Yukardaki tadadın haricinde kalabilmiş olan istisnayı müstelzim mevadi karşılıklı olarak, en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi tan
zim edecektir.
Madde — 8
Gemilerin tabiiyeti, bu hususta mütekabil Devletlerin selâhiyetli ma
kamları tarafından her memleketin kanun ve nizamlarına göre verilmiş olan
vesika ve şahadetnameler mucibince her İki Tarafça kabul edilecektir. Âkıd

Türkiye iie İspanya arasında müııakit 19 Haziran 1951
tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün
tasdiki hakkında Kanun
Kanun

No : 6396

Kabul tarihi:

11/3/1954

Madde 1 — Türkiye ile İspanya arasında mer'i 19 Haziran 1951
tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek olarak 8 Nisan 1953 tarihin
de Ankara'da imzalanan Protokol ve eki tasdik edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya tera Vekilleri Heyeti
memurdur.
15/3/1954

19 Haziran 1951 Tarihli Türk - İspanyol Ticaret ve Ödeme
Anlaşmalarına ek Protokol
Türkiye Hükümeti ile İspanya Hükümeti, iki memleket arasındaki
ticari mübadeleler hacmim artırmak gayesiyle aşağıdaki hususları ka
rarlaştırmışlardır :
1. İspanya Hükümeti veya yetkili ajanı, fiyat üzeruvjte anlaşmak
şartiyle, Türkiye'den 200 000 ton buğday satınalacaktır, B u tQQ QQQ ton*
buğdayın bedeli aşağıdaki şekilde ödenecektir :

22 MART 199i

(Resmî Gaaefe)

a) Bahis mevzuu buğday'ın bedelinin % 50 si İspanya Hükümeti
tarafından serbest dövizle veya Avrupa Tediye Birliğine dâhil memleket
lerden birinin parasiyle, işbu memleketin mezkûr meblâğı Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasının ahdî hesabına transfer etmek hususundaki
muvafaketi elde edilerek, ödenecektir.

Gümrük tarife
numarası
379

b) Bahis mevzuu buğday bedelinin % 50 si İspanyol Hükümeti tarafından 19 Haziran 1951 tarihli Türk - İspanyol Ödeme Anlaşmasının
1 inci maddesinde zikredilen hesaba yatırılacaktır.
2. 19 Haziran 1951 tarihli Türk - İspanyol Ticaret Anlaşmasına ek
li «E» listesinin yerine bu Protokole ekli muaddel « E » listesi ikame edi
lecektir.
3. Her iki Hükümet, zikri gecen Kliring hesabında mevcut imkân
ları nispetinde, yukarda mezkûr buğday bedelinin % 50 sini nazarı itibara alarak; « E » ve «T» listelerinde bulunan malların ithalini kolaylaş
tıracaklardır.
4. Yürürlükteki Ödeme Anlaşmasının 4 üncü maddesinde zikredi
len karşılıklı kredi, tesis edilen yeni mübadele hacmına uygun olarak, bu
Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 180 günlük bir müddet için
500 000 den 3 000 000 A . B. D . dolarına çıkarılacaktır. B u 1Ş0 günlük
müddetin sonunda, bahis konusu karşılıklı kredi 1 500 000 A . B. D . doları olarak tesbit edilecektir. Yukarda mezkur 180 günün hitamında K l i 
ring hesabı 1 500 000 A . B. D. dolarının fevkında bir bakiye arz ettiği
takdirde, bu bakiye serbest dövizle veya yukarda 1 inci maddenin (a) fık
rasında tasrih edilen usuller dairesinde, Avrupa Tediye Birliğine-dâhil
memleketlerden birinin parasiyle tesviye edilecektir.
5. Yürürlük süresinin sonuna kadar 19 Haziran 1951 de imzalanan
Türk - ispanyol Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının ayrılmaz parçasını
teşkil edecek olan bu Protokol yukarda mezkûr 200 000 ton buğdaya ait
satış mukavelesinin imzası tarihinde yürürlüğe girecektir.
İşbu Protokol, Ticaret Anlaşmasının 8 inci maddesinde kabul edi
len fesih ve temdit imkânlarım aynen haiz olarak 30 Haziran 1954 tari
hine kadar yürürlükte kalacaktır.
Ankara, 8 Nisan 1953
Türk Hükümeti adına
Baydar Görk

445

448

452
469
483
485
487

488

İspanyol Hükümeti adına
Martinez de Mata
496
497
498

E - LİSTESİ
Türkiye'ye ihraç edilecek İspanyol malları

524
Gümrük tarife
numarası
54
387
607

İstatistik
No.
125
1333
2190

619
71
105

2223
176
373,374

115

410
409,411,412

125
132

430
445

211

651,653

231
277305

711
867
1014
1015
1016

340

1017
1106,1108

Malların Cinsi
Sedef düğme
Pamuklu pasmantöri
Gramofon plâğı (Türkiye
Milli Eğitim
Vekâletinin
müsaadesiyle)
Radyo
Süperfosfat
Yünlü mensucat
Yalnız silindir için keçe
Yalnız sanayide müstamel
keçe mamulâtı
Erkek için fötr şapka
Yalnız 100 denyeden ince
ve 400 denyeden daha yu
karı suni ipek ipliği
Kakao
Terebantin yağı
Kolofan
Mantar (Münhasıran ham)
Temizlenmiş mantar (Her
şekilde)
Tapa ve sair mantardan
mamul e ş y a
Yüzmeye mahsus mantarlar
Sigara kâğıdı

Senelik Konten
jan (A. B. D.
Daları)

529
150 000
400 000
50 000

350 000
175 000

Malların cinsi

1273,1275,1276, Yalnız karşıda istatistik
1277,1296,1298, numaraları kayıtlı pamuk1300,1319,1321, lu mensucat
1322,1323,1271,
1274,1284,1285,
1286,1287,1288,
1291,1292,1294,
1295,1299,1309
1310,1313,1314,
1315,1316,1317,
1318,1320,
1257
Münhasıran hazır trençkot
imalinde kullanılan empermeabl kumaş
1456,1457
Otomobil, kamyon, otobüs
ve emsali arabalar ve bi
siklet için ve iç ve dış lâs
tikler
1465,1466,1467,
1469,1470,1471, Kauçuktan mamul eşya
1472
1479,1480
Yere sermeye mahsus linoleum
1531
Yalnız çimento
1587,1588
Çini ve porselenden döşemelik tuğla
1591,1692,1593, Banyo, kurna, lavabo, ör1594
dek ve apteshane takımları
Çini ve porselenden sofra
takımları (Kahve fincanı
hariç)
1612-1615
Çiniden, porselenden elek
trik alâtı
—
Bakalitten mamul elektrik
alatı
1632,1633,1634 Döşeme ve dam için cam
tuğla, kiremit ve levha
1635 -1638
Pencere camları
1640 -1643
Otomobil ve aynalara mahsus emniyet camları
1766,1768
Demir tel
1767,1769,1771 Çelik tel
1772,1774
Çinko galvanizli demir ve
çelik tel
1773,1775,1777 Çinkodan gayrı diğer ma
denlerle galvanize edilmiş
demir ve çelik tel
1793,1794,1795, Çelikten borular
1796,1797
1799,1801
Elektrik tellerine mahsus
borular
1835

Demir kasa

1836

Demirden mamül
teferruatı

538

1842,1843,1844, E l alâtı
1849,1850,1854,
1855,1855/A
1856,1857
1861,1865,1866, Karşıda istatistik numara1868,1869
ları
kayıtlı bıçakçılık eşyası
1871,1872,1873 Yalnız kasa kilitleri ile fişli, şifreli ve «Yale» sistemli
kilitler
1872
Çilingir mamulâtı, ezcümle
kilit, anahtar, kapı, pen
cere, mobilya ve sandık
çılık takımları ve yaylan

541

552

Senelik Konten
jan (A. B. D .
Daları)

6 000 000

1 000 000

150 000

500 000
500 000
500 000

1597,1603

536

539
000
000
000
000

İstatistik
No.

537

50 000

500
50
50
50
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100 000
200 000

300 000

100 000

100 000

25 000
eşya ve

1904,1906,1907, Elektrikli ev eşyası (Türk
1908.1909 A,
ithal rejimine göre)
1911

50 000

350 000

100 000

100 000

Sahife: 8762
Gümrük tarife
numarası
570
598
598
601,602
620
624
625
626

627

628
632
633

635 - 647
651

652

657

658

660
661

662
664

665

666/2

679

(Resmî Gazete)
istatistik
No.

Malların cinsi

2031,2032,2033, Kurşun ve halitası
2034,2036,2037
2148
Elektrik muadditleri
2149
Su muadditleri
—
Musiki aletleri (Türk ithal
rejimine göre)
2225,2226,2227 Tababette müstamel elek
trikli alât ve cihazlar ve
diğerleri
2232
Termometre ve saire
2234
Fennî alet ve saire
2235,2236,2237 Baytarlığa, cerrahlığa ve
tıbba mütaallik cihazlar ve
aletler
2238
Cerrahide ve
dişçilikte
müstamel masa ve emsali
diğer ameliyat levazımı
2239
Ortopedi cihazları
2246 - 2250
Hassas ve otomatik terazi
ler, hususi basküller
2251
Halı ve saire süpürmeye,
temizlemeye ve cilalama
ya mahsus alât
—
Esliha ve mühimmat ve
mevadı infilâkıye
2296,2307
Su, hava, petrol, benzin ve
petrol müştakatı ve sair
kuvvetler ile
(Elektrik
müstesnadır) müteharrik
motörler (Kurulmuş veya
kurulmamış)
—
Elektrik motörleri, dina
mo, transformatör, komütatör, rezistans, bobin,
manyeto, buji, konvertisör,
distribitör, aspiratör ve
mümassilleri (10 kilog
ramdan hafif gelen vanti
latör ve aspiratörler bun
lardan müstesnadır)
2339,2340,2341, Tarama, atma veya didik2342
leme, cilalama makineleri
ve saire (Türk ithal reji
mine göre)
2349,2352,2353, Muhtelif makineler
2354,2357,2358,
2360,2361,2362,
2365,2366,2343,
2344,2345,2346,
2347,2348,2350,
2355,2356,2363,
2364
2371 - 2374
Dikiş makineleri ve yedek
parçaları
2375
Tipografya,
litografya,
mücellit hurufat dizme ve
dökme makineleri ve mat
baacılığa mahsus sair ma
kineler
2376,2379
Yazı ve hesap makineleri
—
Ziraat makine ve aletleri
ve bunların aksamı (Türk
ithal rejimine göre)
2426
E l ile çalışanlar hariç her
nevi mayiat için tulum
balar
—
Makinelerin veya cihazla
rın mihaniki aksamı (Türk
ithal rejimine göre)
2476
Bisiklet

Senelik Konten
jan (A. B. D.
Daları)
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numarası
702

1 000 000
125 000
125 000
710 - 852
10 000

718

300 000

50 000

10 000
1 000 000

500 000

istatistik
No.

Malların cinsi

2542,2543,2544, Litopon dâhil boyalar
2545,2546,2547,
2549,2551,2553,
2554,2555,
—
Türkiye'ye ithaline, genel
ithalât rejimi ile müsaade
edilen tıbbi ve kimyevi
maddeler (Asid tartrik
dâhil)
2762
Kalsiyum ve emlâhı
—
Kamyon
—
inşaat makineleri ve bun
ların yedek aksamı ve
elektrik motörleri (Türk
ithal rejimine göre)
—
Demir ve bakır hırdavat
çılık eşyası
(Türk ithal
rejimine göre)
—
Kalorifer için radiyatör ve
kazan
—
Türkiye'ye ithaline genel
ithalât rejimi çerçevesin
de müsaade edüen diğer
muhtelif maddeler

Senelik Konten
jan (A. B. D.
Daları)
150 000

1 000 000
50 000
p. m.

300 000

100 000
200 000

500 000

Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım temini hu
susunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Teşkilâtı arasmda imzalanan ek Anlaşmanın tasdiki
hakkında Kanun
Kanun

No : 6397

Kabul tarihi : 11/3/1954

Madde 1 — Türkiye'ye balıkçılık mevzuunda teknik yardım temini hu
susunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta
rım Teşkilâtı arasında 29 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanan (1) nu
maralı Teknik Yardım ek Anlaşması tasdik edilmiştir.
500 000

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümelerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur.
15/3/1954

800 000
500 000

Hükümete teknik yardım temini hususunda Türkiye Hükü
meti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasmda
akdedilen 1 numaralı Ek Anlaşma

400 000

Bundan böyle «Hükümet» diye alınacak olan Türkiye Hükümeti ile
bundan böyle «Teşkilât» diye anılacak olan Birleşmiş Mületler Gıda ve Ta
rım Teşkilâtı, 5 Eylül 1951 tarihinde aralarında imzaladıkları ve hükümleri
atıf suretiyle işbu. Anlaşma cüz'ünü teşkil eden Teknik Yardıma mütaallik
Esas Anlaşmayı tatbik etmeyi arzu eylemektedirler.
Buna binaen, Hükümet ile Teşkilât, imzaları aşağıda bulunan usulü
dairesinde yetkilendirilmiş temsilcileri vedaatiyle işbu Anlaşmayı akdet
mişlerdir.
Madde — I

100 000
100 000

Temin edilecek olan Teknik Yardım

100 000

100 000

25 000
400 000

1. Teşkilât Esas Anlaşmada tasrih edilen hadler dâhilinde ve aşağı
da izah olunan ve yine aşağıdaki program mucibince, teknik yardım temini
hususunda, bundan böyle «personel» tâbir edilecek olan beş mütehassıstan
mürekkep bir ekibin, bundan böyle «memleket» tâbir edilecek olan Türki
ye'yi ziyaretini tertipliyecektir.
(a) Bir Balıkçılık Biologu : Türkiye'nin hali hazır balıkçılık biyolojik
araştırma programını tetkik ve tekrar gözden geçirmek ve balık istihsalini
artırmak Türkiye'ye mücavir sularda bilhassa, keşif etüdleri yolu ile yeni
balık menbalarını tesbit gayesini güden
bir balıkçılık biolojik araştırma
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programını hazırlayıp tatbik hususunda yardım etmek üzere (bir yıllık bir
müddet için );
b) Bir Balıkçılık Mühendisi : Bilhassa orkinoz, torik ve uskumru gi
bi muhacir ve açık deniz balıklarının avı için kullanılan gemilerin, metot
ların ıslahı ve makineleştirilmesi hususunda istişare ve yardım etmek üze
re (bir yıllık bir müddet için);
(c) Bir Balıkçılık Teknoloğu (Soğuk hava tesisatı mütehassısı).
Balık dondurma tesislerinin ve dondurulmuş balık muhafaza yerlerinin
tesbiti, inşası ve işletilmesinde; balık dondurma, muhafaza metotlarını ve
buzlu ve dondurulmuş taze balıkların istimali ve nakil metotlarını tarif ve
tavsiye etmek üzere;
(d) Bir Balıkçılık Teknoloğu : (Balık yemi ve yağ mütehassısı).
Muhtelif yerli balık çeşitlerinden ve balık döküntüsünden yem ve yağ
istihsali hususunda tavsiye ve yardımda bulunmak ve bilhassa çok bol olan
açık deniz ve muhacir balıklarından istifade etmek üzere (altı ay müddet
için, fakat Hükümet ve Teşkilât arasında vâsıl olunacak bir anlaşma üe 12
aya temdit edilebilir);
(e) Bir balıkçılık iktisatçısı : Balıkçılar arasında, avlanan balıkları sa
tışa arz için kooperatifler tesis etme, muhtelif limanlarda balık mamulleri •
nin satışa arzı için kolaylıkları ve metodiarı ıslah etmek ve haıkm gıda reji
mini ıslah gayesiyle yerli balık istihlâkini artırmak gayesiyle bir program'
hazırlamak üzere (bir yıllık müddet için )
2. Hükümetin tâyin ve Teşkilâtın tasvibedeceği elemanlar için, Teşki
lât aşağıda yazılı dört bursu (fellowship) ihdas edecektir.
(a) İleri balıkçılık idareciliği işlerinde yetiştirilecek bir eleman için
üç aylık bir burs;
(b)

Balık avı metotlarında yetiştirilecek bir eleman için altı aylık bir

burs;
c) Balık işletmeciliği metodiarmda yetiştirilecek bir
aylık bir burs;

eleman için altı

(d) Balıkların satışa arzı metodiarı ve tatbikatı işlerinde
cek bir eleman için altı aylık bir burs.

yetiştirile

Bu burslar işbu 1 No. lı Ek Anlaşma gereğince, Teşkilâtın istişarî yar
dım temin ettiği sahalarda faal bir rol oynıyan veya oynıyacak olan ve bu
sahalarında daha iyi bir surette çalışmak üzere memleket dışında yetiştiril
meye-muhtaç elemanlara tahsis edüecektir.
Madde — H
İrtibat
Hükümet, Ekonomi ve Ticaret Vekâletini. Esas Anlaşmanın II (a) mad
desinin işbu Ek Anlaşmaya tatbiki bakımından merkezî koordinasyon mü
essesi ve Teşkilâtın işbu Anlaşma gereğince, yapacağı teknik yardım husus
larında muhatap müessesesi olarak tâyin etmiştir.
Madde — IH
İdari ve malî taahhütlere ait tafsilât
1. Teşkilâtın Esas Anlaşmanın III (I.) maddesi gereğince masraf ba
kımlarından taahhütleri aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır :
(a) Teşkilât, işbu Ek Anlaşma gereğince yapılan teknik yardımın tat
biki için lüzumlu ve memleket dâhilinde bulunmasına imkân olmayan bazı
esaslı teçhizatı temin edecektir. Temin olunacak teçhizatın lüzumu ve tipi
Teşkilât tarafından tâyin olunacak ve bedeli 1 000 (bin dolar) mukabilini
aşmıyacakttr.
(b) Teşkilât, burs sahiplerine Türkiye'den eğitim göreceği memlekete
veya memleketlere birden fazla ise mütaaddit eğitim memleketleri arasın
da, yapacakları seyyahat ve Türkiye'ye dönüş yol masrafının % 50 (yüzde
ellisini) ödiyecektir.
(c) Teşkilât burs sahiplerine, Teknik Yardım Bürosunca tesbit edilen
miktarlara göre, aylık maişet bedeli ödiyecektir.
(d) Teşkilât, bu eğitimle ilgili öğretim ücretlerini (şayet böyle bir üc
ret mevcutsa) ve bu eğitimle ilgili gerekli tahsisatı ödiyecektir. Bu baptaki
ihtiyaç Teşkilâtça tâyin edilecektir.
(e) Teşkilât, burs sahiplerine, maruz kalınması melhuz bulunan has
talık ve kaza halleri dolayısiyle hak talebinden sorumlu olmamakla beraber,
burs sahiplerine, kendilerince tanzim edilip Teşkilâtça tasvibedilen sağlık
ve kaza sigortası masrafı için tediyede bulunacaktır.

Sahife: 8763

(f) Teşkilât, eğitim memleketleriyle, burs sahiplerinin bu memleket
lerdeki eğitim ile ilgili lâzumlu seyahati tesbit edecek ve buna mütaallik
masrafı ödiyecektir.
(g) Burslar için mufassal malî ve idari anlaşmalar yukardaki ikinci
maddede de belirtildiği gibi, Teşkilâtla Hükümetin merkezî koordinasyon
müessesesi arasında görüşülerek ayrı bir programda tesbit edilecektir.
2. Esas Anlaşmanın madde III, (b) fıkrasına tevfikan Hükümetin mü
kellefiyetleri aşağıda yazılı hükümlere tabi olacaktır.
(a) Hükümet, personelin her birine, eğitim memleketinde görevleri
nin devamı müddetince Teknik Yardım Bürosunca tesbit edilen günde 33
(otuz üç) Türk lirası üzerinden iaşe masrafı ödiyecektir. Bu iaşe masrafı
yemek, ev ve arızi masrafları ihtiva etmektedir. Bu maksat için Hükümet;
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti nezdmde $ 19 500 dolar karşılığı Türk parası
tutarında ayrı bir fon bulunduracak ve bu fondan Hükümetçe tâyin edilecek
bir memur, personele aylık esası üzerinden peşinen tediyede bulunacaktır
Kullamlmıyan bakiyeler, hesaplar kapatıldıktan sonra, Hükümete iade edi
lecektir.
(b) Hükümet, aşağıda gösterilen malzemeyi ve uygun tip gemileri,
işbu Ek Anlaşmada tasviredilen teknik yardımın müessir bir şekilde tatbiki- .
ni sağlamak için, Hükümetle istişareyi mütaakıp personelce tâyin edilecek
samanlarda ve miktarlar dâhilinde tedarik edecektir.
(i) Balık avlama usullerini göstermek üzere uygun bir şekilde teçhiz
edilmiş balıkçılık araştırma ve ticari balıkçılık gemileri.
(ii) Motörlerin tesisi ile muhtelif tip tecrübi balıkçı donanımının ça
lıştırılması üzerinde yapılacak tecrübelerin sevk ve idaresi için yeni veya
eski küçük balıkçı kayığı;
(iii) Gerekli muhtelif tip balıkçı donanımının inşası için lüzumlu olan
malzeme ;
Hükümet, kezalik yukarda tasvir edilen gemilerle donanımın işletmesi
ve bakımı için lüzumlu personeli, akar yakıt ve sair levazımı tedarik ede
cektir.
(c) Hükümet, personele, işlerinin lâyıkiyle görülmesini teminen, bi
yolojik ve teknik araştırma için lüzumlu balıkçılık laboratuvarı ve teçhiza
tı, yeteri kadar ofis vasıta ve imkânları, teçhizat ve levazımı, depolar ve ant
repolar ve işin gereği gibi yürütülmesi için lüzumlu diğer vasıtalar da dâhil
olmak üzere, tesisleri temin edecektir.
(d) Hükümet her personele, bütün mesai saatleri dâhilinde ve yalnız
bu işle görevli ehliyetli bir yardımcı asistan tahsis edecektir. Bu asistan per
sonelle birlikte çalışacak ve kendi meslekinde personel tarafından yetiştirile
cektir. Bahse konu yardımcı asistanlar, personelin tâyin ve görev süresi hita
mında memleketi terkettikleri zaman ilgilendikleri meslekî branşların her
birinde işin devamını bizzat üzerlerine alacaklardır.
(e) Hükümet, personele en az iki asistan terfik edecektir. Bu asis
tanlar sekreterlik, stenografi, büro işleri ve ayrıca muhtelif yerlerde işin
sevk ve idaresi için zaman zaman lüzum görülecek yorum ve tercüme işle
rinde personelin yardımcısı olacaklardır.
(f) Hükümet, personele balıkçı donanımının sevk ve idaresi ve inşası
için lüzum görülecek işçileri veya sair yardımı, ve personelin işiyle ilgili
diğer lüzumlu görevleri temin edecektir.
(g) Hükümet personele, personelin devamlı olarak görevlendiği şe
hirler veya yerler dâhilinde ve aynı zamanda memleket dâhilinde şehirler
veya yerler arasında, işbu Ek Anlaşmada tasvir edilen teknik yardımın te
mini maksadiyle, münasip ve yeteri kadar nakliye vesaiti temin edecektir.
(h) Hükümet, personele işbu Ek Anlaşmada tarif edilen teknik yar
dımın temini maksadiyle kendilerince lüzum gösterilecek münasip ve yete
ri kadar muhabere hizmeti (telefon, telgraf, posta, haberci ve saire) temin
edecektir.
(i) Esas Anlaşmanın III (3) maddesi gereğince sağlanacak olan mahal
lî para fonu Ekonomi ve Ticaret Vekâletinde ihdas ve idame ettirilecek ve
işbu Ek Anlaşma hükümlerine tevfikan işlerin nizamlı ve rasyonel bir tarz
da yürütülmesini temin için gerekli meblağlar zaman zaman tasdik oluna
cak talepler esasına göre Hükümetçe
tâyin edilen bir eleman tarafından
personele veya namma ödenecektir.
(j)Hükümet, burs sahiplerinin seyahatleri esnasında pasaport, vize,
sıhhî muayene, cep harçlığı ve saire gibi gerekli ihzari masrafları yapabilecek durumda olduklarını ve eğitim görecekleri memleketlere uygun surette
giyim eşyası tedarik edebilmelerini temin edecektir.
(k) Hükümet, burs sahiplerinin Türkiye'den eğitim görecekleri mem
leket veya memleketlere ve muhtelif memleketler arasında (Birden fazla ise)
gidiş dönüş masraflarının % 50 sini ödiyecektir.

Sahife: 8764

(Resmî Gazete)

Hükümet ve Teşkilât işbu 1 No. lu Ek Anlaşmayı Ankara'da 29 Şubat
3952 tarihinde iki nüsha ve İngilizce olarak imzalamışlardır.
İşbu Ek Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikına muallâk
olarak, yukarda kayıtlı günden itibaren mer'iyete girecektir.
Türkiye Hükümeti namına
A. Haydar Görk
İktisadi İş Birliği Teşkilâtı
Umumi Kâtip Vekili
(Unvan)

Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Teşkilâtı namına
Herbert Broodley
Umum Müdür Vekili
(Ünvan)

Türkiye ile Hindistan arasında 4 Haziran 1953 tarihinde
imzalanan Ticaret Anlaşması ve eklerinin onanmasına
dair Kanun
Kabul tarihi: 11/3/1954

Kanun No : 6398

Madde 1 — Türkiye ile Hindistan arasında 4 Haziran 1953 tarihin

22 MART 1954

ameleler, Anlaşmanın yürürlük süresi içinde, her iki memlekette bu mu
ameleler için cari hükümler gereğince tasfiye olunacaktır.
Madde — 7
İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde iki-memleketin yetkili ma
kamlarınca onanmış olup Anlaşmanın sona erdiği tarihte neticelenme
miş bulunan ticari muameleler, işbu Anlaşma hükümleri gereğince tasfi
ye olunacaktır.
Madde — S
İşbu Anlaşma 4 Haziran 1953 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu
tarihten itibaren on iki aylık bir devre için muteber kalacak ve bunu
mütaakıp, süre sonu tarihinden üç ay önce taraflarca mutabık kalınacak
devreler için muteber olacaktır.
İşbu Anlaşma İngilizce ve Türkçe olarak tanzim edilmiştir. Her iki
dildeki metinler aynı derecede muteber sayılacak, ancak tereddüt halinde İngilizce metne itibar olunacaktır.
İki nüsha olarak Yenidelhi'de tanzim ve imza olunmuştur.
Türkiye Hükümeti Adına

Hindistan Hükümeti Adına

de Yeni Delhi'de imzalanan Ticaret Anlaşması ve ekleri onanmıştır.
Menşe şehadetnamesi

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu kanunu İ c r a Vekilleri Heyeti yürütür.
15/3/1954

Türkiye ile Hindistan arasında Ticaret Anlaşması
Türkiye Hükümeti İle Hindistan Hükümeti, i k i memleket arasın
daki ticari mübadeleleri geliştirmek arzusu ile, aşağıdaki hususları ka
rarlaştırmışlardır :
Madde — 1

Alanı:
İsim
İkametgâh
Sokak No:

Gönderen:
İsim
İkametgâh
Sokak N o :
Malın cinsi
Ambalaj tarzı . . .
Koli adedi
Marka numarası

Ağırlık gayrisafi
Kıymet

Kg.

Malın gönderileceği y o l :

Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari mübadeleler her i k i mem
lekette zaman zaman yürürlükte bulunan umumi ithalât ve ihracat re
jimlerine uygun olarak cereyan edecektir.
Madde — 2
Türkiye Hükümeti ile Hindistan Hükümeti, işbu Anlaşmanın yü
rürlük süresi zarfında, zaman zaman mer'i bulunan kendi umumi rejimlerinin çerçevesi dâhilinde, ihracat ve ithalât lisanslarının verilmesi
için, yekdiğerine bütün kolaylıkları göstermeyi taahhüt eder.
Madde — 3
İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi içindeki ticari mübadelelerden ve
bunlara müteferri masraflardan mütevellit ödemeler, Türkiye ile Birleşik
Krallık arasında 4 Mayıs 1945 tarihinde imzalaman Ticaret ve Ödeme
Anlaşmasının hükümlerine göre veya Hindistan'ı ilgilendirdikleri nisbette
mezkûr Anlaşmada yapılacak tadilât hükümlerine göre tesviye olunacaktır.

Türkiye ile Hindistan anasında 4 Haziran 1953
tarihli Ticaret Anlaşması hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı
emtianın Türk - Hindistan menşeli olduğunu tasdik eder.
Tarih
A - Listesi
Türkiye'den Hindistan'a ihraç edilecek mallar
1.

Kuru ve kurutulmuş meyvalar (ceviz, badem ve fındık dâhil)

2.

Tâli hububat ve bakliyat: Akdarı, nohut, mercimek fasulye;

3

İpek ipliği ve ipek kozası;

4.

Ham pamuk;

5.

Ateş tuğlası;

6.

Peynir, (kaşar, gravyer ve diğer yüksek evsafta peynirler);

7.

Zımpara;

Madde — 4

8.

Cıva;

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her i k i taraftan
sevk edilecek mallar için, Akıdların her biri, ihraceden memleketin yet
kili makamlarınca verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir menşe şahadetna
mesi istemek hakkını haiz olacaktır.

9.

Şişeler içinde zeytin yağı;

Bedeli 100 Türk lirasını veya 170-1-0 rupiyi veya başka bir para ile
bu meblâğın tutarını aşmıyan mallar için menşe şahadetnamesi aranmıyacaktır.

10.

Balmumu '(karnauba) (cilâ imali için kullanılan);

11.

Palamut ve palamut hülâsası .(defoagatte kullanılan mevat);

(Yukarda yazılı mallardan yalnız (Hindistan Hükümetinin ithalâtı
kontrol için zaman zaman yürürlüğe koyduğu mevzuat hükümlerine uygun neviler Hindistan'a ithal edilebilecektir).
B - listesi

Madde — 5
Âkıd Taraflar, iki memleket arasındaki ticaretin âzami surette in
kişafı ve bilhassa Anlaşmaya ekli A ve B listelerinde bulunan mallar
hususunda bütün kolaylıkları bahşedeceklerdir. Şurası mukarrerdir ki,
bu listeler tahdidi olmayıp, ihtiva etmedikleri malların mübadelesine hiç
bir surette mâni teşkil etmiyeceklerdir. Diğer taraftan, bu listelerde, ta
rafların rızasiyle ilâve ve tadilât yapılabilir.
Madde — 6
İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden evvel başlamış olup da
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği anda tamamlanmış
bulunan ticari mu

Hindistan'dan Türkiye'ye ihraç edilecek mallar
1 Çay;
2

J ü t mamulleri (Jütten kaba bez, jütten ç u v a l ) ;

3.

Kına yaprakları;

4.

Koko ipliği

5.
tikleri;

E n büyük tipteki lâstikler hariç, motorlu vasıta i ç ve dış lâs

6 Kauçuktan
örtü V.S.).

mamul tababette müstamel eşya (Buyot, kauçuk

22 MART 1954
7. Baharat:
Döğülmemiş karabiber;
Döğülmemiş tarçın ve tarçın çiçeği;
Kabuklu kakule.
8. Tababette müstamel hintyağı;
9. Küçük Hindistan cevizi;
10. Pamuk mensucat.

1 — İşbu Protokola ekil bulunan A ve B listeleri, yeni ahdî devre
için 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasına ekli A ve B listeleri
yerine ikame edilmişlerdir.
Bu listelerin her pozisyonunda bulunan malların en az % 50 sinin
ithal ve ihracı için lüzumlu müsaadeler 31 Aralık 1953 e, geri kalan
kısmı da 30 Nisan 1954 e kadar verilecektir.

(Yukardaki listede tadat olunan anallardan yalnız Türk İthalât re
jiminde Gümrük Tarife ve İstatistik numaraları kayıtlı bulunan cins ve
neviler Türkiye'ye ithal edilebilir.)
Yeni Delhi, 4 Haziran 1953
Sayın Bay Bhoothalingam,
Bugün imzalanan Ticaret Anlaşmasına atfen, işbu Anlaşmanın hü
kümleri gereğince Akıdlerin her hangi biri tarafından İthal veya ihraç
edilecek malların, mümkün olduğu nispette Âkıd Tarafların gemileriyle
nakli hususunda Türkiye Hükümetinin gerekli bütün kolaylıkları göste
receğini bildirmekle şeref kazanırım.
B u vesile ile üstün saygılarımı yenilerim.
Shri Bhoothalingam,
I. C . S.
Hindistan Hükümeti Ticaret ve
Sanayi Nezareti Müsteşar Vekili
Yeni Delhi

Büyükelçi

Yeni Delhi, 4 Haziran 1953
Sayın Bay Büyükelçi,
Aşağıda mefadı yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı teşek
kürlerimle bildiririm.
«Bugün imzalanan Ticaret Anlaşmasına atfen, işbu Anlaşmanın hü
kümleri gereğince Atodferin her hangi bir tarafından ithal veya ihraç edi
lecek malların, mümkün olduğu nispette Âkıd Tarafların gemileriyle nakli
hususumda Türkiye Hükümetinin gerekli bütün kolaylıkları göstereceğini
bildirmekle şeref kazanırım.»
2. Hindistan Hükümeti de, kendi bakımından, işbu Anlaşmanın hü
kümleri gereğince iki memleket arasındaki ticaretin mümkün olduğu nis
pette iki Tarafın gemileriyle naklini temin edecek mutat bütün kolaylık
ları gösterecektir.
3.

Sahife: 8763
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B u vesile ile üstün saygılarımı yenilerim.

Ekselans Numan Tabir Seymen,
Türkiye Büyükelçisi
Yeni Delhi.

S. Bhoothalingam

2 — Alman menşeli malların Türkiye'ye ithali için gerekli müsa
adeleri verirken Türk yetkili makamları, her mal katagorisi dahilinde,
22 Eylül 1952 den evvel akit ve usulü dairesinde tescil edilmiş veyahut
% 4 teminatı yatırılmış bulunan teslimat mukavelelerine rüçhan hakkı
tanıyacaklardır.
3 — Türk borçlular tarafından Alman alacaklılara ödenmesi gere
ken metaliğin transferi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına usulü
dairesinde yapılan müracaatların tarih sırasına göre icra olunacaktır.
Türk yetkili makamları 1953 İzmir Fuarında mal teşhir edecek
Almanlara, tahsise tâbi mallar için, ceman 500.000 dolar kıymetinde
lisans verecek ve aynı zamanda ceman 1.000.000 dolar kıymetinde tah
sise tâbi olmayan malların ithalini mümkün kılacaklardır. B u mallar
fuarın kapanış talihinden en g e ç altı hafta sonra ithal olunacak ve
mukabili bedellerin transferi de kapanış tarihinden en geç 3,5 ay sonra
icra edilmiş bulunacaktır.
Alman yetkili makamları 1953/1954 ahdî yılı zarfında Alman f u 
arlarında mal teşhir edecek Türklere serbest bırakılmış sektörler
den Türk mallarının ithali için, 500.000 dolar kıymetinde lisans Vere
ceklerdir.
5 — 1 Temmuz 1953 ten 30 Haziran 1954 tarihine kadar devam
eden ahdî devre zarfında Federal Almanya- Hükümeti, kendi dâhili
istihlâki için, Türkiye'den aşağıda yazılı miktarlarda hububat satın al
mak üzere ihaleler y a p a c a k t ı r :
Buğday
Arpa
Çavdar

Federal Hükümet, munzam olarak 150.000 ton miktarında buğda
yın O. E . C. E . âzası bulunmayan üçüncü memleketlere ihraç edilmek
üzere, T ü r k - A l m a n Ödeme Anlaşması çerçevesi dâhilinde m u b a y a a s ı n ı
ayrıca kolaylaştıracaktır, İşbu miktar artırılabilecektir. Türkiye Hükü
meti yukarda mezkûr miktarların ihracına müsaade edecektir.
İşbu Protokol 1 Temmuz 1953 te yürürlüğe girecek ve 30 Haziran
1954 tarihine kadar muteber olacaktır.
Bonn'da, 6 Ağustos 1953 tarihinde her iki dildeki metinler muteber
sayılmak üzere ikisi türkçe ve ikisi almanca olarak dört nüsha tanzim
edilmiştir. Fransızca, bir resmî tercüme eklidir.
Türk Hükümeti adına

6 Ağustos 1953 tarihli Türk - Alman Protokolü ile eklerinin
ve Şarap Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

,(Fatin Rüştü Zorlu)

Kabul tarihi : 11/3/1954

Kanun No : 6399

Madde1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuri
yeti arasında 6 Ağustos 1953 tarihinde Bonn'da imzalanan Protokol ile
ekleri ve Şarap Anlaşması kabul ve tasdik edilmiştir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İ c r a Vekilleri Heyeti
memurdur.
15/3/1954

9 Haziran ile 6 Ağustos 1953 tarihleri arasında Bonn'da
yapılan Türk - Alman Karma Komisyonu görüşmeleri
hakkında Protokol
Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında münakit 16
Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasının 6 ve 10 uncu maddelerine tev
fikan 9 Haziran 1953 ten 6 Ağustos 1953 tarihine kadar Karma Komis
yon halinde Bonn'da toplanan Türk ve Alman heyetleri, iki memleket
arasındaki ticari ve iktisadi münasebetlerin inkişaf ve tarsinine mütaallik meseleler üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlar ve 1953/1954 ahdi
devresi zarfındaki karşılıklı mübadelelerinin her taraf için 140 milyon
dolarlık bir hacım dâhilinde inkişaf edebileceğini tahmin eyliyerek, hükümet) irinden aldıkları talimata istinaden, aşağıdaki hususatı müştereken kararlaştırmışlardır:

300.000 ton
210.000 »
50.000

Federal Almanya Cumhuriyeti
Hükümeti adına
(Von Maltean)

" A " LİSTESİ
Almanya Federal Cumhuriyetine ithal olunacak Türk malları
Alman İstatistik
No.
0601 10,59
0701 53
0806
0807
0809
1006 10,51,
91-95
1203 91
exl208 90
«301

21-80

ex0302 40-80
exl604 51-59
2205

Malın cinsi
Çiçek soğanı ve ilâh
Kuru soğan (Herkese eşit muamele tatbik
edilmek şartiyle, yasak edilme devrelerinin
tesbiti hakkı mahfuzdur).
Kavun dâhil yaş meyva
(Herkese eşit muamele tatbik edilmek
şartiyle, yasak edilme devrelerinin tesbiti
hakkı mahfuzdur.)
Pirinç
Gıda sanayiinde kullanılan çekirdeklerden
serbest bırakılmamış olanlar.
Taze veya tuzlu balıklardan .serbest bırakılmamış olanlar.
Tuzlu balıklar
Hava geçmez şekilde kapalı kutular içinde
konserve balıklardan serbest bırakılma
mış olanlar.
Şarap

İçilen şarap
Sanayide kullanılan şarap

Senelik
kontenjan
dolar olarak
30.000
100.000
50.000

1.000.000
100.000
100.000

50.000
50.000
100.000

Sahile : 8766
Gümrük
İstatistik
Tarife
No.
No.
2302
S4Ö1
6801
ex3803

11,19
30,40
31
00

— —

Malın

cinsi

Senelik
kontenjan
dolar olarak

Kepek
(Keten elyafı
El. ile düğümlü yün balı
(Avrupa Tediye Birliğine dâhil memleket
lere ayrılan
4.000.000 lık global konten
jandan)
Muhtelif mallar

250400
5.000

Türkiye'ye ithal olunacak Alman malları

1

3,4

8

20,21

7

24

13
23

34-36
60.61

75
106
108
125
126
132

209. 212-218
379-383
389,390
430
433
445

134
135

449,449/A
450-452/B

111
139

393
457,458

385

mı

38T

1333

S90

1343
409, 411, 412
115 389
(1337
108
418
394

1351/B

395
173
S78

1356/B, 1357/B
646
869

250
258

757
769-772

881

877/a, b, c
«79/a
880/a,b
882/a,b
882/b-882/b 3

senellik

Malın

cinsi

kontenjan
dolar olarak

Yalnız damızlık aygır (Tarım Ve
kâletinin önceden müsaadesiyle)
Yalnız damızlık boğa ve inek (Ta
rım Vekâletinin önceden müsaadesiyle)
Yalnız damızlık koç ve koyun (Ta
rım Vekâletinin önceden müsaadesiyle)
Yalnız damızlık kümes hayvanları
(Tarım Vekâletinin önceden müsaadesiyle
Yalnız 1 K g a kadar kutular için
de ambalajlı ve üzerinde
çocuk
gıdası olduğunu bildiren etiketi
havi koyu mayi halinde teksif edil
miş süt
İşlenmiş deriler
Yün mensucat
Yalnız tela
Yalnız erkek için fötr şapka
|
Keçe şapka taslağı
Yalnız 400 denyeden daha yukarı
(400 denye hariç) suni ipek ipliği
Yalnız paraşütlük
)
Yalnız korsa imalinde kullanılan
ipek, suni ipek ve diğer lifi maddeler ile mensuç kumaş
j
Yünden şeritçi ve kaytancı eşyası
İpek ve suni ipekten şeritçi ve
kaytancı eşyası
Yalnız ihraç mallarının ambalajında kullanılan pamuk kordelâ
Pamuktan şeritçi ve kaytancı eş
yası
Pamuktan ocak fitili
|
Yalnız makine ve sanayide kulla-1
nılan keçe ve keçeci nramulâtı
Yalnız pamuktan silindir keçesi j
Yalnız yün ve pamukla karışık
yünden mamul i ç çamaşırı (Sadeleri)
Yalnız pamuktan erkek yakalık
ları
Yalnız pamuktan varis çorapları
Yalnız dekstrin
Yalnız filim veya hassas maddeler
yapıştırmağa mahsus müstahzar
zamklar
Ömür otu (Bira çiçeği)
Fidanlar ve aşı kalemleri (Tarım
Vekâletinin önceden müsaadesiyle)
Tohumlar (Tarifenin hangi pozis
yonuna girerse girsin Tarım Vekâ
letinin önceden müsaadesi alınmak
şartiyle ithal listesinin tahsis bö
lümünde telâkki edilerek muame
le görür)
Levha, yaprak, çubuk, şerit veya
boru şeklinde plâstik maddeler
(Renkli ve şeffaf olanlar dâhildir)
Her nevi plâstik mensucat
Şeritçi ve kaytancı eşyası
Yalnız dolma (kalemler ve a k ş a m ı .
(Kurşun veya mürekkepli)
Yalnız motosikletler için siper,
sühunet muhafaza eden kablar,
flüoresan lâmbaları için duy, plâstik-diş ile benzerleri genel ithal
listesinde bulunan diğer plâstik
mamuller ile plâstik kuşeler

Gümrük
Tarife
İstatistik
No.
No.
288

977,978
979

296

1000

300
301
302
306
307

1008
1009
1010
1019
1023,1024,1030

312
292

1043,1044
989

295

998,999

307
324
328

1029
1070,1072,1073
1076/A

332

1077
1091,1092

335

1096

336

1097,1098

1.000.000

"B" LİSTESİ
Gümrük
Tarife
İstatistik
No.
No.

22 MART 1384

(Resmî Gazete)

60.000
250.000
50.000
10.000

10 000
200 000
250 000
6.000
65.000

1099,1100

150.000
4.500

20.000

340
325

1106-1108
1074

326
328
329

1075
1078
1079,1081

330
334

1087/A
1094

341
342

1109,1111,1112
1113,1114

344

1117,1118

346

1123,1124

857

1147,1148

353
361

1140,1141
1165

363

1158,1159

865

1164

366

1178-1176/A

368
369

1180-1185
1186-1191

300.000

15.000

9.000
100.000
p.m

12.000

300.000

Malın

cinsi

Senelik
kontenjan
dolar olarak

Ağaçtan talaş
Yalnız
ağaçtan tecrit malzemesi
(1 santimetreden ince olanlar) ve
ağaç, yün iplik ve bunlar ile t a l a ş
ve yongalardan malzemei inşaiye
vesair mamulât (Bir veya iki yüz
lü tahta veya (kontrplâk kaplı olan
lar hariç)
Yalnız akümülâtör için tahta separatör, y a ğ makinesi merdaneleri,
piston başlığı ve kalıpları
Yalnız kundura kalıbı
Ağaçtan suni â z a
A ğ a ç kundura çivisi
Yalnız ağaçtan spor takımları
Diş fırçası hariç diğer fırçacı mamulâtı
Spor aletleri
Ahşap kurma evler
(Gümrük Tarife
Kanununda is
men yer almamış olan sair kurma
ve portatif evler tarifenin hangi
pozisyonuna girerse girsin mütem
mim cüz'üleri ile beraber ithal lis
tesinin tahsis bölümünde telâkki
edilerek muamele görür.
Mekik hariç,
ağaçtan dokumacı
mamulâtı
Yalnız diş fırçaları
Sargılık kâğıt
Âdi matbaa kâğıdı (Gazete kâğı
dı hariç)
İyi matbaa kâğıdı
Zımpara ve saireli kâğıt ve mu
kavvalar
Yalnız hendese ve sairede müsta
mel hassas kâğıtlar
Yalnız muhasebe ve istatistik ma
kineleri için delgi kağıtları
Yalnız t a ş hurufat ile basılmış
veya çizilmiş milimetreli hendese }
kâğıdı ve mukayyit aletleri için
diyagram kâğıdıyitit aletleri için
diygram kagýdý
Sigara kâğıdı
Katranlı ve saireli sargılık kâğıtlar
Abajur (Krep) kâğıdı
Kesilmemiş yazı kâğıdı
Yalnız uçak postaları için ince
zarf ve yazı kâğıdı
Renkli kâğıtlar
Yalnız yağlı, parafinli, mumlu,
gliserinli, zamklı,
kolalı, kitreli,
reçineli, albüminli, kollodiumlu ve
emsali kâğıtlar |(Matbu olanlar
dâhildir)
Mukavvalar
Yalnız baritli, cilalı â l â mukav
valar
Yalnız ihracatta kullanılacak ya- }
pılmış veya kesilmiş mukavva
kutu
Yalnız masura, bobin, düğmeler,
kaynakçı siperleri,ve jakar kar
tonları
(Maşe mukavvadan ma
mul)
Yalnız ihraç mallarının ambalajında kullanılan hususi evsafta
kâğıt torbalar ve çimento torba
ları
Resimli, resimsiz ilânat
Yalnız sanayide kullanılan çı
kartma kâğıtları
Yalnız ham karbon kâğıdı, hel
yograf aletleri için hususi evsafta kağıt, telgraf bandı ve ihraç
mallarının
kıymetlendirilinesinde
kullanılan (kâğıt bandrollar ile lokomotif sürat kontrol saati bandı
Yalnız
filtrasyonda
kullanılan
vatka
Yalnız 20 numara ve daha yukarı
penye ve mako, trikotaj, koton,
perle, pamuk iplikleri
Yalnız 20 numara ve daha yukarı
Penye ve mako, trikotaj ve 12
numara ve daha yukarı koton
perle iplikleri

85.000

p.m.

100.000
10.000
65.000
30.000
40.000
12.000
50.000

20.000

p.m.

50.000

5.000
10.000

70.000

20.000

30.000

2.000

70.000
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Gümrük
Tarife
İstatistik
No.
No.
371

1201
1202

372

1203

377

1204
1210
1211

378

1225-1227 )
1229-1231
1233

379

1243,1248,1249
1257

379

380
398
412

1264,1269,1271,1
1272,1274,12841288,1291,1292,"
1294,1295,1299,
1303,1303/a,
1304,1304/a,
1307,1307/a,
1309,1309/a,
1310,1310/a,
1311,1311/a,
1313,1313/a,
1314,1314/a,
1315,1315/a,
1316,1316/a,
1317,1317/a,
1318,1318/a,
1320,1320/a,
1324-1325/lA
1826-1327/A
1326-1327/A
1360
1361
1388
1390
1391
1392
1394
1305
1396

413

1397

414

1398
1399

415
417

1400
1404

418
421

425

1411,1412
1415,1415/A,1
1419,1419/A,
1420,1420/A
1424
1426
1427

400
433

1362,1363
1437,1438

442
446
447
448

1451
1461,1462
1463
1465-1471

424

Sahife: 8767

(Resmî Gazete)
Malın

cinsi

Yalnız 50-60 numara (50 ve 60 dahil) pamuk iplikleri
Yalnız 8-60 numara
(8 ve 60
dahil) penye ve mersörize (Indanthren sabit boyalı) pamuk ip
likleri ile 50-60 numara (50 ve 60
dahil) diğer pamuk iplikleri
Yalnız jakar kartlarını bağlama
ğ a mahsus ipler (Sanayi Birli
ğince bu işte kullanılacağının tev
siki şartiyle)
Yalnız a ğ ipliği

Senelik
kontenjan
dolar olarak

250.000

Gümrük
Tarife
İstatistik
No.
No.
449

1473,1474

461
469

1512
1531-0533, )
1536,1537
1541/C
1576,1577
1580
1581

Malın

cinsi

Senelik
kontenjan,
dolar olarak

Kauçuk contalar (Fren lastikleri )ve takozlar dâhil)
|
Arduaz taşı
Çimentolar

100.000
5.000
1.500.000

Ateş toprağı
350.000
Ateş tuğlası ve kiremidi
Toprak pota
)
Yalnız lâboratuvarlar için toprak |
10.000
pota
30.000
Yalnız
lâmba
beki
|
1582
100.000
Döşemelik tuğla
80.000
483
1587,1588
50.000
Yalnız filtre bezi (SanayiBirliğin-cefiltre485
bezi 1591-1595/A
olduğunun tevsiki Banyo, kurna ve saire
Çini Veya porselenden sofra ta487
1597,1597/A, 1
şartiyle)
lamları |(Kahve fincanları hariç)
200.000
1600,1600/A,
Yalnız filtre bezi ve dekatir bezi
1603,1603/A
(Sanayi Birliğince dekatir veya
488
Çini ve porselenden İzolatörler
1614,1605,1619
filtre bezi
olduğunun
tevsiki
65.000
490
Yalnız makineler için çini veya 1619
şartiyle)
porselenden parçalar
10.000
Yalnız şişeler
)
Kaşarsız pamuk mensucat
494
1627
5.000
Yalnız damlalıktı şişeler
1628
Yalnız filtre makinesinde kulla
Ayna,
mağaza
ve
emniyet
cam
498
1640-1643/A
nılan bez (Sanayi Birliğince filt
ları
10.000
re bezi olduğunun tevsiki şartiy20.000
502
Her nevi lâmba şişeleri
1650
le.)
75.000
505
1656
Elektrik ampulleri
Kaşarlı pamuk mensucat
510
1662,1662/A
Yalnız camdan düğmeler ve yal
Yalnız
su geçmez
trençkotluk
nız camdan ve camlaştırılmış
kumaşlar ve dekatir bezi (Sanaporselenden sanayide ve elektrik
y i Birliğince dekatir bezi olduğu
tesisatında tecrit için kullanılan
nun tevsiki şartiyle)
40.000
25.000
mamuller
515
1701,1702
Yalnız boş cam tüp ile damlalık
lar ve sühunet muhafaza eden
kablar, hususi yıkama makineleri
ile temizlenen camdan tükürük
hokkası, cam irigatör, cam baget,
cam göz kadehi, tecrübe tüpü,
cam küvet ve cam huni ile elek
trik ampulü imalinde yarı mamul
Boyalı pamuk mensucat
9.000.000
madde olarak kullanılacak cam ve
cam tüpler, deri perdahlamaya
mahsus cam merdane, cam elya
fından safiha, camdan tecrit pamuğu ve madenci lambalarının
25.000
far camları
529
1791
E t kalınlığı 6 milimetreden yuka
rı ve kutru 60 milimetreden bü
yük ve 600 milimetreden küçük
Yalnız cibinlik ve perde
dökme borular ve bunların raptiye
25.000
için tüller
ve kapakları
1.500.000
Tül-bobino (Perdelik t ü l )
1805
530
Yalnız vesaiti nakliye dingilleri
Yalnız sıhhi baldırlık
500.000
ile rulmanlı küçük tekerlekler
10.000
Her nevi korseler, karnı bağları
531
1806-1809
Fonttan, demirden kaba mamuve kemerler
lat
3.000.000
Jütten kasarsız iplik
)
535
1819,1821,
Demir soba, ocaklar ve aksamı
Yalnız 4 numara ve daha ince ip- |
1822,1824,1827
ile şof benler (Şof benler hangi
likler
maddeden mamul olursa olsun bu
Yalnız kasarsız keten ipliği
bölümde muamele görürler)
J ü t ipliği
1829
400.000
Yalnız hava gazı fırın ve ocakla
Yalnız 4 numara ve daha ince ke
rı ve aksamı, ispirto ocağı ve ak
nevir iplikleri
samı
Yalnız kaşarlı keten ipliği
1830,1832,1833
Demir sobalar, ocaklar ve ak
Yalnız keten ipliği |(Boyalı ve y ı 
35.000
samı
kanmış)
535
1820
3.000
Elektrik sobaları ve aksamı
Müfredat üzere satılabilecek hale
536
1835
50.000
Demir kasa
getirilmiş iplikler (Kenevir ipli
537
1836
Sade ve boyalı demir yazıhane,
ği hariç) ve kunduracı ipliği
dolap, kutu, çekmece ve aksamı
Yalnız biçer bağlar makinelerine
15.000
Balta hariç her nevi demirden el
538
1845-1849,
mahsus kutru 5 milimetreye ka
alâtı
ile
yalnız
koyun
kırpma
ve
1851,1852
dar sicim ve ipler
tekeneci makasları, keser ve başKutru 5 milimetreden yukarı ma500.000
ka yerde zikredilmeyen diğer dül
mila ve stealden sicim, ip ve (halat
ger alâtı ve diğren
Yalnız balık ağları
5.000
Diğer el alâtı
1855,1855/A
Kendir ve ramiden sargırlık kaba
1861,1S61./A,
539
Bıçakçılık eşyası ve diğer bıçakbez
1862,1(867,1868
çılık
e
ş
y
a
s
ı
200.000
Yelken ve çadır bezi
Yalnız çakı ve kalemtraş
j
1864
Yalnız menteşeler ve kapı s ü r g ü )
1871
Keten mensucat
125.000
541
yayı
350.000
Diğer çilingir
mamulâtı
Yalnız zeytin tâsir torbaları
1873,187«
Yalnız s a ç tokası, toplu iğne, ç o 
545
Yalnız sair kolanlar
rap şişi, çuvaldız, firkete ve çen
Yâlnız yelken, her nevi çadır, va
gelli iğne
35000
gon ve mavna örtüleri
125.000
Demir telden
kafeslikler
1887,1888
35.000
Sade veya makine işi ile ajurlu
veya548
işlemeli
pamuk veya keten
15.000
Yalnız kopça ve raptiyeler
549
1889,1890
10.000
mendiller
j
1891-1893
Demir mensucat
10.000
650
l â s t i k ve kauçuk tel
20.000
Demir bidon ve fıçı
551
1895
Elastiki mensucat
60.000
1898
Yalnız demir bidon ve fıçı
Yalnız sanayie mahsus çizme
5.000
1900
Diğerleri
225.000
Sair kauçuk mamulat
)
1901
Demir bidon ve fıçı
1903
Diğerleri,
471
481
481

Sahife: 8768
Gümrük
Tarife
İstatistik
No.
No.
552

553

1904,
1906-1909,
1909/A 1951

Malın

cinsi

Senelik
kontenjan
dolar olarak

Yalnız lâmba ve aksamı, şişe kab
milleri, sag ve çelik kayış- raptiyeleri, emaye ve galvanizli teneke
mutfak takımları, banyo, lâvabo
ve apteshane levazunatı, cep fe
nerleri, demirden mamül makine
ayakları, kızak ve destekleri, filim
kutu ve makaraları ve filim sanma
aletleri, irrigatör, sürgü ve mümasili sıhhi levazım, su tasfiye cihazı, elektrik ütüsü ve aksamı, dökme ve çelik banyolar, et makine
leri ve istim ile yemek pişirme do
lapları, sıhhi süt güğümleri, ma
deni yağ kutuları, yağdanlıklar ve
avadanlık kutuları, içine konulan
maddelerin sühunetini muhafaza
eden kablar, perde kornişleri için
tekemmül etmiş ray veya teferru
atı, çelik tel halat, bağ raptiyeleri
ve gergileri, yürek ve zincirleri,
buyot, ekmek kızartıcı gibi elek
trikli ev eşyası, demir yünü ve talaşı, flüoresan ampullerine ait
demirden askı tertibatı, fıçı kapsülü, çelik bilya, demir pim ve kopilya, kelepçe boru raptiyesi

350.000

150.000

100.000

558

1962,1963

Bakırdan ve pirinçten izole tel ve
kablolar

150.000

Sair tel ve kablolar

200.000

562

1954,1958,
1960,1965
1979-1982

564

1990,1990/A, B

2003
2004,2004/B
566
567

2010-2012
2013-2014/A
2015.2015/B
2016

100.000

Zincirler
Düğme, üniforma yıldızı ve saire
Yalnız t r a ş makineleri ve pirinç
kalem ucu
Yalnız t r a ş makineleri

20.000

2025/a

Alüminyumdan mutfak takımı ve
saire

569

2027/b
2027/c

2027/h

Yalnız alüminyum kapsüller
Yalnız buvatagres modelleri ve du
var karoları
Alüminyum ve halitasından çilingir ve hırdavatçılık eşyası
Yalnız alüminyum matra, fermuar, ambalaj malzemesi, çaydanlık aksamından emzik, flüoresan am
pullerine ait alüminyumdan askı
tertibatı, hususi yıkama makine
leri ile temizlenen tükürük hokka
sı, sinema makinesi bobini, boya
tabancası ve çorap ütüleme maki
nesi aksamından çorap kalıbı
Yalnız alüminyum kalem ucu

vm-om,
2036,2037
2050,2052
2056

Kütük, tahta, çubuk, boru ve tel
halinde kurşun ve halitası
Boru ve tel halinde çinko
Tutya ve halitasından mamul eşya

2027/d
2027/f

«70
574
576

10.000

Âdi veya cilâlı çatal ve kaşık, lâmbalar, edevatı beytiye
Maden ocakları lâmbaları
Çatal ve kaşık, lâmbalar, edevatı
beytiye
Maden ocakları lâmbaları ve aksamı
Kahve değirmeni, ç a y ve kahve takımları
Yalnız lâmbalar ve edevatı beytiye

969

632
652
653
659
660

2247
2248,2249
2311
2333
2368
2372

662

2381

664

2383
2398,2401,
2404,12405,
2407-2410,
2417-2421
2423,2425

703

Yalnız bakır kaynak tozu
Lama, çubuk, tahta veya yaprak
halinde bakır ve pirinç

1997

2190
2222
2245

699

1918
1921,1923,1924
1926-1935

1995,1995/A,B

607
619
631

672
681

554
555

1992

606

2155-2164
2185-2189,
2197, 2198
2183, 2184

665

Yalnız imalâtta kullanılan demir
eşya ve aksamı, kayış raptiye ve
makineleri, yüksük, düğme, firke
te, çelik klasör ve mücellit numaratörleri, nişan tüfeklerine mahsus
hedef çivileri, tirlin, saçtan gözlük muhafazası (Üzeri suni deri
kaplı veyahut siyahlanmış saç, içi
keçeli) bisiklet zilleri ve asılları
bu listeye dâhil alât ve eşyanın
aksamı

Bakır çivi, vida, perçin, cıvata ve
somun

Gümrük
Tarife
istatistik
No.
No
601
607

1914
1914/A, B, C
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711
745
754

2558,2559
2562
2595/A
2602
2604
2630
2947
2998

749
755

2965-2969
2997

756
757
758
763
768
771
776
777
783

2998
3008,3011
3012
3022
3039,3036
3045
3055
3058
3064

784
804
761

3065,3066
3100-3105
3020

773

3048
3090
3052
3127
8138,3139,
3143,3145
3148-3160
3171

710

806
807
810
812
25.000

30.000

2468
2481,2482
2484,2485
2537

813
814
815
817
818
819
822
853

3181, 31833187,3190,
3193,3198
3201-3204
3206
8208, 3211
3219
3216
3217
3224-3232
3300-3300/C

Malın

cinsi

Senelik
kontenjan
dolar olarak

Tuşlu musiki
alâtı
1
Alata musikiye akşamı, teferruatı )
ve yedek parçaları
|
Gramofon, fonograf, grafofon ve
diktafon (Pikap dahil)
Gramofon plâkları
Telsiz telefon mürsile makinesi
Mevaddı kimyeviye ile yangın
söndüren alât ve aksamı
Yalnız otomatik teraziler
Basküller'
Vantilatör ve aspiratör
Y a ş piller
j
Kayış sırım makineleri
Elbise ve şapka makineleri ve aksamı ve yedek parçaları
j
Tadat vesaire makineleri ve bun- |
ların aksamı
|
Pulluk
1
Ziraat aletleri, makineleri ve ak
samı (Çırçır makinelerinden Roller-gin tipi dâhildir)

40.000

100.000
9.000
p. m.
30.000
20.000

15.000

.000.000

Yalnız mayi mahrukat, yağ ve hava tulumbaları
Yalnız döşenmiş römork
p.m.
Yolcu vagonu, drezin ve oto dre
zin
3.500.000
Külçe halinde linyit kömürü mu
4.000
mu, yer sakızı (Ozokerit)
Mürekkep, .kurşun kalemi ve
saire
300.000
Potasiyum oksalat
1
39.000
Potasiyum nitrat
Ksantat dö potas ve saire
Âdi sud kostik
(Ton) 3.000
Sülfür dö karbon
30.000
Asit asetik ı(Tütücü mayi veya
âdi, gayrisâf olanları)
60.000
Kreozot ve emlâhı
Ayarlı kimyevi mahlüller ve kim
yevi miyarlar
,İdrojen
Şaplar
Adrenalin
Salvarsan ve saire
Aseton ve saire
10.000
Fülfürol ve saire
Trinitrin ve saire
Sairleri
Zakkarin (Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin önceden müsa
adesiyle)
Karmen
Merhemler
Maadin parlatmağa
mahsus her
nevi müstahzarat
5.000
Huydan çıkarılan yağlar vesaire 1
Yalnız saf tolüen (Toluol)
1.000
Yalnız saf benzol (Banzen)
Kınakına hülâsası
Yalnız valeriyan, belladon, füjermal ve jalap hulâsaları
Seyyal hulâsalar
Peridrol ve mükessef müvellidül•hümıuzalı sular
Uçan yağlar vesaire
20.000
Itriyatçılıkta kullanılan cisimler
Yalnız tampon
Alçılı sargı vesaire
Dren kauçuk
Haminarya
Tıbbi yakılar
Afyon müştakatı ve emlâhı
Müstahzaratı tıbbiye, serumlar ve
aşılar
Muhtelif

75.000
200.000
3400.000

Bonn, 6 Ağustos 1953
160.000
5.000
6.000

Bay Başkan,
Bugünkü tarihte imzalanan Protokolün IV üncü maddesine atfen,
1953/1994 ahdi yılı içerisinde Alman fuarlarında mal teşhir edecek Türk-
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lere verilecek 500.000 dolarlık fuar kontenjanının Türk halılarının ithali
için 300.000 dolarlık ve Türk şaraplarının ithali için de 25.000 dolarlık
birer meblâğı ihtiva edeceğini bu mektubumla size teyid etmekle şeref
kazanırım.
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.
Von Maltzan
Ekselans
Fatin Rüştü Zorlu
Büyük Elçi
Türk Heyeti Başkanı
Bonn

Sahile: 8769
Bonn, 6 Ağustos 195S

Bay Başkan,
Müzakereler esnasında bana Türk yetkili makamlarınca kabul edi
len bir karar gereğince münakaşalara ait şartnamelerde, Türkiye'den
hububat veya Türk menşeli diğer malların mubayaasını tercih ve teşvik
eden memleketler firmalarının tercih edileceklerinin münderiç bulundu
ğunu ifade etmiş idiniz. Bugünkü tarihte imzalanan Protokole atfen,
Türk Hükümeti veya yetkili makamlarının, Federal Almanya Cumhu
riyeti Hükümetinin, Türkiye'den Türk menşeli mallar ve bilhassa hu
bubat mubayaasını teşvik kararında olduğunu nazarı itibara alarak,
Alman firmalarının bu tercihli rejimden istifade edebilmeleri için, A l 
manya'yı lüzumlu şartlan yerine getirmiş bir memleket telâkki eyliyeceklerini size bildirmekle şeref kazanırım.
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.
Fatin Rüştü Zorlu

Bonn, 6 Ağustos 195S
Bay Başkan,
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı, bildirmekle şeref kazanırım :
«Bugünkü tarihte imzalanan Protokolün IV üncü maddesine atfen,
1953/1954 ahdi yılı içerisinde Alman fuarlarında mal teşhir edecek Türk
lere verilecek 500.000 dolarlık fuar kontenjanının Türk halılarının ithali
için 300.000 dolarlık ve Türk şaraplarının ithali için de 25.000 dolarlık
birer meblâğı ihtiva edeceğini bu mektubumla size teyid etmekle şeref
kazanırım.»
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.
Fatin Rüştü Zorlu
Sayın
Dr. Vollrath
Freiherr Von Maltzan
Alman Heyeti Başkanı
Bonn

Bonn, 6 Ağustos 1953

Sayın
Dr. Vollrath
Freiherr Von Maltzan
Alman Heyeti Başkanı
Bonn

Bonn, 6 Ağustos 1953
Bay Başkan,
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmemde şeref kazanırım:
«Müzakereler esnasında bana Türk yetkili makamlarınca kabul
edilen bir karar gereğince münakaşalara ait şartnamelerde, Türkiye'den
hububat veya Türk menşeli diğer malların mubayaasını tercih ve teşvik eden memleketler firmalarının tercih edileceklerinin münderiç bu
lunduğunu ifade etmiş idiniz. Bugünkü tarihte imzalanan Protokole
atfen, Türk Hükümeti veya yetkili makamlarının, Federal Almanya
Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye'den Türk menşeli mallar ve bilhas
sa hububat mubayaasını teşvik kararında olduğunu nazarı itibara ala
rak, Alman firmalarının bu tercihli rejimden istifade edebilmeleri için
Almanya'yı lüzumlu şartları yerine getirmiş bir memleket telâkki eyliyeceklerlni size bildirmekle şeref kazanırım.»
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.

Bay-Başkan,
Müzakereler sırasında, 2205 numaralı pozisyondaki (Sanayide. kul
lanılan şarap) tâbirinin (İçilen şarap) şeklinde değiştirilmesi hakkın
da vâki talebimize atfen, Türkiye'ye yapılan şarap tahsisinin kullanıl
masını m ü m k ü n kılmak üzere talebinizin azami hayırhahlıkla tetkik
olunacağını size bildirmekle şeref kazanırım.
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.

Von Maltzan
Ekselans
Fatin Rüştü Zorlu
Büyük Elçi
Türk Heyeti Başkanı
Bonn

Von Maltzan
Ekselans
Fatin Rüştü Zorlu
Büyük Elçi
Türk Heyeti Başkanı
Bonn

Bonn, 6 Ağustos 1953
Bay Başkan,
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bil
dirmekle şeref kazanırım:
«Müzakereler sırasında, 2205 numaralı pozisyondaki
(Sanayide
kullanılan şarap) tâbirinin (İçilen şarap) şeklinde değiştirilmesi hak
kında vaki talebinize atfen, Türkiye'ye yapılan şarap tahsisinin kulla
nılmasını m ü m k ü n kılmak üzere talebinizin âzami hayırhahlıkla tetkik
olunacağını size bildirmekle şeref kazanırım.»
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.

Bonn, 6 Ağustos 195S
Bay Başkan,
Türkiye - Alman Karma Komisyonu görüşmelerine atfen, TürkAlman ahdî hesabı kanaliyle ifa olunan tediyelere mütaallik bazı mua
melelerin Türk yetkili makamları tarafından tatbik tarzı hakkında
Türk Heyetinin verdiği izahatı aşağıda size teyid etmekle şeref kazanı
rım :
1 — Tekaüdiyelerin, nafaka ve geçinme masraflarının transferine
ait talepler, evrakı müspiteyie desteklenmek şartiyle Türk yetkili ma
kamlarınca kabul edilmektedir.
2 — Ücretler, aylıklar ve bunlardan ödenmesi gereken mükellefi
yetlerin transferi yetkili Türk Kambiyo makamlarına önceden sunul
m u ş ve işbu makamlarca kabul edilmiş mukaveleler hükümleri daire
sinde yapılmaktadır.
3 — Emaneten imalât hizmetleri, tebdil, montaj, tamirat (Gemi
tamiratı dâhil) masrafları ve tekâmül işçiliği ücretleri ile inşaat muka
velelerine tevfikan tehassül eden mebaligin transferleri yetkili Türk Kam
biyo makamlarına önceden sunulmuş ve işbu makamlarca kabul edilmiş
mukaveleler hükümleri dairesinde yapılmaktadır.
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.

Fatin Rüştü Zorlu
Sayın
Dr. Vollrath
Frelherr Von Maltzan
Alman Heyeti Başkanı
Bonn

Fatin Rüştü Zorlu
Sayın
Dr. Vollrath
Frelherr Von Maltzan
Alman Heyeti Başkam
Bonn

Sahîfe: 8770

(Resmî Gazete)
Bonn, 6 Ağustos

1953

Bay Başkan
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarüıli mektubunuzu aldığımı bil
dirmekle şeref kazanırım :
«Türk - Alman Karma Komisyonu görüşmelerine atfen, Türk Alman ahdî hesabı kanaliyle ifa olunan tediyelere mütaallik bazı mua
melelerin Türk yetkili makamları tarafından tatbik tarzı hakkında Türk
Heyetinin verdiği izahatı aşağıda size teyid etmekle şeref kazanırım :
1 — Tekaüdiyelerin, nafaka ve geçinme masraflarının transferine
ait talepler, evrakı müspiteyle desteklenmek şartiyle Türk yetkili ma
kamlarınca kabul edilmektedir.
2 — Ücretler, aylıklar ve bunlardan ödenmesi gereken mükellefi
yetlerin transferi yetkili Türk kambiyo makamlarına önceden sunul
muş ve işbu makamlarca kabul edilmiş mukaveleler hükümleri daire
sinde yapılmaktadır.
3 — Emaneten imalât hizmetleri, tebdil, montaj, tamirat (Gemi
tamiratı dâhil) masrafları ve tekâmül işçiliği ücretleri ile inşaat muka
velelerine tevfikan tahassül eden mebaliğin transferleri yetkili Türk
kambiyo makamlarına önceden sunulmuş ve işbu makamlarca kabul edil
miş mukaveleler hükümleri dairesinde yapılmaktadır.»
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.
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arasında her çeşit deniz nakliyatı sahasında daha sıkı bir işbirliğini inki
şaf ettirmenin ve bu gaye ile Denizcilik Bankası ve ilgili Alman arma
törleri arasındaki temasları teşvik etmenin her iki taraf menfaatlerine
uygun olacağı hususunda mutabık kalmışlardır.
Türk yetkili makamlarının bu kabîl temasların teminini ve bu kabîl
anlaşmalar akdini teşvike amade bulunduklarını ve elde edilecek neti
celeri hayırhahiıkla tetkik eyliyeceklerini size teyid etmekle şeref kaza
nırım. Diğer taraftan, Türk Hükümetinin (Alman satıcıları ile Türk
ithalâtçılarının) kredili ithalât rejimi ile ithal edilmiş malların naklin
den doğan müteferri masraflara ait taleplerini, transferler icrası sure
tiyle; tatmin edecek imkânları hayırhahiıkla tetkik edeceğini size bildir
mekle zevk duyarım.
Türkiye'deki Alman nakliyat müesseselerinin Türk lirası ile yapılan
tahsilâtına gelince, bunların, Türkiye'de cari kambiyo kontrolü umumi
rejimine uygun olarak, mezkûr müesseselerce Türkiye'deki tediyelerinde
kullanılabileceğini size bildirmeğe müsaraat eylerim.
Yukardaki hususlar üzerinde Federal Alman Hükümetinin mutaba
katını teyid eylemenizi rica ederim, Bay Başkan.»
Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetimin mutabakatını bildir
mekle şeref kazanırım.
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Ba.şkan.
Von Maltzan

Von Maltzan
Eksalâns
Fatin Rüştü Zorlu
Büyük Elçi
Türk Heyeti Başkanı
Bonn

Bonn, 6 Ağustos 1953
Bay Başkan,
Türk - Alman Karma Komisyonu müzakereleri esnasında, Heyetle
rimiz, Avrupa Ekonomik işbirliği çerçevesi dâhilinde, memleketlerimiz
arasında her çeşit deniz nakliyatı sahasında daha sıkı bir işbirliğini in
kişaf ettirmenin ve bu gaye ile Denizcilik Bankası ve ilgili Alman arma
törleri arasındaki temasları teşvik etmenin her i k i taraf menfaatlerine
uygun olacağı hususunda mutabık kalmışlardır.
Türk yetkili makamlarının bu kabîl temasların teminini ve bu
kabîl anlaşmalar akdini teşvike amade bulunduklarını ve elde edilecek
neticeleri hayırhahiıkla tetkik eyliyeceklerini size teyid etmekle şeref
kazanırım.
Diğer taraftan, Türk Hükümetinin (Alman satıcıları ile Türk itha
lâtçılarının) kredili ithalât rejimi ile ithal edilmiş malların naklinden
doğan müteferri masraflara ait taleplerini, transferler icrası suretiyle,
tatmin edecek imkânları hayırhahiıkla tetkik edeceğini size bildirmekle
zevk duyarım.
Türkiye'deki Alman nakliyat müesseselerinin Türk lirası ile yapı
lan tahsilâtına gelince, bunların, Türkiye'de cari kambiyo kontrolü umu
mi rejimine uygun olarak, mezkûr müesseselerce Türkiye'deki tediye
lerinde kullanılabileceğini size bildirmeğe müsaraat eylerim.
Yukardaki hususlar üzerinde Federal Alman Hükümetinin mutaba
katını teyid eylemenizi rica ederim, Bay Başkan.
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan.
Fatin Rüştü Zorlu
Sayın
Dr. Vollrath
Freiherr Von Maltzan
Alman Heyeti Başkanı
Bonn

Bonn, 6 Ağustos 1953
Bay Başkan,
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildir
mekle şeref kazanırım :
«Türk - Alman Karma Komisyonu müzakereleri esnasında, Heyet
lerimiz, Avrupa Ekonomik işbirliği çerçevesi dâhilinde, memleketlerimiz

Ekselans
Fatin Rüştü Zorlu
Büyük Elçi
Türk Heyeti Başkam
Bonn

Federal Almanya Cumhuriyetine ithal olunacak Türk tatlı
şaraplarının bir kabtan diğer bir kaba aktarılması
hususunda Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti
Hükümeti, Türk şaraplarının Federal Almanya Cumhuriyetine ihracını
kolaylaştırmak maksadiyle, aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kal
mışlardır :
Federal Almanya Cumhuriyetine ihraç olunacak Türk tatlı şarap
ları, Almanya Reich'ı Resmî Gazete'sinin 1909 S. 333 de münteşir, şa
rapların gümrüklenmesi hakkındaki emirnamenin 17 a paragrafının 7 nci
fıkrası mucibince, taşıma sırasında, aşağıdaki şartlar dairesinde, bir kab
tan diğer bir kaba aktarılabilir.
1 — Gümrük mevzuatı ahkâmına uygun olarak kapanmış kablarda bulunan şarapların aktarılması kabul olunur.
2 — Bir kabtan diğer bir kaba aktarılmak suretiyle Almanya'ya
ihraç olunacak şaraplara ait tahlil vesikaları, Türkiye'de salâhiyettar
ilmî müesseseler tarafından, aktarılmadan Federal Almanya'ya sevkedilen şaraplara ait tahlil vesikaları misillû ita olunacaktır.
3 — Aktarma ameliyesi, italyan ve Fransız limanlarında, salâhi
yettar Türk makamları tarafından resmen mezun kılman memurların
daimî nezareti altında icra olunacaktır.
4 —• Ancak aynı cinsten olan ve aynı tahlil vesikasında yer alan
şaraplar aktarılabilir.
5 — italyan ve Fransız limanlarında aktarma ameliyesine nezaret
etmekle muvazzaf Türk memurları sevkıyata tefrik olunan tahlil vesika
ları üzerinde, Türkçe ve Almanca olarak tahlil vesikalarında gösterilen
şaraplara ait kabların kapaklarına dokunulmamış bulunduğunu, aktar
ma ameliyesinin kendi nezaretleri altında icra olunduğunu ve . . .
.
numaralı kab veya katolar muhteviyatının tahlil vesikasında gösterilen
kabtan alındığını tasdik edeceklerdir. Bundan başka, mevzuubahis tahlil
vesikalarında, yeni kabların kapanma tarzı ve şekli tarif olunacaktır. Ve
sikalar salahiyetli memurun imzasını ve alâkadar Türk makamlarının
mühürünü muhtevi olacaktır.
6 — Türk Hükümeti, 5 inci maddede derpiş olunan tahlil vesika
larını imza etmek üzere resmen mezun kılman Türk memurlarının isim
lerini Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetine bildirecek ve İmza
numunelerini gönderecektir.
7 — işbu Anlaşma, 6 ncı maddede derpiş olunan formalitelerin
Türk makamları tarafından ikmalini mütaakıp en geç 30 gün zarfında
mer'iyete girecektir.

Bonn'da, 6 Ağustos 195? tarihinde, her iki dildeki metinler muteber
olmak üzere, ikisi Türkçe ve ikisi Almanca olarak tanzim edilmiştir.
Fransızca bir resmi tercüme eklidir. İ k i Hükümetten her biri tarafın
dan üç ay evvel ihbar edilmek suretiyle feshedilebilir.
Türk Hükümeti
adına
(Fatin Rüştü Zorlu)

Federal Alınan'ya Hükümeti
adına
(Von Maltzan)

Devlet Malzeme Ofisi" kurulması hakkında Kanun
Kanun No : 6400

Kabul tarihi : 11/3/1954
BÖLÜM — İ
Umumi hükümler

Madde 1 — Maliye Vekâletine bağlı olmak ve hükmi şahsiyeti haiz
bulunmak, bu kanunla 3460 sayılı kanuna göre idare ve murakabe edilmek
merkezi Ankara'da olmak üzere (Devlet Malzeme Ofisi) kurulmuştur
Mütaakıp maddelerde işbu idare (Ofis) olarak adlandırılmıştır.
Madde 2 — Ofis, kendisine işbu kanunun 3 ncü maddesiyle verilen vazifelerin ifası için merkez ile yurt içinde ve dışında şube ve ajanslar açabilir,
depo ve tesisler kurabilir, 3460 sayılı kanuna göre müesseseler teşkil ve or
taklıklara iştirak edebilir.
Madde 3 — Ofisin vazifesi, Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mül
hak ve hususi bütçeli idarelerin, belediyelerin, sermayesi tamamen Devlete
ait teşekkül, banka, ofis kurum ve sandıkların ve sermayesinin en az yarısından fazlası yukarda yazılı idare ve müesseselere ait ortaklıkların aşağıda
yazdı ihtiyaçlarım sağlamaktır :
A) 1 - Kâğıt ve mamulâtı;
2 - Kırtasiye ve büro malzemesi;
3 - Büro makineleri ve malzemesi (muhabere vasıta ve tesisata hariç);
4 - Büro mefruşati ;
5 - Aydınlatma ve teshin malzemesi (sabit tesisler hariç);
6 - Temizlik malzemesi;
7 - Münhasıran daire hizmetlerinde kullanılan motorlu nakil vasıtala
rı (bisikletler dâhil).
B)

Sahife; 8771
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Matbuaların (formların) tabı ve diğer tabı işleri ;

C)- Yukardaki fıkralarda zikredilenlerin dışında kalan veya bu fıkra
larda istisna edilen madde ve hizmetlerden ofisçe temin veya ifasına, İcra
Vekilleri Heyetince karar verilen madde ve hizmetler ;
D) Temin ettiği malzemenin tevzi ve nakil işi ile mümkün ve fayda
lı olan ahvalde bunların bakım ve tamirleri ;
E) (A), (B) ve (C) fıkralarında gösterilen madde ve hizmetlerin standardizasyonu.
Yukarda-yazdı idare ve müesseseler, ofisin sağlıyacağı maddede yazılı,
malzeme ve hizmetleri başka yerden alamaz ve yaptıramazlar. Ancak Ofis
çe zamanında temin edilemiyeceği anlaşılan ve gecikmesi idarelerin işlerini
aksatacak mahiyette bulunan ihtiyaçlar hariçten temin edilebilir.
Genel menfaatlere hizmet eden demeklerin bu kabil ihtiyaçları da istedikleri ve mümkün görüldüğü takdirde Ofisçe sağlanır.
Madde 4 — 3 ncü maddede yazılı idare, ve müesseselere ait olup bu
kanunla Ofise verilen vazifelerle ilgili her türlü matbaa ve tesisler İcra Vekilleri Heyeti karariyle ve muvakkat 5 nci madde esasları dairesinde Ofise
devrolunur.
Madde 5 — 3 ncü maddenin (D) fıkrasında yazdı standardizasyon işi
vekâletlerle Umumi Murakabe Heyetinden seçilecek birer temsilciden mü
teşekkil bir komite tarafından yapılır.
Komite ofisin daveti üzerine toplanır. Komite lüzumu halinde üçün
cü maddede sayılan idarelerde veya hariçte mevcut mütehassıs eleman
lardan faydalanabilir. Komitece kabul edilen standart tiplerin ilgili idareler
ce kullanılması mecburidir.
BÖLÜM — II
Teşkilât
Madde 6 — Ofisin Umumi Heyeti 3460 sayılı kanunda gösterilen Umu
mi Heyettir.

Madde 7 — Ofis. biri genel müdür olmak üzere beş kişilik bir idare
meclisince idare olunur. Reis ile bir âza Maliye Vekilinin, bir âza Ekono
mi ve Ticaret Vekilinin ve bir âza da İşletmeler Vekilinin inhası üzerine İc
ra Vekilleri Heyetince tâyin olunur

Reis ve azaların (genel müdür hariç) hizmet müddetleri üç yıldır. Müd
deti bitenler yeniden tâyin edilebilirler. Müddetlerim doldurmadan ayrılan
ların yerine tâyin olunan azalar ayrılanların müddetlerini tamamlarlar.
İdare Meclisi reis ve âzalıklarına 3460 sayılı kanunun 15 nci maddesinde
yazılı vasıfları haiz olanlar tâyin edilir, bu vasıfları haiz - olan Devlet me
murlarının asli vazifeleri uhdelerinde kalmak suretiyle tâyinleri de caizdir
Genel Müdür muavinleri İdare Meclisi toplantılarına iştirak edebilirler. Fa
kat rey veremezler.
Madde 8 — Ofisin bir genel müdürü ve iki muavini
bulunur. Genel
Müdür ve muavinlerinin yüksek tahsil görmüş olmaları şarttır. Muavinler
den ticaret işleriyle matbaa ve işletme işlerine bakacak olanda, bu işler
de ayrıca ihtisas sahibi olması şartı da aranır.
Genel Müdürün tâyini Maliye Vekilinin, muavinlerin tâyini ise Gene!
Müdürün inhası ve Maliye Vekilinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin
karariyle yapılır .
Madde 9 — Dördüncü ve daha yukarı derecedeki
memurlar Genel
Müdürün teklifi ile İdare Meclisince ve diğer memur ve hizmetliler Genel
Müdürlükçe tâyin edilirler.
BÖLÜM —

III

Malî hükümler
Madde 10 — Ofisin sermayesi (100) milyon Türk lirasıdır.
Bu sermaye aşağıdaki kaynaklardan terekküp eder :
a) 4911 sayılı
kanunla Devlet Kâğıt ve Basım, Genel Müdürlüğüne
mütedavil sermaye olarak verilen (20) milyon Türk lirasının nakit ve men
kûl kıymetlere yatırılmış olan kısmı ile bu paradan yaptırılan tesis ve gayrimenkullerin maliyet bedelleri üzerinden Ofise devrinden;
b)

Maliye Vekâleti Bütçesine her sene konulacak tahsisattan;

c) Muvakkat 5 nci maddenin (a) fıkrası gereğince Ofise devrolunacak matbaa ve tesislerin devir kıymetlerinden ;
d) 13 ncü maddede yazılı idare hissesinden hakikî masraflar çıktık
tan ve bakiyesinden 11 nci maddede yazılı tanzim tonu karşılığı ile 3460
sayılı kanuna göre gerekli ihtiyat ve masraflar ayrıldıktan sonra kalacak
kısmın devrinden;
e

Muvakkat 6 nci madde gereğince devrolunacak gayrimenkullerin

devir kıymetlerinden ;
Tahassül eder.
Nominal sermaye ödendikten sonra maddenin (d) fıkrasında yazılı fark
her sene Hazineye devrolunur.
Madde 11 — Ofis, stok fiyatlarım piyasa fiyatlariyle ayarlı kılmak için
nominal sermayenin % 10 una kadar bir Tanzim fonu tesis eder. Bu fon için
her sene ayrılacak miktar piyasa vaziyeti nazarı dikkate alınmak suretiy
le tâyin olunur.
B Ö L Ü M — VI
Satınalma ve satış usulleri
Madde 12 — Ofis, teminiyle muvazzaf olduğu madde ve malzemeyi iç
ve dış piyasadan ve tercihan yerinden ve ilk ellerden mûtat ticari usullerle
temin eder. Faydalı hallerde kendisi de imal edebilir Bunun için lüzumlu
işletme tesisleri, bakım ve tamir yerleri kurabilir.
Madde 13 — Ofis, memleketin her tarafında tek fiyatla satış yapar.
Satış fiyatları, depo maliyetine memleket dahili nakliye sigorta, ambalaj,
tahmil ve tahliye, amortisman, tanzim fonu ve sair masraflar ile umumi ida
re masrafları ve 3460 sayılı kanun iktizası olarak tefriki gereken karşılıkla
rı da içine alacak münasip bir pay ilâvesi suretiyle tesbit edilir.
Madde 14 — 3 üncü maddede yazılı daire ve müesseselerin Ofisle ya
pacakları muameleler 2490 sayılı kanunla bunun ek ve tadillerine tabi de
ğildir. Ofisin satış usulleri ile malzeme ve hizmet bedellerinin tediye şekilleri bir talimatname ile tâyin olunur.

Sahife: 8772

(Resmi
BÖLÜM — V
Müteferrik hükümler

Madde 15 — 3460 sayılı kanuna göre teşekkül ve müesseselerin idare
sinde, tetkik ve murakabesinde İktisat Vekâletine verilen vazifeler Maliye
Vekâleti tarafından ifa olunur.
Madde 16 — Ofise ait mallar, Devlet malı hükmündedir. Bu malları
çalanlar veya tahrip edenler Devlet malları hakkında bu nevi suçları isteyenler gibi cezalandırılırlar.
Suç işliyen ve vazifelerini suiistimal veya ihmal eyliyen veya irtişa ve
irtikâpta bulunan Ofis memurları hakkında Türk Ceza Kanununun Dev
let memurlarına mütedair hükümleri tatbik olunur.

22 MART 1954

Gazete)

Genel Müdürlüğüne ait olan kısmı ve 4911 sayılı kanunun bu kanuna muha
lif hükümleri mülgadır.
Madde 18 — Bu kanun neşri tarihinden üç ay sonra mer'idir.
Madde 19 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
15/3/1954
No.

İlğili Kanunlar :

3558

Düstür
Tertip

Başlığı

Devlete ait matbaaların birleştirilmesi

4628
4910

hakkında Kanun
18/12/1939
Devlete ait matbaaların birleştirilmesi boklunda 3558 nu
maralı kanuna ek Kanun
8/8/1944
Maliye Bakanlığı kurulu; ve görevleri hakkındaki 2996
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun
7/6/1946

Resmi

Cilt

Sahife

Gazete
Sayı

3

20

169

4114

3

25

1249

S777

3

27

1182

632?

BÖLÜM — V I

Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 ve 54 sıra
numaralarının değiştirilmesi hakkında Kanun

Muvakkat maddeler
Muvakkat madde 1 — Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğünün
bütün hak ve menfaatleri, mevcut ve matlupları, bilcümle taahhüt ve borçları bu kanunla Ofise geçer.
Muvakkat madde 2 — Ofisin, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih iti
bariyle bir başlangıç bilançosu tanzim olunur.
Başlangıç bilançosunun aktifine :
a) 10 ncu maddenin (a) fıkrası gereğince sermayeye devredilecek men
kul ve gayrimenkullerin defter kıymetleri,
b) Alacakları,
Kaydolunur.
Pasifine :
a) Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün her türlü borçları,
b) Çürük alacakları ve sermayeden düşülmesi iktiza eden vasfım ve
kıymetini kaybetmiş aynı mevcutları, geçirilir.
Aradaki fark 10 ncu maddenin (a) fıkrasındaki sermayenin tediye edil
miş kısmını teşkil eder.
Muvakkat madde 3 — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten aynı y ı 
lın sonuna kadar olan müddet Ofisin ilk hesap devresidir. İlk hesap devre
si 6 aydan az olduğu takdirde ayrıca bilanço yapılmaz, mütaakıp senenin
bilânçosiyle birleştirilir.
Muvakkat madde 4 — 3 üncü maddede sayılan vazifelerin Ofise devri
(4910 sayılı kanunun 10 ncu maddesinde yazılı olanlar hariç) lüzumlu ser
maye ve personel temin olunup teşkilât ve tesisler kuruldukça İcra Vekil
leri Heyeti Karariyle yapılır ve aynı maddede yazılı matbaa ve tesislerin de
vir zamanı hakkında karar alma yetkisi İcra Vekilleri Heyetine aittir.
Muvakkat madde 5 — 4 üncü madde gereğince Ofise devrolunacak
matbaa ve tesislerden :
a) Umumi, Mülhak ve Hususî Bütçeli idarelere ait olanlarının maki
ne, motor, alet, harf ham madde ve yedek malzeme ve bu işlerde kullanılan
nakil vasıtaları gibi çeşitli mevcutları Maliye Vekâletince teşkil olunacak üç
kişilik bir heyet tarafından incelenip mubayaa kıymetlerinden amortisman
payı çıkarıldıktan sonra kalacak veya lüzumu halinde takdir edilecek kıy
metlerle Ofise devrolunur ve bu idare mevcutlarından düşülür.
b) (a) fıkrasında sayılan idareler dışında kalan ve 3 üncü maddede
yazılı olan idare, teşekkül ve müesseselerden (a) fıkrasındaki esaslar dairesinde Ofise devrolunacak mevcutlarının bedelleri tediye olunmuş sermaye
den ödenir.
Ofise devrinden fayda görülmiyen malzeme ve tesisler ilgili dairelerin
ce tasfiye olunur.
Muvakkat madde 6 — Hazineye ait olup Devlet Kâğıt ve Basım Genel
Müdürlüğünün intifama tahsis edilen gayrimenkuller tahsis tarihlerindeki
durumlarına göre Maliye Vekâletince takdir edilecek kıymetleri üzerinden
sermayesine mahsuben Ofise devrolunur.
Muvakkat madde 7 — Bu kanun gereğince Ofise devredilecek menkul
lerin devrinden ve gayrimenkullerin devir ve tescil muamelelerinden dolayı
hiç bir vergi, resim ve harç alınmaz,
Muvakkat madde 8 — Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü teş
kilâtına dâhil maaşlı memurlar ve müstahdemler Ofisin memur ve müstah
demi olurlar.
Muvakkat madde 9 — Muvakkat 4 üncü maddeye göre Ofise devrolunacak matbaa ve tesislerin memurlarından Ofisçe münasip görülenler d u r rumlarına göre alabilecekleri kanuni maaşlarla 3659 saydı kanunun ikinci,
dokuzuncu ve onuncu maddelerine tabi kadrolara tâyin olunurlar. Ofise geç
mek istemiyen veya münasip görülmiyen bilcümle maaşlı, ücretli ve yev
miyeli ilâ memur ve müstahdemler hakkında ise bu daire ve müesseselerin
kendi mevzuatları dâhilinde muamele olunur.
Madde 17 — 3558 ve 4628 sayılı kanunlarla 4910 sayılı kanunun 10 ncu
maddesi ve bu kanuna bağlı kadro cetvellerinden Devlet Kâğıt ve Basım

Kanun No : 6401

Kabul tarihi : 11/3/1954

Madde 1 — 25/2/1952 tarihli ve 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10
sayılı tarifesinin (41) sıra numarası aşağıdaki' şekilde değiştirilmiştir :
Petrol sicili, müsaade, arama ve işletme ruhsatnameleri, belge ve
tarife tasdiki harçları.
Alınacak h a r ç
Sıra
miktarı
No.
Muamelenin nev'i
Lira
41

I — a) Arama ve işletime ruhsatnameleri, kullan
50
ma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma
75
hakkı ve belgelerin tescilinden
c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve
belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden
75
d) Arama ve işletme ruhsatnameleriyle belge
lerin devirlerinin ve bunların sahiplerine verdiği
haklardan muayyen bir kısmında diğer bir hükmi
şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının
tescilinden
150
e) Diğer hususların tescilinden
50
II — a) Müsaade vesikaları
500
b) Arama ruhsatnameleri (Her yıl ve beher
bin hektar için) (Bin hektara kadar ve bin hektar
dan fazla olan kısımlar bin hektar sayılır)
20
c) İşletme ruhsatnameleri (Her yıl -ve beher
bin hektar için- (Bin hektara kadar ve bin hektar
dan fazla olan kısımlar bin hektar sayılır)
50
d) Belgeler
1000
e) Tarifelerin tasdiki
100
Madde 2 — Aynı kanunun (10) sayılı tarifesinin (54) sıra numarası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sıra
No.
54

Alınacak h a r ç
miktarı
Lira

Muamelenin nev'i
a) Her nevi taktir aletlerinin ithal, imal, tamun, nakil ve satışı ile iştigal edenlere Tekel ida
relerince verilecek müsaade vesikaları (Her yıl
için)
b) Ticaret maksadiyle gülyağı ve kekik yağı,
mai mukattar imal edenlere Tekel idarelerince veri
lecek müsaade vesikaları (Her yıl için)
c) Elindeki taktir aletlerini satan veya dev
redenlerden.

20

5
1

Muvakkat madde — 5887 sayılı Harçlar Kanununun mer'iyete girdiği tarih ile bu kanunun mer'iyete girdiği tarih arasındaki devre için,
yukarki maddenin (b) fıkrasındaki müsaade vesikalarından bu fıkrada
yazılı miktarda harç alınır. Bu harçlara Harçlar Kanununun 122 nci
maddesindeki gecikme zammı uygulanmaz. Bu miktardan fazla alınan
harçlar iade olunur.
Madde 3 — S u kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 4 — B u kanunun hükümlerini icraya İ c r a Vekilleri Heyeti
memurdur.
15/3/1954
No :
İlgili Kanun :
5887

Sahife
Tertip

Basilli
Harçlar

Kanunu

29/2/1952

3

Resmi

Cilt
33

Gazete
Sahife Sayı
315

8047
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? Resmî Gazete)

Iviroi Dairesi Ecisliğl 1954 yû\ Bütçe Kamımı
Kanun No : (ri02

F. M .

Kabul tarihi : 11/3/1954

Madde 1 — Petrol Dairesi Reisliği 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan ması afları için, bağlı (A/i) işaıetli cetvelde gösterildiği üzere
(7S5 600) lira ve yatırım masraf lan için de, bağlı (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (20 000) lira tahsisat verilmiştir.
Madde 2 — Petrol Dairesi Reisliği 1951 Bütçe yılı masraflarına
kaışıük olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(S05 600) lira olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3 — Petrol Dairesi Reisiiğince 1954 Bütçe yılında elde edi
lecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı ,|C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsi
line 3 954 Bütçe yılında başlanacaktır.
Madde 4 — Petrol Dairesi Reisliğinin 30/6/1939 tarihli ve 4656 sa
yılı kanunun 19 uncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 cayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince muvakkat mahiyet
teki hizmetler için kadro alınabilecek tertipler, bağlı I E ) işaretli cetvel
de gösterilmiştir.
Madde 5 - - Petrol Dairesi Reisliğinin mali yılında mevkuf tutula
cak kadroları bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Madde 8 - - İstimlâk bedelleri karşılığı olarak şirketlerden alınacak
paralar bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvele varidat, diğer taraftan
bağlı ( A / l ) işaıetli cetvelin istimlâkle ilgili tertibine Maliye Vekâletin
ce tahsisat kaydolunur.
Madde 7 — - Masraf tertiplerinden yapılacak sarfiyata ait formül,
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 9 — Bu kanun hükümlerini icıaya Maliye ve İşletmeler
Vekilleri memurdur.
15/3/1954

210

Sauf e: 8773
Tahsisatın nev'i

Lira

fcmsil tahsisatı (6326 sayılı kanun 18. madde)
ikinci kısım yekûnu

25 200
564 600

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yönelim
301
10
20
30
40
50
60

masrafları

Büro masrafları
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
Öteberi masrafları
Aydınlatma
Isıtma

8 000
25 000
15 000
5 000
4 000
4 000
Fasıl yekûnu

303
304

305
306
£07

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret ve ması af lan
11 Posta ve telgraf ücretleri
21 Telefon masrafları

61 000
10 000
3 000
9 000

Fasıl yekûnu

12 000

Kira bedeli
Giyecekler
Yolluklar
20 Geçici görev yolluğu
40 Ecnebi memleketler yolluğu
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yaıdımcı
personelin yolluk ve başka masrafları

20 000
2 500

Fasıl yekûnu

25 000
30 000
10 000
65 000

A / l - CETVELİ
F. M .

Tahsisatın nev'i

Lira

308
309

İKİNCİ KISIM
Personel masrafları

4598 saydı kanun gereğince ödenecek tedavi mas
rafları ve yollukları
Taşıt masrafları
21 işletme masrafları
22

Fasıl yekûnu

Maaşlar
11 Memurlar aylıkları
12 Mukaveleliler aylığı

126 300
121 500
Fasıl yekûnu

Hızmetlıleı ücreti
Ecnebi uzman vc lıizr.ıetlıleıiyle bunlara yardımcı
personelin ücretleri

202
204

Üçüncü kısım yekûnu

225 000

10 000
2 000
3 000

F'asıl yekûnu

15 000

403
407

417

419

11
12
11
15

5434 sayılı kanun geıeğince Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler
% 5 emekli ve c, 25 giriş keseııekleriyle aıtış fark
ları karşılığı
<•/, 1 ek karşılıklar
Sandık yönetim masraflarına iştirak hissesi
Diğer ödemeler
Fasıl yekûnu

179 500

Daire hizmetleri

4598 sayılı kanun gereğince yapJacak zaın ve yar
dımlar
i i Çocuk zammı
21 Doğum yardımı
31 Ölüm yardımı

209

4 000

DÖRDÜNCÜ KISIM

247 800

II - Başka haklar
206

2 0ü0
2 000

Onarma masrafları

I - Maaşlar ve ücretler
2ül

5 000

10 000
451
10 000
2 000
5 000
1 000
18 000

Temsil masrafları
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesini
ilgilendiren masraflar
30 Geri verilecek paralar
40 Mahkeme harçları

5 000

B'asıl yekûnu

2 000

Petrol hakkı sahipleri tarafından ika olunacak za
rarların tazmini ve hasarların telâfisi maksadiyle
yapılacak ödeme ve masrafları
Mahkeme masrafları ile 6326 sayılı kanunun 21 inci
maddesi gereğince komiserlere verilecek ücret ve
masraflar
Yayın masrafları
10 Satınaima ve abone
20 Başka her çeşit masraflar
Fasıl yekûnu
Dördüncü kısım yekûnu

1 000
1 000

1 000

25 000
5 000
2 500
7 500
40 500

Sahife: 8774

(Resmî Gazete)

F. M .

Tahsisatın nev'i

Lira

L - CETVELİ

BEŞİNCİ KISIM

D.

Borçlar
Hükme bağlı borçlar

505

1 000
Beşinci kısım yekûnu

KISIMLAR

22 MART 1954

1 000

YEKÛNU

ikinci kısım yekûnu
Üçüncü kısım yekûnu
Dördüncü kısım yekûnu
Beşinci kısım yekûnu

564 600
179 500
40 500
1 000
UMUMİ YEKÛN

785 600

3
4
4
6
6
9
10
11
10
12

Memuriyetin nev'i
Mühendis (İhtisas mevkii)
»
(
»
» )
»
(
»
» )
Raportör
Personel Şefi
Arşiv Memuru
Evrak Memuru
Dosya Memuru
Muhasebe Birinci Mümeyyizi
Muhasebe Mümeyyizi

[1]
[2]
[2]
[1]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]
[3]

Aded

Maaş

1
1
2
4
1
1
1
1
1
1

100
90
90
60
60
40
35
30
35
30

14
[1]
[2]
[3]

lj 2 11955 tarihine kadar.
l\10\195h
»
»
11 1 11955 »
»

A/2 - CETVELİ
Yatırımlar

R - CETVELİ

Satınalınacak bir áded arazi kaptıkaçtısı

752

20 000
Cinsi

Aded

Kaptıkaçtı

Kullanılacağı yer
Daire hizmetleri için

B - CETVELİ
Varidatın nev'i

F. M .

Lira

Hazineden yardım
1 Yatırımlar dışında kalan masraflar için
2 Yatırımlar için

785 598
20 000
805 598

Fasıl yekûnu

1
1

Teberrular
Müteferrik varidat
YEKÛN

805 600

C - CETVELİ
Kanun numarası

Adı

6328

Petrol Kanunu

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkmda Kanun
Kanun No : 6403

Kabul-tarihi:

11/3/1954

Madde 1 — 1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelin işletmeler Vekâleti kısmındaki 601 inci (2804 sayılı
kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım) faslından
(805 598) lira tenzil edilerek (785 598) lirası mezkûr kanuna bağlı (A/1)
işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında yeniden açılan 608 inci (Petrol
Dairesi Reisliğine yardım) faslına, (20 000)' lirası da (A/2) işaretli cet
velin Maliye Vekâleti kısmında yeniden açılan 747 nci (Yatırımlar için
Petrol Dairesi Reisliğine yardım) faslına fevkalâde tahsisat olarak akta
rılmıştır.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memur
dur.
15/3/1954

D - CETVELİ
Petrol Dairesi hizmetlileri kadro cetveli
Memuriyetin nev'i

Aded
1
1
1
1
1
1
3
1
1

Topoğraf
Ressam
Şoför
Dil bilir Daktilo
Daktilo
Doktor
Odacı
Bekçi
Dağıtıcı

Ücret
550
475
225
475
250
150
125
125
175

11

E - CETVELİ
Bölümün unvanı

Fasıl
204

Ecnebi uzman ve hizmetlileriyle bunlara yardımcı personelin üc-

retleri

Ankara Üniversitesinin 1951 Bütçe yılı
Hesabıkatî Kanunu
Kanun No : 6404

Kabul tarihi: 11/3/1954

Madde 1 — Ankara Üniversitesinin 1951 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere >(7 661 313) lira |(70) kuruştun
Madde 2 — Ankara Üniversitesinin 1951 Bütçe yılı tahsilatı ilişik
(,B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ı(7 977 717) lira (16) kuruştur.
Madde 3 — Tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil eden |(3ll6 403)
lira (46) kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır.
Madde 4 — Tahsisattan 1951 Bütçe yılı içinde saarfolunmıyan ve
(A) cetvelinin ayrı bir sütununda gösterilen '(1 315 664) lira (30) kuruş
imha edilmiştir.
Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 6 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Maaırif vekil
leri memurdur.
15/3/1954

SaWc: 8775

(Reamî Gamete)
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A - CETVELİ
Tahsisat
Lira

Tahsisatın nev'i
201
202
204
205
207
209
217
219
223
301
303
304
305
306
307
308
309
403
407
419
420
421
422
423
424
451
452
453
459
479
501
502
505
601
901
903

Aylıklar
Hizmetliler ücreti
Yatoancı profesör ve uzmanların ücreti
4598 sayılı kanun gereğince yapılacak yardımlar
3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı
5434 sayılı kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler
4644 sayılı kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı
4936 sayılı kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı
Yurdun içinde ve dışında konferans için getirileceklerin
ücret ve giderleri
Büro giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Kira karşılığı
Giyecekler
Yolluklar
4598 sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
Taşıt giderleri
Temsil giderleri
Geri verilecek paralar
Mahkeme harçları ve giderleri
Fakültenin araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren
gereçleriyle her çeşit giderleri
Ziraat Fakültesinin çeşitli tecrübe istasyonla rında ve işlet
melerinde yapılacak araştırma ve denemelerin her çeşit
giderleri
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Doğu - Ana
dolu araştırma istasyonlarının her çeşit giderleri
Türk Devrim Tarihi Enstitüsünün her çeşit giderleri
Tıp Fakültesinin
Yayın giderleri
4489 sayılı kanun gereğince staj için yabancı memleketlere
gönderileceklerin yolluklariyle her çeşit giderleri
Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin
yolluk ve giderleri
Spor giderleri
Üniversite armağanı
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
Hükme bağlı borçlar
Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar
Onarma işleri
Yeni yapı ve tesisler
Yekûn

3 491
940
290
88

K.

Sarfiyat
Lira

îmha olunacak
tahsisat
K.
Lira
K.

400
300
244
500

3 144 890
913 740
219 380
75 521

63
06
71
10

346 308
26 761
70 863
12 978

08
23
29
90

10 000

9 000

350 794
29 587
617 200

296 909 38
29 442 98
603 504 85

53 884 62
144 02
13 695 15

5 602
305 602
14 450
33 400
4 000
30 520
101 806

4120
290 189
12 772
28 376
4 000
30 321
91 551

86
78
24

1 482
15 412 12
1 677 22
5 023 76

07
33

198 93
10 254 67

a ooo

11 500
30 250
4 000
2002 000

6 552 18
28 787 78
3 882 13

589 803

573 658 17

16 144 83

2 500

2 40S 38

94 62

000
000
205
500

5 998
8 789 67
229 215 22
329 254 79

2
210 33
989 78
16 245 21

24 501

17 853 97

6 647 03

17 855(

12 218 55

6
9
230
345

1 578 50

4 947
1462
117
200
421

82
22
87
50

000
001
000
000
256
000

84 269 52
104 832 99
495 879 05

5 636 45
1
1
109 20
1474 99
2 O00
11 730 48
3 423 01
684 120 95

8 976 978

7 661 313 70

1 315 664 30

a
ı

2
2
2
96
108
1180

1 890 80
526 01

B - CETVELİ
Muhammenat
Lira

Varidatın nev'i
1
2
3
4
5

Hazine yardımı
Harçlar
Çeşitli gelir
Bağışlar
Eski yıllardan devreden nakit
Yekûn

Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı
Hesabıkatî Kanunu
Kanun No : 6405

Kabul tarihi: 11/3/1954

Madde 1 — Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı sarfiyatı
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (21 311 587) lira (38)
kuruştur.
Madde 2 — Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı tahsilatı
ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (21 087 866) lira (93) ku
ruştur.

Tahsilat
Lira

K.

7 869 550
170 000
60 000
1
877 427

7 711 294
198 436 99
67 986, 17

8 976 97a

7 977 717 16

Madde 3 — Tahsilatla sarfiyat
arasmdaki farkı teşkil eden
(223 720) lira (45) kuruşluk açık kalmakta ve bu açık 1951 yılına müdevver kasa ve banka mevcudu ile karşılanmış bulunmaktadır.
Madde 4 — Tahsisattan 1951 Bütçe yılı içinde sarf olunmıyan ve
(A) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen (2 248 246) lira (62)
kuruş imha edilmiştir.
Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 6 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Ziraat Ve
killeri memurdur.
15/3/1954

Sahİıe: *776

22 MART 1954

(Resmî Gazete)
A - CETVELİ

F.

Tahsisatın nev'i

201
202
203
206
207
209
210
217
22i
301
302
303
304
305
306
307
308
309
107
412
416
418
420
421
423
425
•126
427
451
452
153
476
501
502
505
5Û6
602
901
911
921
922
923
924
925
931
932
985
ÖB.

K.

îmhat olunan
tahsisat
Lira
K.

7 872 726
1 729 680
727 010

7 149 620 11
1 481 440 39
562 872 15

723 105 89
248 239 61
164137 85

539 895

505 034 17

34 860 S3

926 157
2 100
450
406 000
36 000
81 603
26 000
139 941
18 322
6 000
267 838

842 131
1 925
201
405 068
32 071
60 400
22 659
78 271
8 810
5106
205 388

84 025
175
249
931
3 928
21 202
3 940
61 669
9 511
893
62 449

Tahsisat
Lira
K.

Aylıklar
Ücretler
Geçici hizmetliler ücreti
417S ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar
ve yardımlar
3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek
yabancı dil para mükâfatı
5434 sayılı kanun geı eğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler
Temsil ödeneği
Askerlik ders öğretmenleri ücreti
Emekli, dul, yetim aylık ve ödenekleri
Merkez büro "giderleri
tiler büro giderleri
Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgıaf ve telefon ücret ve gidcrleıi
Kira karşılığı
Giyeeekier
Yolluklar
4598 sayılı kanun geı eğince ödenecek tedavi gider ve
yollukları
Taşıt giderleri
Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 inci maddesini ilgilen
diren gideıier
Hastalıklarla savaş giderleri
Okullar ve yurtlar genel giderleri
Para taşıma" giderleri
Teknik a r a ş t n m a istasyonları ve denemeler gideıleıi
Harita ve kadastro işleri
Yangınlarla savaşa ait 3116 sayılı kanunun 90, 91, 92 nci
maddeleri gereğince yapılacak ödemeler
Sınırlama
Amcnajman
Ağaçiaııdu'ma ve fidanlıklar
Yayın ve propaganda işleri
4489 sayılı kanuna göıe staj için yabancı memleketlere
gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit giderleri
Kongre ve konferanslara iştiıak
edeceklerin yolluk ve
giderleri
Kuıs giderleri
Geçen yri borçları
Eski yıllar borçları
Hükme bağlı borçlar
Karşılıksız borçlar
Hazineye verilecek para
Onarma işleri
Kamulaştırma işleri
Taşıtlar satmalma karşılığı
Hastalıklar ve böceklerle mücadele ve cıhazlaıı
Yangın söndürme aiet ve cihazları
Teknik alet ve cihazların satmalma ve onarılması
3116 sayılı kanunun 93 inci maddesi gereğince alınacak
silâh ve teçhizat
Yapı işleri
Fidanîıklsıın her nevi su tesis ve onarma g^deıleri
Devlet orman işletmesi döner sermayesi
250 Köyün ağaçlandırılmasına ait her türlü gideıier karşılığı

22 550
69 000
97
75
245
18
3
17

Sarfiyat
Lira

77
61
66
39
45
60
99
17
37

19 054 13
62 649 52

175
847
900
402
250
000

27 949
37 326
240 336
14 327

53 370
135 000
610 275
769 401
31 000

13 451
50179
413 088
431 634
21 459

56
94
07
16

13 308 62
35
17
99
23
68

60 000

25 937 53

4 350
2 000
48 396
35 000
38 985
41 273
7 500 000
23 250
485 009
61 000
19 600
2
221 851

4 311 85

622
5 001
85 000
ı

48 257
23 807
6 416
41272
7 500 000
13 203
435 881
58130
18 711

50
22
65
14
12
03
29
91

178 350 79

24 059 834

39
34
61
55
40
01
83
6ü

3 495 87
6 350 48
69 225
38 520
5 563
4 074
3 250
3 691
39 918
84 820
197 186
137 766
9 540

44
06
93
84
38
65
83
01
77
32

34 062 47
38
2 000
138
11 192
32 568

15
50
78
35
86

10 046 88
49 127 97
2 869 71
888 09
2
43 500 21

508 88
3 758 64
47 272 58

113 12
1242 36
37 727 42
1
500 000

21 311 587 38

2 748 246 62

500 000

Umumi yekûn

23

Eıtesi yıla devir

500 000
2 248 246 62

B - CETVELİ
F.

Muhgmnrenat
Lira

Varidatın nev'i
1
2
3
•

r

5
6
7
8
9

Devlet orman işletmelerinden alınacak tarife bedeli
Geçen senelerden bakiye tarife bedeli
Devlet orman işletmelerince tahsil edilmiş olup Genel Müdürlüğe ödenmesi
gereken muhtelif gelirler
Devlet orman işletmeleri geçen yıllar kârları
Devlet orman işletmeleri 1949 yılı k â n
Çeşitli gelirler '
De/let orman işletmeleri 1950 yılı muhammen k â n
Orta Orman Okulu
Miısıdereli mallar satışı
Umumi yekûn

Tahsilat
Lira

K.

7 043 000
3 851 863

7 044 114 68
3 851 863

1 723
2 500
3 976
55
2 696
3
1 710

i 723
2 500
3 976
278

795
000
211
000
270
000
695

795
000
211 57
966 93

2 220 75
1 710 695

23 559 834

21 087 866 93

Sabife:8777

(Resmî Gazete)
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair
olan 3658 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve
eklerinin Adalet Vekâleti kısmında değişiklik yapılması
hakkında Kanun
Kanun No : 6406

Kabul tarihi:

U/3/1954

Madde 1 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin
Adalet Vekâleti vilâyetler kısmına, ilişik cetvelde derece, sayı ve unvan
ları yazılı kadrolar eklenmiştir.
Madde 2 — 1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l )
işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmının 427 nci (Trafik teşkilâtının
gerektirdiği masraflar) faslında mevcut tahsisattan lüzumlu görülecek
miktarı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarmaya
Maliye Vekili salahiyetlidir.

Maliye Vekâletinin önceden muvafakati alınmak ve yukardaki had dâ
hilinde kalmak şartiyle girişilecek taahhütler mukabilinde bono ihraç ede
bilir. Bu suretle çıkarılacak bonolara Maliye Vekâleti kefalete yetkilidir.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur.
15/3/1954
Bağlısı

No.
4.759
5576

Düstur
Tertip

İlgili Kanunlar :
İller Bankası Kanunu
13/6/1945
İller Bankası Kanununun 22 nci maddesinin değiştirilmesi
hattında Karom
1/3/1950

Cilt

Rmm!
Gazete
Sabife
Sayı

26

1189

6039

31

16551

7448

İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp Fakülteleri için
(Cyclotron) inşa ve tesisi hakkında Kanun

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
15/3/1954

CETVEL

5
20
15

90
80
70

40
80

35
25

40

15

Kâtipler
10
12

£ Başkâtip, Başkâtip Muavinleri,
| Zabıt Kâtip Muavinleri, Kâtip

S

Mübaşirler
14

Mübaşir

İller Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında Kanun
Kanun No : 6407

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp Fakültelerinde Cyclotron
inşa ve tesisi için senelik ödeme miktarı (400) bin lirayı geçmemek üzere
(2) milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girişmeye Maarif
Vekili salahiyetlidir.

Tavas Kazasının heyelana maruz Kale Nahiyesinin
yerinin değiştirilmesi hakkında Kanun
Kanun No : 6409

Zabıt K â t i b i ]

Kabul tarihi: 11/3/1954

Madde 2 — Birinci madde gereğince girişilecek taahhütlerin karşılık
ları her yıl İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde açılacak fasla konulur.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarahinden itibaren mer'idir.
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri
memurdur.
15/3/1954

Vilâyetler
f Reis, Hâkim, Âza, Sulh Hâkimi, Cumhuriyet
| Başmüddeiumumiiiği Başmuavini, Cumhuriyet
£ Başmüddeiumumiiiği Muavinleri, Cumhuriyet.
| Müddeiumumi ve Muavinleri, icra Hâkim ve
| Hâkim Muavinleri, Sorgu Hâkimleri ve Hâkim
^ Muavinleri, Temyiz Raportörleri

Kanun No : 6408

Kabul tarihi : 11/3/1954

M«dde 1 — 13.VI.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun
ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Bankanın sermayesi üç yüz milyon liradır. B u sermayenin yüz yirmi
milyonu i l özel idareleri, yüz yirmi milyonu belediyeler ve altmış milyonu
da köyler tarafından sağlanır.
Bankanın sermayesi, yukardaki nispetlerle, aynı idarelerce sağlanmak
üzere icra Vekilleri Heyeti karariyle bir misline kadar artırılabilir. Banka
nın başka kaynaklardan elde edeceği gelirler de bu sermayeye eklenir. Bel
li bir tahsis yeri gösterilmeksizin veya sermayeye katılmalı üzere yapılmış
olan bağışlar sermaye haddi doluncaya kadar birinci fıkradaki nispetlere
göre sermaye hesabına ve bu had dolduktan sonra ihtiyat akçesi hesabına
geçirilir.
Madde 2 — Aynı kanunun 1.III.1950 tarihli ve 5576 sayılı kanunla ta
dil edilen 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Banka itibari sermayesinin tamamına kadar amortisman ve kredi san
dığının mütalâası ve Maliye Vekâletinin muvafakati ve İcra Vekilleri He
yetinin tasvibi ile istikraz aktedebilir ve tahvil çıkarabilir.

Kabul tarihi : 11/3/1954

Madde 1 — A) Eski Kale hudutları içinde kendileri veya henüz i n 
tikali yapılmamış olarak murisleri uhdesinde tapu kaydı mucibince mes
kenleri bulunanlara,
B) Tapu kayıtları olmıyanlardan mahalle ihtiyar heyeti raporu ve
belediye daimî encümeninin tasdikiyle mesken sahibi oldukları anlaşılanla
ra,
Meskenler yaptırılması için yıllık ödeme miktarı bir milyon lirayı geç
memek şartiyle üç buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhüt
lere girmeye Bayındırlık Vekili salahiyetlidir.
C) Vârislerin taaddüdü halinde bunlar için yaptırılacak binalar birden
fazla olamaz.
Madde 2 — Bu kanuna göre üzerine mesken yapılacak arsalardan
belediyeye ait olanlar 6188 sayılı kanunun belediyeye ait veya devredile
cek arazinin ihtiyaç sahiplerine devri hakkındaki hükümleri de nazarı dik
kate alınmak üzere, 2490 sayılı Kanunun 66 ııcı maddesine göre bedel takdi
ri suretiyle Hazinece satmalımr. Bu arsalar üzerine yapılan binalarla biri
likte 1 nci madde gereğince kendilerine mesken yapılacaklara satılmak üze
re Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devir -vfe temlik olunur. Üzerine mes
ken yapılacak arsalar bu kanun gereğince kendilerine mesken yapılacak
şahıslara ait ise arsa sahiplerinin inşaata başlanmadan önce arsalarının üze
rine Hazinece bina yapılmasına muvafakat ettiklerini ve inşadan sonra bu bi
naları maliyet bedelleri üzerinden satmalacaklarmı noter senedi ile taahhüdeylemeleri lâzımdır. İnşaattan sonra bu kimselerdeki Hazine alacağı bu bi
naların tapu kayıtlarına maliyet bedelleri üzerinden re'seıı ipotek konmak
suretiyle karşılanır ve Hazinenin bu alacağı Türkiye Emlâk Kredi Bankasına
devir ve temlik olunur.
Madde 3 — Yeni Kale kasabasında inşa edilecek binalara ait 2 nci
madde hükümlerine tevfikan temin edilecek olan arsalar ihtiyacı karşılama
dığı takdirde hususi eşhasa ait arsaların belediye hududu içerisinde olan
lar için 1710 numaralı Kanun ve belediye hududu haricindeki arsalar için de
1295 tarihli Menafü Umumiye İstimlâk Kararnamesi hükümleri tatbik olunur.
Madde 4 — Bankaca satılacak gayrimenkullerin
bedelleri bankaya
devir ve temlik olunan Hazine alacağının tahsilinde, Hazinenin banka ser
maye iştirak hissesine mahsubedilir.

SaUfe: 8778

(Resmî Gazete)

Madde 5 — Binaların tipleri, adedi ve kendilerine mesken yaptırıla
cak olan talipler arasında gözetilecek sıra esasları İcra Vekilleri Heyetince
tesbit ve ilân olunur.
Madde 6 — Bu meskenler Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafın
dan 5 nci maddedeki esaslar dâhilinde taliplerine bedeli faizsiz olarak yir
mi yılda yirmi müsavi taksitte tahsil edilmek üzere satılır. İlk taksit bede
li satıştan bir sene sonra başlar. Her hangi bir taksitin ödenmemesi ha
linde bu taksit için yüzde beş faiz alınır. Bunu takibedecck yılda da aynı
şekilde ödenmezse her iki taksit için yüzde beş faiz yürütülür. Bunu takip
edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve tahsiline kadar yüzde beş faize tabi tutulur. Bankanın bu binalar
dan mütevellit alacağı kendi kanunlarındaki usuller dairesinde takip ve tah
sil olunur.
Faizin Muamele Vergisi gayrimenkulun sigorta masrafları borçluya ait
olup tahsillerine kadar % 5 faiz yürütülür.
Madde 7 — Bu binalardan yirmi beş adedi 5 nci maddede yazılı Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına devredilmez. Hazine namına tescil edilir. Bun
lardan bir kısmım âmme hizmeti gören müesseselere tahsise, geriye ka
lanlarını da ihtiyaca göre Devlet memurlarına kiralamaya Maliye Vekili sa
lahiyetlidir.
Madde 8 — Yukardaki şartlar dairesinde
meskenlerini yaptırmayıp
kendileri inşa etmek isteyenlere Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından
kendi şartları dairesinde muamele tatbik olunur.
Madde 9 — Maliye Vekâleti ile Türkiye Emlâk Kredi Bankası ara
cında kararlaşacak esaslar dairesinde tesbit olunacak tashil giderleri Mali
ye Vekâleti bütçesinden ödenir.
Madde 10 — Bu kanun gereğince yapılan evlerin 6188 sayılı kanunun
13 ncü maddesindeki muaflıktan istifade edebilmeleri için beyanname ve
rilmesi şarttır. Ancak bu beyannameler binaların hak sahiplerine teslimi
tarihlerinden itibaren üç ay zarfında Bankaca verilir.
Madde 11 — Bu kanuna göre yapılacak devir, temlik, ferağ ve tefeıruğ, ipotek ve tescil muameleleri ile mukavele, taahhütname ve beyanname
her türlü harç ve resimden muaftır.
Madde 12 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 13 — Bu kanunun hükümlerini icraya icıs Vekilleri Heyeti me
murdur.
15/3/1954

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki 2825 sayılı kanuna bazı maddeler eklenmesine ve
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan
3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Gümrük ve İnhi
sarlar Vekâleti kısmındaki kadrolarla ek ve tadillerinde
değişiklik yapılmasına dair Kanun
Kanun

No : 6410

Kabul tarihi:

12/3/1954

Madde 1 — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 3711 sayılı
kanuna bağlı cetvellerin Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti kısmında ve 4607
sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılmış ve
yerlerine bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ko
nulmuştur.
Madde 2 — Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Teşkilât ve Vazifeleri
hakkındaki 2825 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir:
E k madde — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Kuruluşundaki merkez
ve iller memurlarından kadroları dördüncü ve daha yukarı derecede bu
lunanlarla müfettişlerin tâyinleri, Başvekille Gümrük ve inhisarlar Ve
kilinin müşterek kararı ile, bunların dışında kalan diğer memurların tâ
yinleri de Gümrük ve inhisarlar Vekili tarafından yapılır.
Madde 3 — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Teşkilatındaki vezne
darlara her ay aylık tutarlarının ı% 15 - 25 ine kadar kasa tazminatı ve
rilebilir.
Muvakkat madde — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur
bulunanlardan kadro, aylık ve unvanları değiştirilmemiş olanların yeni
den tâyinlerine lüzum kalmadan aylıklarının verilmesine devam olunur.
Madıde 4 — Bu kanun neşri tarihini takibeden ay başından itibaren
mer'idir.
Madde 5 — B u kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti me
murdur.
15/3/1954

[1] S A Y I L I C E T V E L
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Merkez Memurları
D.
2

Memuriyetin nev'i

Aded Mar

Müsteşar

1

6
8
10
11
12
13

Hususi Kalem
Müdür
Evrak ve Masa Amiri
Mümeyyiz
Tetkik Memuru
Memur
»

3
6
9
10
12

Hukuk Müşaviri
Müşavir Muavini
Şef
Mümeyyiz
Memur

Hukuk

12

Müdürlüğü
1
1
1
2
1
2

7
5
3
3
2
2

1
1
1
1
1

10
7
4
3
2

1
2
5
7
7
7
7
7

10
9
8
7
6
5
4
3

1
1
1

£
3
3
2

Müşavirliği

Teftiş Heyeti
3
4
5
6
7
8
9
10

Reis
Başmüfettiş
Birinci Sınıf Müfettiş
ikinci
»
»
Üçüncü
»
»
Dördüncü »
»
Beşinci
»
»
Müfettiş Muavini

8
10
11
12

Raportör
Şef
Memur
»

Teftiş Heyeti Kalemi

1
Gümrükler

3
4
5
4

Umum Müdürlüğü

Umum Müdür
Müşavir
»
Mütercim

1
4

2
1

5
6
7
6
7
'8
9
10
11
12

Tarife Şubesi
Müdür
İkinci Müdür
Müdür Muavini
Uzman
» ((İhtisas yeri)
Müze Âmiri
Şef
»
Memur
»

5
6
7
8
9
10
11
12

Kıymet
Müdür
Uzman
» ((İhtisas yeri)
Kısım Amiri
Şef
»
Memur
»

5
6
7
8
9
10
11
12
6
7

Gümrük İşleri
Müdür
İkinci Müdür
Müdür Muavini
Kısım Âmiri
Şef
»
Memur
ı»
Raportör
»
(İhtisas yeri)

Şubesi

1C
£
£
£

Müdürlüğü
1
1
1
3
3
1
1
1
1

'
<
'
!

;

:

•

2
Müdürlüğü
1

4

4
1
2
3
4

2
Müdürlüğü
1
1
1
4

2

3

6
4
4

4

D.

5
6
6
7
7
8
9
11
12
13
5
7
9
11
12
13

Kontrol Şubesi Müdürlüğü
Müdür
ikinci Müdür
Uzman
Uzman (ihtisas yeri)
Raportör
Kısım Âmiri
Şef
Memur
»
»
Ekonomik İşleri Müdürlüğü
Müdür
Müdür Muavini
Şef
Memur
»
Zatişleri
Müdür
Müdür Muavini
Kısım Âmiri
Şef
Mümeyyiz
Teknik Memuru
Memur
»

6
7
8

Mütercim
Raportör
Kütüphane Âmiri

6
8
,9
10

Müdür
Müdür Muavini
Ayniyat Muhasibi
Mümeyyiz
Memur [1]
Memur [1]
Memur [2]

Levazım

Taşra

Maaş

Memuriyet
1
1
4
12
5
5
no
28
23
5

80
70
70 60
60
50
40
30
25
20

1
1
2
4
2
4

80
60
40
30
25
20

1
1
1
1
3
8
7
2

90
60
50
40
35
30
25
20

1
1
1

70
60
50

1
1
1
1
5
5
5

70
50
40
35
30
25
20

Başmüdür
»
Müdür
»

»

»
»

Muavini

»

»

Başkimyager i(Ihtısas yeri)
S. 1. Kimyager
S. 2.
»
S. 3.
»
((ihtisas yeri)
Başuzman
Uzman
» ((ihtisas yeri)
Kısım Âmiri
Raportör
Numunehane Memuru
S. 1. Muayene Memuru
'S. 2.
»
»
S. 3.
»
»
Şef
»
»
Başmemur

Müdürlüğü

Neşir İşleri

12
13

Aded

Memuriyetin nev'i

4ı
7
S
9
10
11
12
13

lıl

Salhife:8779

(Remnî Gazete)
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Şubesi
İdare Memuru
»
»
Başveznedar
Veznedar
»
Memur
»
»
İhtiyat Memur
Memur (Müıkeffel)
»
»
Kolcu
»
»

Müdürlüğü

[1] Bu memurlardan ambar işlerinde istihdam edilenlere ambar
memuru unvanı verilir.
[2]
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince, lüzum ve ica&ı halinde
merkez şubeleri kadroları arasında nakiller yapılabilir.

kadroları
Aded

Maaş

1
2
3
10
10
9
8
2
1
7
9
14
12
7
39
3
4
ıl

33
126
Ü 07
1
65
9
17
15
24
42
1
5
26
168
153
85
2
57
6
65
142
159

100
90
80
70
60
50
60
50
90
80
70
60
80
70
60
50
60
50
50
40
30
50
40
35
50
40
35
30
50
35
30
30
25
20
30
30
25
25
20
15
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Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin bazı maddelerinin mer'iyetten kaldırılması
hakkında Nizamname
Kabul tarihi : 11/3/1954
Madde
maddelerini
Madde
Madde

1 — Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin intihap mazbataları baslığı altındaki ,(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21) inci
ihtiva eden ikinci bap hükümleri mer'iyetten kaldırılmıştır.
2 — B u Nizamname hükmü kabulünden itibaren mer'idir.
3 — B u Nizamname Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.

İLÂNLAR
Oinsi: yufka, miktarı: 50.000 kilo, T. fiyatı: 75 kuruş, T. tutarı
37.500 lira, G. teminatı: 2.813 lira, ihale günü: 29/3/1954, saati: 11 de.

M . M . V. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile ihaleye konulan
50 ton yufkaya teklif edilen fiyat âmiri itaca pahalı görüldüğünden tek
rar kapalı zarf usulü ile İhaleye konulmuştur.
İhalesi hizasında gösterilen gün ve saattedir.
Evsaf ve şartlar her gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği
ilân kısmında görülebilir.
isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif
mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri.

1071 / 4-4

1

Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
ihaleleri aşağıda gösterilen gün ve saatlerdedir.
Evsaf ve şartlar her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Âmirligi ilân kısmında görülebilir.

Sahifeı 8780

(Resmî Gazete)

İsteklilerin belirtilen gün ve saatlerden birtr saat evveline kadar
teklif mektuplarını makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verme
leri.
Miktarı T. fiyatı T. tutarı G. teminatı
Cinsi
Kilo
Kr.
Lira
Lira
İhale gün ve saati
Sakızkabağı
Semizotu
Nohut

200.000
80.000
120.000

25
50
70

50.000
40.000
84.000

3.750
3.000
5.450

12/4/1954 15 de
12/4/1954 11 de
12/4/1954 16 da
1349 / 3-1

M . S. V. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
As. Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle
(428) dört yüz yirmi sekiz aded muhtelif iki boyda ceman (913) dokuzyüz onüç metrelik çelikçekme kazan alev borusu kapalı zarfla satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli (18.000) on sekiz bin liradır. Geçici teminatı
(1.350) bin üçyüz elli liradır. İhalesi (7/5/1954) Perşembe günü saat 11,30
da Ankara M . M . V. 2 No. lu ıSa. A l . Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf
ve şartnamesi hergün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. İlân kısmında görülehüir. Taliplerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar ha
zırlayacakları teklif mektuplarını makbuz karşılığında Ko. Bşk. na ver
meleri.
1361/4-1
Nafıa Vekâletinden :
Vekâletimiz ihtiyacı için alınacak 12 aded iç - dıs 900 X 20 ebatta
14 katlı Heawy Duty kamyon lâstiğinin açık eksiltmesi 31/3/1954 Çar
şamba günü saat 15 de yapılacaktır.
İşin muhammen bedeli 6000 ve geçici teminatı 450 Uradır.
Şartlaşması Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir.
isteklilerin belirli gün ve saatte Malzeme Eksiltme Komisyonunda
hazır bulunmaları ilân olunur.
1275 / 4-4
Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Betonarme köprü yapımı
1 — Eksiltmeye konulan iş : Maraş - Göksün Devlet yolunda Güredi köprüsünün betonarme olarak yapımı olup keşif bedeli (181.028,98)
yüz seksen bir bin yirmi sekiz lira doksan, sekiz kuruştur.
2 — Eksiltme : 8/4/1951 tarihine rastlayan Peışembe günü saat 16
da on altıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Genel
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile
yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak ı(9,05) dokuz lira beş
kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Tek
nik Hesaplar şubesinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için :
a) İsteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire
sinde (10.301,50) on bin üç yüz bir lira elli kuruşluk geçici teminat ver
meleri,
b) İsteklilerin ı(Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları,
(Not : Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden
ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.)
5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde ((Eksiltme avrakınm her parçasına ellişer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlaya
cakları yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz
karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
1236/4-2
Köprüler yapımı
1 — Eksiltmeye konulan iş: Antalya Vilâyetinde, Antalya - Elmalı
yolunda (öküzgözü I), (Öküzgözü II) ve Kargalık köprüleri yapımı olup
keşif bedelleri tutarı (466.298,18) dört yüz altmış altı bin iki yüz doksan
sekiz lira on sekiz kuruştur.
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2 —• Eksiltme: 9/4/1954 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da
on altıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Genel
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile
yapılacaktır.
3 —• Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (23,35) yirmi üç lira
otuz beş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdür
lüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir,
4 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) İsteklilerin 1954 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü dai
resinde (22.402) yirmi i k i bin dört yüz iki liralık geçici teminat vermeleri,
ıb) isteklilerin (tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç
gün önce ibir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş
şartları hakkındaki Yönetmeliğin i üncü maddesinin a, to, c fıkralarında
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları,
'(Not; Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden
ve taşrada Karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir.
5 —• isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen
izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk
pul yapıştırarak bunları İmzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacak
ları yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat on beşe kadar makbuz
karşılığında komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
1237/ 4-2
Mütaahhit nam ve hesabına 50 aded beton silindir kalıbı ve 1O00
aded hidroskopi kutusu imali.
Eksiltmenin mevzuu :
1 —.50 aded beton silindir kalıbı ve 100O aded hidroskopi kutusu
2 — Şartnamesi ve resmi Karayolları Genel Müdürlüğünden bedel
siz olarak alınabilir.
3 —• Açık eksiltmesi 30 Mart 1954, Salı günü saat 15 te Karayolları
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminatı 450,— liradır.
1271 / 4-3
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden :
inşaat ilânı
1 — Eskişehir'de yaptırılacak Gar binası ikmal inşaatı işi fiyat
birimi esası üzerinden teklif alma yoliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu işin muhammen bedeli 990.000 lira ve geçici teminat mik
tarı 51600 liradır.
3 — Bu işe ait şartname vesaiı evrak 50 lira mukabilinde Devlet
Demiryolları idaresinin Ankara Merkez veznesinde satılır.
4 — Bu işe girmek isteyenlerin ehliyet vesikası almak için en az
500.000 lira kıymetinde mümasili inşaat işlerini tek bir taahhüt olarak
ve mütaahhit sıfatiyle ikmal etmiş olduğuna dair belge ile birlikte en
geç 5/4/1954 günü akşamına kadar bir mektupla Devlet Demiryolları
işletmesi Umum Müdürlüğüne müracaatla ehliyet vesikası almaları,
5 — Teklif sahipleri tekliflerini en geç 8/4/1954 günü saat 16,05
e kadar Ankara'da Devlet Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğü bi
nası içinde merkez X I I Komisyonuna vermesi veyahut tâyin edilen za
mandan evvel ele geçecek şekilde iadeli taahhütlü olarak posta ile gön
dermesi.
6 — isteklilerin teklif şartnamesinde tadat edilen vesikalarla bir
likte Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesi
kasını ve vezneden alacakları eksiltme evrakını (Beher parçasına elli
şer kuruşluk damga pulu yapıştırıp imza ettikten sonra) teklif zarflariyle
birlikte Komisyona tevdi etmeleri lâzımdır.
7 — Tekliflerdeki fiyat ve diğer hususat bakımından idare bu işi
dilediğine ihale etmekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
1244 / 4-S
T C D Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğünden :
Haydarpaşa - Adapazarı hattının elektrifikasyonu işi
Teklif verme suretiyle ve açık pazarlıkla Haydarpaşa - Adapazarı
hattının elektrifikasyonu yaptırılacaktır.
Buna ait tekliflerin 15 Haziran 1954 günü saat 17 ye kadar Anka
ra'da Malzeme Dairesine verilmiş olması lâzımdır.
Şartnameler 500 lira bedelle Ankara ve Haydarpaşa'daki idare vez
nelerinde satılmaktadır.
1274 / 4-3
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden :
250 ton tohum ilâcı taşıtılacak
1 — Umum Müdürlüğümüze İstanbul - Maltepedeki fabrikasından
alınacak 250 ton tohum İlâcının Ankara Gazi İstasyonundaki Merkez
Atelyesine nakli için açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 29 Mart 1954 Pazartesi günü saat 15 de Ankara Atatürk Bulvarı 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplana
cak Yönetim Komisyonunda yapılacaktır.
3 — İşin muhammen bedeli 15.000,— lira, geçici teminatı 1.125,—
liradır.
4 — Bu işe dair şartnameler Umum Müdürlük Ekonomi işleri Mü
dürlüğünden (Tel. 26895), istanbul'da Galata Kemeraltı Caddesi Zürafa
Sokak 41 numaradaki Yollama Memurluğundan bedelsiz olarak verilir
veya buralarda görülebilir.
1295 / 4-3

100 aded akümülâtör alınacaktır
1 — Umum Müdürlüğümüzce açık eksiltme 'ile, fennî şartnamesi
ne uygun 100 aded on iki voltluk akümülâtör satın alınacaktır.
2 — Eksiltme 24/3/1954 Çarşamba günü saat 15 te Ankara - Ata
türk Bulvarı 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplanacak
Yönetim Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Malın muhammen bedeli 24.500,— lira, geçici teminat mik
tarı 1.840,— liradır.
4 — Bu işe dair şartnameler Ankara - Umum Müdürlük Ekonomi
işleri Müdürlüğünde (Tel : 26895), İstanbul'da Galata - Kemeraltı Cad
desi Zürafa Sokak 41 numaradaki istanbul Yollama Memurluğundan be
delsiz olarak verilir veya buralarda görülebilir.
1335 / 4-3

Burdur Devlet Hastanesi Baştabipliğinden
1 •— Burdur Devlet Hastahanesinin 1954 yılı günlük ihtiyacından
olan 7500 kilo erkek koyun eti kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
tur.
2 — Koyun eti miktarı 7500 kilo olup tutarı 18000 lira ve % 7,5
teminatı 1350 liradır.
3 — ihalesi 1/4/1954 Cuma günü saat 15 de hastanede yapılacak
tır.
4 — Eksiltmeye istekli olanların belirli gün ve saatte en az bir
saat evveline kadar bu işe ait belgeleriyle tekliflerini ve muvakkat temi
natlarını kanuni tarifelere uygun olarak hastahane Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada gecikmeler kabul edilmez.
5 — Bu ihaleye ait şartname her gün öğleden sonra hastahanede
ve istanbul Sağlık Müdürlüğünde görülebilir.
1226 / 4-4

Ankara Ticaret ve ıSanayi Odasından :
Sicilli ticaretin 2086 numarasında müseccel, Türkiye Garanti Ban
kası A . Ortaklığınca kendi memurlarından Şakir Ataman'a birinci dere
cede imza salâhiyeti verildiği yolundaki 25/2/1954 tarihli İdare Meclisi
kararının noterden tasdikli G. fıkrasının vâki istek üzerine 12/3/1954 ta
rihinde tescil edildiği ilân olunur.
1350/1-1

Sicilli ticaretin 2823 numarasında müseccel, Adapazarı Şeker Fab
rikası T. A . Şirketi adına imzaya salahiyetli kılınmış olan Fahri Mutluay'm ayrılması dolıayısiyle haiz bulunduğu salâhiyetinin kaldırıldığı ve
Umum Müdür Fahri ıSönmez'e birinci derecede imza yetkisi verildiği be
yan edilerek tescili istenmekle zikri geçen imza ref'i keyfiyetinin ve Fahri
iSönmez'in imzasını havi Adapazarı Noterliğinden tasdikli sirkülerin
12/3/1954 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.
1358/1-1

Ankara Doğumevi Baştabipliğinden :

Grup Eksiltme
No :
saati

10,30
10,50

11,20

Kilosunun Muhammen Geçici
•muhammen
tutam
teminatı
lira
lira
fiyatı

Cinsi

Miktarı
kilo

Koyuneti
f Süt
^ Yoğurt
[ Tereyağı
Kuru fasulye (Se

30.000
10.000
10.000
600

260
70
90
700

78.000
7.000
9.000
4.200

.2.000
lanik
12.000
Pirinç (Tosya)
1.000
Nohut (İspanyol)
500
Kırmızı mercimek
Kuru barbunye fa
sulye
750
500
Şehriye (Irmikli)
^ Makarna (Sütlü,
yumurtalı)
2.000
Toz şeker
4.000
Zeytinyağı (En iyi
eins)
800
Beyaz sabun
4.000
Domates salçası
500
Beyaz peynir (Yağlı) 300
Kaşar peyniri (İyisi)
300

100
110
100
70

2.000
13.200
1.000
350

100
100

750
500

115
140

2.300
5.600

300
190
100
200
450

2.400
7.600
500
600
1.350
38.150

5.890

1.515

2.861,25

1 —. Yukarda cins ve miktarları, muhammen fiyat, muhammen tu
tarları ile geçici teminat akçaları yazılı 3 grup halinde gösterilen yiyecek
maddelerinin satın alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 6 Nisan 1954 Salı günü saat 10,30 da Ankara Doğum
evinde toplanacak Komisyon tarafından yukarda yazılı olduğu veçhile grup
sırasına göre yapılacaktır.
3 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Doğumevi Baştabipliğinden
ve istanbul'da Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden parasız olarak
alınabilir.
4 — İsteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar
teklif mektuplariyle kanunun tâyin eylediği vesikalarını havi kapalı zarf
larını makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri veya belirli
saatten evvel ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak postaya verme
leri lâzımdır. (Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.)
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Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden :
İlkokullar ihtiyacı için muhtelif tipte 600 aded öğrenci sırası yapımı
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
Keşif bedeli 44.190 lira olup geçici teminat 3.314 lira 25 kuruştur.
ihalesi 8/4/1954 günü saat 15 de Vilâyet Konağmda Daimi Encümen
de yapılacaktır. Şartname Daimi Encümende görülür.
isteklilerin belirli gün saat 14 de kadar teminat makbuz veya mektu
bu, ticaret odası vesikası ve ihaleden üç gün evvel «Tatil günleri hariç»
Vilâyet makamına müracaatla bu iş için alacakları fennî yeterlik belge
sini havi usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarını makbuz mukabilinde
Encümene vermeleri.
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Kiralık bahçe
Bankalar Caddesinde Şehir Bahçesi namı ile meşhur Bahçenin
28/2/1955 tarihine kadar olan kirası kapalı zarf usuliyle artırmaya çıka
rılmıştır.
Muhammen kira bedeli 15.700 lira olup geçici teminat 1177 lira 50
kuruştur.
ihalesi 8/4/1954 günü saat 15 de Vilâyet Konağında Daimi Encümen
de yapılacaktır. Şartname Daimi Encümende görülür.
isteklilerin belirli gün saat 14 de kadar teminat makbuz veya mektu
bunu havi usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarını makbuz mukabilin
de Encümene vermeleri.
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â a U h : 8782

(Resmî-Gazete)

Ankara Atatürk Sanatoryumu Baştabipliğinden :
Miktarı
kilo

Cinsi

M . Bedeli G. Teminatı
Lira K r . Lira K r .

İhale, gün ve saati

15.000
İri tuz
10
112,50
10/4/1954 saat 10 da
1.500
Zeytin yağı
3,00
337,50
»
»
» 10 da
3,000
Sabun
1,90
427,50
»
»
» 10 da
Yumurta
80.000 Ad. 11
660,00
»
»
» 10 da
3.000
Makarna
12/4/1954 » 10 da
1,00
225,00
Toz şeker
10.000
»
»
» 1 0 da
1.050,00
1,40
2.500
»
»
» 10 da
Soda
22
41,25
»
»
» 10 da
Kuru soğan
8.000
30
180,00
»
»
» 10 da
6.000
Patates
135,00
30
»
»
» 11 de
20.000 Ad. 10
Limon
150,00
»
»
» 11 de
9.000
Ispanak
236,25
35
»
»
» 11 de
Prasa
9.000
168,75
25
»
»
» 11 de
4.500
Kereviz
168,75
50
»
»
» 11 de
1.500
39,37
35
Taze bakla
»
»
» 11 de
4.500
Semiz otu
35
118,12
»
»
»
11 de
3.000
Kabak
67,50
30
1 — Keçiören Kırkkızlar mevkiinde bulunan Ankara Atatürk Sa
natoryumunun yukarda cins ve miktarı yazılı gıda maddeleri açık ek
siltme suretiyle hizalarında gösterilen gün ve saatte ihaleye konulmuş
tur,
2 — Taliplerin ticaret odası vesikası ve teminat makbuzları ile
belirtilen gün ve saatte Sanatoryumda müteşekkil Komisyona müracaat
ları.
Şartnameler mesai saatlerinde Sanatoryum İdaresinde görülebilir.
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22 MART 1954

1 — Akçakoca'nın Kınık Köyü KÖyiçi mevkiinde kâin doğusu yol,
batısı Remzi Eser ve Adil Kibar bahçeleri, kuzeyi Ayşe Denizgezen ev
ve bahçesi güneyi yol ve Adil Kibar bahçesi ile çevrili içinde i k i odalı
bir ev ile.
2 "— Aynı köyün köy civarı Akpınaryolu mevkiinde doğusu Meh
met Eren fındıklığı, batısı yol, kuzeyi A l i Yıldırım bahçesi, güneyi yol
ve Mehmet Eren fındıklığı ile çevrili 1500 M2 yüz ölçüsünde sebze bah
çesinden ibaret olup iki parça gayrimenkulun tapuya teslicini talep etmiş
ve hu gayrimenkullar üzerinde bir hak iddia edenler varsa evrakı anüsıbiteleri ile müracaat etmeleri için ilânat yapılmasına karar verilmiştir.
Muhakemenin bırakıldığı 22/3/1954 tarihinden evvel müracaatları ilân
olunur.
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Erzin Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Esas : 954/41
Erzin Mustafalı Mahallesinden Mustafa oğlu Süleyman Hıdıroğlu
ile Durmuş A l i oğlu Osman Taşar tarafından ikame oiunan hast-msız
tescil dâvasının yapılan açık muhakemesinde :
Erzin'in 'Hartiaphk mevkiinde kâin Do: Dede Süzer, İBa: Bekir Er
zin, Ahmet Karakurt ve Reşit Zeytunoğlu, K u : Halil ve İsmail Gökçeöğlu
ve ıSalih Çelen, Gü: Mehmet Öktem, Efendi Yılmaz, Ahmet Kılıç, Rıza
Okur ve Yusuf Başaran ile çevrili bir kıta tarlanın namlarıma tescilini
istemektedirler.
Davacıların tescilini istediği gayrimenkul üzerinde bir hak iddiasında
•bulunanlar varsa evraklariyle birlikte 2/4/1954 tarihinden önce mahkeme
mize müracaatları ilân olunur.
1264

Dinar Sulh ıHukufe H a i n l i ğ i n d e n :
,

f

953/2S8
Dinar'ın Camiikebir Mahallesinden Hasibe Ilgar vekili Naci Ilgar
tarafından Camiikebir Mahallesinden Zehra Otağ, Cemile Kaya vekili Ce
lâl Toksöz ve Hadiye Başerk vekili Avukat Necati A n ve Simav İlçesi
nin Tabakhane Mahallesi Yaka Caddesi No. 30/1 A l i Sremiş Operatörü
vasıtasiyle Muzaffer Taşduvar karısı Fethiye Taşduvar aleyhlerine açı
lan izalei şüyu dâvasının yargılamasında :
Dâvâlılardan Fethiye Taşduvar adına çıkarılan gıyap kararının in
fazında Fethiye'nin adres bırakmaksızın Simav ilçesinden ayrıldığı bil
dirilmiş olduğundan dâvâlı Fethiye'ye gıyap kararma kaim olmak üzere
Resmî Gazete ile ilânına kanar verilmiş olduğundan,, dâvâlı Fethiye'ye
gıyap kararına kaim olmak üzere izalei şüyu dâvasının keşfi 25/3/1954
günü icra edileceği keza duruşması ise 7/4/1054 tarihine bırakılmış ol
duğu ilânen tebliğ olunur.
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Atoçalkoca Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
954/40
Akçakoca'nın Melenağzı Köyünden Osman oğlu İsmail Arslan ve
Osman oğlu Kadir Y'azıcı vekilleri Arzuhalci Raşit Sayan tarafından açı
lan tapu tescili dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde:
Akçakoca'nın Melenağzı Köyü, Köyarkası mevkiinde sarkan kıs
men yol ve kısmen de fundalık, garben Mehmet Özkök fındıklığı, şimalen fundalık ve cenufoen Osman Tuluay fındıklığı ile çevrili tahminen 20
dönüm miktarındaki bir parça gayrimenkulun davacılar adına tapuya
tescilini talep etmiş olduğundan bu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia
edenler varsa, evrakı tmüsbiteleri ile müracaat etmeleri için ilânat ya
pılmasına karar verilmiştir. Muhakemenin bırakıldığı 29/3/1954 tarihin
den evvel müracaatları ilân olunur.
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954/32
(Davacı Akçakoca'nın Kınık Köyünden Ahmet kızı Hatice Başar
vekili Ahmet Başar tarafından, dâvah Aynı köyden Mehmet karısı Fat
ma Kendir aleyhine açtığı ımen'i müdahale ve tapu tescili dâvasının ya
pılmakta olan muhakemesinde:

Gümüşhacıköy Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
954/25
Gümüşhacıköy'ün Balıklı Köyünden Bilâl Çetin ile şerikleri Hasan
Çetin ve saire arasında müşterek bulunan gayrimenkullerin izalei şüyu
dâvasından dolayı şeriklerden ismail'in ikametgâhının meçhul bulunma
sından davetiyenin ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruş
manın 22/4/1954 gününe bırakıldığından mezkûr gün ve saat 9 da mah
kemede hazır bulunması için ilân olunur.
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953/463
Gümüşhacıköy'ünün Artıkabat Mahallesinden ölü Emine mirasçı
larından A l i ve Hasan ve Aydın'ın Mesudiye Mahallesi Sakarya Caddesi
hane No: 14 de Gümüşhacıköy'lü Emine A k mirasçılarından Mehmet A k ' m
müşterek olduğu Gümüşhacıköy'ün Cumara Mahallesinin Turnalar mev
kiindeki bağın izalei şüyu dâvasından dolayı dâvâlı Mehmet Ak'rn ika
metgâhının meçhul bulunmasından ilânen tebligat yapılmış ve gıyap ka
rarının da ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan duıuşma günü
olan 15/4/1954 günü saat 9 da gelmediğiniz veya bir müdafi gönderme
diğiniz takdirde hakkınızda duruşmanın gıyaben yapılacağı ilân olunur.
1262

953/469
Gümüşhacıköy'ünün Hacıyahya Mahallesinden İbrahim oğlu Hasan
Sarıgül ile Aydm'ın Mesudiye Mahallesi, Sakarya Caddesi, hane No. 14 de
Emine mirasçılarından Mehmet Ak ile müşterek olduğu Gümüşhacı
köy'ünün Turnalar mevkiindeki bağın izalei şüyu dâvasından dolayı dâ
vâlının ikametgâhının meçhul bulunmasından davetiyenin ilânen yapıl
masına karar verilmiş ve yapılmış olması üzerine gıyap kararının da
ilânen tebliğine karar verilerek duruşması 15/4/1954 günü saat 9 a bıra
kılmış olduğundan mezkûr günde gelmediğiniz veya bir müdafi gönder
mediğiniz takdirde duruşmanın hakkınızda gıyaben yapılacağı ilân olunur.
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22 MART 1984
Tatvan Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Esas No : 954/12
ilinsi
yeri

Mevkii

H u d u d u

Tescili istenen yerlerle alâkalı şahsiyetlerin müsbit evrakları ile bir
likte ilân tarihinden itibaren bir ay içerisinde Tatvan Sulh Hukuk Mah
kemesine müracaatları ilân olunur.
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Köyiçi

Sarkan Abdullah, garben Mahmut, cenuben yol, şimalen yol,
ria
Köyaltı
Sarkan Sari, gaıbsn Derviş, cenuben Fahrettin,
şimalen Abdullah,
»
»
Sarkan Abdurrezak, garben Derviş, cenuben Der
viş, şimalen Derviş,
»
»
Sarkan Abdulcelil, garben Hasan, cenuben Hasan
şimalen Hasan,
»
»
Sarkan Kitan, garben Abdulcelil, cenuben Sabrı,
şimalen yol,
»
»
Sarkan Abdullah, garben Sıddık, cenuben yol, şi
malen yol,
;>
Hatunderesi Sarkan, garben cenuben ve şimalen yol.
Davacı Tatvan'ın Cilhur Köyünden îndi Bişar tarafından açılan tes •
•il dâvasının yargılamasında :
Davacı yukarda hudut ve mevkileri yazılı gayrimenkulleri 30 sene3en beri bilâ niza ve fasıla ve malik sıfatiyle tasarruf ve zilyedüğinde buundurduğundan bahisle Medeni Kanunun 639 uncu maddesi gereğime
ıdına tescilini istemiştir.
Bahsi geçen yerierde üçüncü şahısların alâkalı olması ve tescil so
nunda bu şahısların mutazarrır olmaları ihtimal dâhilinde olduğundan
kejrfij'etten ilânen haberdar edilmelerine karar verilmiştir.
Tescili istenen yerlerle alâkalı şahsiyetlerin müsbit evrakları ile bir
likte ilân tarihinden itibaren bir ay içerisinde Tatvan Sulh Hukuk Mah
kemesine müracaatları ilân olunur.
1287
Esas No : 954/11
Cinsi
Mevkii
:v yeri
"om yeri

Köyiçi
»

:ayır

Köyaltı

»

»

»

Ova

'arla

»

»

»

»

»

»

Köyaltı

»

»

»

Koğu

»

»

»

»

»

»

»

»
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rÇResmî Garete)

H u d u d u

Sarkan Berhi, garben yol, cenuben Berhi, şimalen
yol,
* Sarkan Murat, garben Kâmil, cenuben yol, şima
len Murat,
Sarkan Süleyman, garben İbrahim, cenuben yol,
şimalen sırt,
Sarkan Mahmut, garben Süleyman, cenuben İbra
him, şimalen Berhi,
Sarkan Mehmet, garben Berhi, cenuben Tahir,
şimalen yol,
Sarkan İsmail, garben Süleyman, cenuben Halit,
şimalen Süleyman,
Sarkan Mehmet, garben İbrahim, cenuben Süley
man, şimalen A l i ,
Sarkan yol, garben, yol, cenuben Mehmet, şima
len Halit,
Sarkan Hüseyin, garben yol, cenuben Hüseyin,
şimalen Mehmet.
Sarkan Tahir, garben yol, cjpuben Adil, şimalen
İbrahim,
Sarkan Halit, garben Halit, cenuben İbrahim, şi
malen yol,
Sarkan İbrahim, garben Halit, cenuben İbrahim,
şimalen yol,
Sarkan Esat, garben Kâmil, cenuben yol, şimalen
bayır,
Sarkan dere, garben bayır, cenuben Halit, şima
len bayır,
Sarkan Muhittin, garben yol, cenuben yol, şima
len dere.

Davacı Tatvan'ın Reşadiye Nahiyesi Kömüs Köyünden İsa oğlu
Abdurrezak Acun yukarda hudut vesairesi yazılı gayrimenkulleri 25 se
neden beri bilâ niza ve fasıla ve malik sıfatiyle tasarruf ve zilyedüğinde
bulundurduğundan bahisle Medeni Kanunun 639 uncu maddesi gereğince
adına tescilini istemiştir.
Bahsi geçen gayrimenkullerle üçüncü şahısların alâkalı bulunması
ve tescil sonunda bu şahısların mutazarrır olmaları ihtimal dâhilinde ol
duğundan keyfiyetten ilânen haberdar edilmelerine mahkemece karar
verilmiştir.

Tatvan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Esas No : 953/64
S. No.

Cinsi
Tarla

Mevkii

H u d u d u

Hallaç

Saikan yol, garben cami tarlası, Osman
oğlu Ahmet tarlası, cenuben Mahmut
oğlu Mehmet tarlası, şimalen cami tar
lası ve yol.
2
»
Ortayol
Sarkan yol ve Zeval tarlası, garben Sait
oğlu Mehmet tarlası, cenuben Çersinli
Yunus oğlu A l i tarlası ve ark, şimalen
Avatak Cami tarlası,
3
Harman yeri Köykcnarı Sarkan yol, garben yol, cenuben yol, şi
malen Abdurrahman oğlu İsmail har
manlığı,
4
Tarla
Kire
Sarkan ark ve yol, garben ark ve va
kıf tarlası, cenuben Sait oğlu Mehmet
ve Çorsinli Hasan oğlu Ferman tarlası,
şimalen yol.
Davacı Tatvan'ın Avatak Köyü halkından Abdulgahhar Atlıhan ta
raf mdan açılan tescil dâvasının muhakemesinde :
Davacı yukarda hudut, mevki, vesairesi yazılı gayrimenkullere 23
seneden beri bilâ niza ve fasıla ve malik sıfatiyle tasarruf ve zilyedliğinĞs bulundurduğundan bahsile Medeni Kanunun 639 uncu maddesi gere
ğince aoRna tescilini istemiştir.
Bahsi geçen gayrimenkullerle üçüncü şahısların alâkalı bulunması
ve tescil neticesinde bu şahısların mutazarrır olmaları ihtimal dâhilinde
olduğundan keyfiyetten ilânen haberdar edilmelerine mahkemece karar
verilmiştir.
Tescili istenen gayrimenkullerle alâkalı şahsiyetlerin ilân tarihin
den itibaren bir ay içerisinde Tatvan Asliye Hukuk Mahkemesine müra
caatları ilân olunur.
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Refahiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
953/179
Refahiye'nin Melikşerif Köyünden Nusrettin Fırat ve arkadaşları ve
kili Mevlût Tüzün tarafından dâvâlılar Neşet kızı Saliha Yılmaz ve ar
kadaşları aleyhine açılan izalei şüyu dâvasının icra kılman açık muha
kemesinde :
Adresi meçhul bulunan dâvâlı Neşet kızı Saliha Yıîmaz'a evvelce
Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde mahkemeye gelmediği
ve bir vekil de göndermediğinden, ilânen gıyap kararı tebliğine karar
verilmiştir.
Dâvâlı Saliha Yümaz'm duruşma günü olan 19/4/1954 Pazartesi gü
nü saat 9.30 da bizzat veya bir vekille mahkememize müracaat etmesi
aksi takdirde muhakemenin gıyabında yapılacağı ilânen tebliğ olunur.
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Elâzığ Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
952/582
Elâzığ Akpmar Mahallesinden Nazime Yıldırım'm kocası Mustafa
Yıldırım aleyhine 28/10/1952 tarihinden itibaren ayda 40 lira nafaka tak
dirini dâva etmiş olup halen davalı Mustafa Yıldırım'm adresi meçhul
olduğundan hakkındaki gıyap kararının ilânen tebliğine karar veril
miştir.
Bu sebeple Mustafa Yıldırım'm 21/5/1954 günü saat 9 da Elâzığ
Sulh Hukuk Mahkemesine gelmesi veya bir vekil göndermesi, aksi halde
duruşmanın gıyabında icra edileceği, gıyap kararının tebliği makamına
kaim olmak üzere keyfiyet İlân ve tebliğ olunur.
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Antakya Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

Halfeti Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

Dosya No : 953/673
Hatice Seviçyurt'un kocası Mustafa Refik Sevinçyurt aleyhine aç
tığı boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde :

Sayı : 954/1
Halfeti'nin Şimaliye Mahallesinden Şakir kızı Renime Gökçek ve
kili Hasan Gökçek tarafından Hazinei Maliyeye izafeten Birecik Mal
müdürü Dürdü Alaybeyoğiu ve Bulgar Göçmenlerinden Kâzım Demir ve
ailesi efradı aleyhine cereyan edilmekte olan Halfeti Ank K . de kâin ta
rafları Hacı Bazo Zade ismail, garben Mustafa oğlu Müslim, şinıalen
Evkaf idaresine ait tarlasını ayıran ark ve cenuben ark ile çevrili sulu
tarla ve bahçenin meıı'i müdahale dâvası sırasında Halfeti Asliye Hukuk
Hâkimliğinin 1/3/1954 tarih ve 1/1 sayılı ihtiyatî tedbir karariyle mez
kûr gayrimenkulun bir yediemine teslimine karar verilmiş olduğundan
ikametgâhı meçhul kalan mülteciler hakkında kararın gıyabi olup tebliligat yerine kaim olmak üzere bir itiraz hakları varsa mahkemei aidesine müracaatları ilân olunur.
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Dâvâlının ikametgâhının meçhuliyeti dolayısiyle kendisine Resmî
Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edilmiş i'e gelmediğinden hakkında itti
haz olunan gıyap kararının da aynı gazete ile tebliğine karar verilmiş
ve muhakeme 2 Nisan 1954 Cuma günü saat 10 a bırakılmıştır.
Muayyen günde gelmesi veya itirazname göndermesi aksi takdirde
kati olarak gıyabında duruşmaya devam olunacağı gıyap kararı tebliği
yerine geçmek üzere ilân olunur.
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Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden :

Cinsi
Ekmek (aded)
Koyun eti
Kuzu eti
Sığır eti
inek sütü
Yoğurt
Tereyağ
Pirinç
Sabun
Margarin yağı
Soda çamaşır
Patates
K. Soğan
Tuz i r i
Makarna irmikü
Şehriye
Yumurta (aded)
Pirinç unu
Zeytinyağı
Nişasta
Toz şeker
Kesme şeker
Semizotu
Taze bakla
Ispanak
Limon (aded)
Pırasa
Sakız kabağı
Kök kereviz

Kilo

Fiyatı
lira Kr.

.150.000
70.000
3.000
6.000
60.000
50.000
2.000
35.000
20.000
15.000
15.000
50.000
10.000
40.000
8.000
4.000
50.000
2.000
3,000
2.000
30.000
2.000
6.000
6.000
10.000
30.000
8.000
8.000
4.000

2
2
1
7
1
2
3

1
1
1
3
1
1
1

30
60
60
70
70
85
00
05
10
00
25
30
30
12,5
20
12
20
05
35
40
78
50
40
40
12
25
40
50

Tutarı

M . teminatı

45.000
182.000
7.800
10.200
42.000
40.000
14.000
36.750
'42.000
45.000
3.750
15.000
3.000
5.000
9.600
4.000
6.000
2.400
9.150
2.700
42.000
3.560
3.000
2.400
4.000
3.600
2.000
3.200
2.000

3.375 1
10.350
1
585
r
785
j
3.150 1
3.000
1
1.050
2.756,50 ir
3.150
ır
3.375
281,25 1
1.125
1
225
r
375
]
720 1
300
1
450
r
180
1
682,50 1
202,50 i
3.150
r
267
i
225 1
180
1
300
Ï
270
1
150 1
480
!•
150 1

Düşünceler
Kapalı
»

Açık
»
Kapalı
»

24/3/1954 Çarşamba saat 10.30 da

24/3/1954 Çarşamba saat 14,30 da

Açık
Kapalı
Kapalı
26/3/1954 Cuma saat 10,30 da
Açık
Açık
»
»

26/3/1954 Cuma saat 14,30 da

Açık
»
»
»

29/3/İ954 Pazartesi saat 10 da

Açık
»

29/3/1954 Pazartesi saat 14,30 da

Kapalı
Açık
Açık
»
»

31/3/1954 Çarşamba saat 10 da

Açık
»

31/3/1954 Çarşamba saat 14 de

»

1 — Ankara Numune Hastanesinin 1954 yılı ihtiyacı olan erzak kapalı ve açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Taliplerden kapalı zarfla girecekler kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları mühürlü teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat
evveline kadar Komisyona vermeleri.
3 — Açık eksiltmeye girecekler yeni yıl ticaret odası vesikası; teminat mektubu veya makbuzlariyle birlikte belli gün ve saatte Komisyonda
hazır bulunmaları.
4 — Şartnameler her gün Hastane idaresinde görülebilir.
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Ankara Atatürk Sanatoryomu Baştabipliğinden :

üinsi

Miktarı

Muham. bedeli
Lira
K.

Geçici teminat
Lira
K.

ihale şekli

ihale gün ve saati

Kömür nakliyesi
2.450 Ton
7 00
1.286 25
Kapalı zarf
7/4/1954 10,30 da
Koyun eti
2 70
»
»
47.200 Kilo
7.622 00
»
11,00 de
Kuzu eti
3 00
Açık eksiltme
4.500 »
1.012 50
»
11,00 »
Kemikli sığır eti
1 65
3.000 »
371 25
»
11,00 »
»
»
30
Ekmek
Kapalı zarf
80.000 Aded
1.800 00
»
11,30 da
Tuzsuz tereyağı
3.000 Kilo
7 00
»
»
1.575 00
8/4/1954 11,30 »
80
1.044 00
Açık eksiltme
inek sütü
17.400 »
» .
11,30 »
95
Yoğurt
11.400 »
812 25
»
»
»
11,30 »
1 — Keçiören Kırkkızlar mevkiinde bulunan Ankara Atatürk Sanatoryumunun yukarda cins ve miktarları yazılı gıda maddeleri ile kömür
nakil işi ihaleye konulmuş.
2 —• Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları zarfları ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri.
3 — Açık eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odası vesikası ve teminat makbuz veya mektuplariyle müracaatları.
4 — Şartnameler Sanatoryum idaresinde mesai saatleri dâhilinde görülebilir. Kapalı zarf şartnameleri istanbul Sağlık Müdürlüğünden de
görülebilir.
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Sayı:8664

RESMİ GAZETE

İÇİNDEKİLER
Kanunlar

6384 Nakil Vasıtaları Hakkındaki Kanuna Ek Kanun
6386 Kars'lı Hasan Aydın'a Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
6387 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun
6388 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 5441
Sayılı Kanunun 11 inci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun
ithalât işlerine dair Sirküler
6389 Maarif Vekâleti Merkez Kuruluğu ve Görevlerî Hakkındaki 2287 Sayılı Kanunla
İlgili 4737, 4926 ve 5021 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6390 Ödemişli Mehmet Oğlu 1314 Doğumlu Mehmet Karaerkek'e Vatani Hizmet
Tertibinden Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
6391 İhtiyarlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun
6392 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Ekli Listelerin Metinlerinde Yapılan
Düzeltme ve Değişikliklere Mütaallik İkinci Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun
6393 Türkiye İle Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasındaki Ödeme Anlaşmasının
Bir Sene Müddetle Uzatılmasına Dair Mektupların Tasdiki Hakkında Kanun
6394 Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması Hakkındaki 19 Eylül 1950 Tarihli Anlaşmayı
Tadil Eden 4 Sayılı Ek Protokolün Tasdikma Dair Kanun
6395 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti Arasında 26 Şubat 1953
Tarihinde Ankara'da İmzalanan Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin Kabulü
Hakkında Kanun
6396 Türkiye İle İspanya Arasında Münakit 19 Haziran 1951 Tarihli Ticaret ve Ödeme
Anlaşmalarına Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun
6397 Balıkçılık Mevzuunda Türkiye'ye Teknik Yardım Temini Hususunda Türkiye
Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Arasmda İmzalanan
Ek Anlaşmanın Tasdiki Hakkında Kanun
6398 Türkiye İle Hindistan Arasında 4 Haziran 1953 Tarihinde İmzalanan Ticaret Anlaşması
ve Eklerinin Onanmasına Dair Kanun
6399 9 Haziran İle 8 Ağustos 1953 Tarihleri Arasında Bonn'da Yapılan Türk - Alman
Karma Komisyonu Görüşmeleri Hakkında Protokol Hakkında Kanun
6400 "Devlet Malzeme Ofisi" Kurulması Hakkında Kanun
6401 Harçlar Kanununa Bağlı 10 Sayılı Tarifemin 41 ve 54 Sıra Numaralarının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun
6402 Petrol Dairesi Reisliği 1954 Yılı Bütçe Kanunu
6403 1954 Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı (A/L), (A/2) İşaretli Cetvellerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
6404 Ankara Üniversitesinin 1951 Bütçe Yılı Hesabıkatî Kanunu
6405 Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe Yılı Hesabıkatî Kanunu
6406 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit Ve Teadülüne Dair Olan 3658 Sayılı Kanuna
Bağlı (1) Sayılı Cetvel İle Tadil ve Eklerinin Adalet Vekâleti Kısmında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
6407 İller Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
6408 İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp Fakülteleri İçin (Cyclotron) İnşa ve Tesisi
Hakkında Kanun
6409 Tavas Kazasının Heyelana Maruz Kale Nahiyesinin Yerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun
6410 Gümrük Ve İnhisarlar Vekâleti Kuruluş Ve Görevleri Hakkındaki 2825 Sayılı Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesine Ve Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit Ve Teadülüne
Dair Olan 3656 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
Kısmındaki Kadrolarla Ek Ve Tadillerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin Bazı Maddelerinin Mer'iyetten Kaldırılması
Hakkında Nizamname
İlânlar

Sayfa
1
1
1
1
2
3
3
5
6
6
7
8
10
12
13
19
20
21
22
22
23
25
25
25
25

26
27
27

