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K A N U N L A R 
İl genel ve belediye meclisleri ile mahalle muhtar ve iht i y a r 
heyetlerinin feshine ve görevlerinin i f a şekline dair Kanun 

Kanun No • 120 Kabul t a r i h i : 3/11/1960 

Madde 1 — II genel ve beled ye meclis 1 eriyle ıl daimî ve belediye 
encümenlerini, mahalle muhtar ve ihtiyar heyetler m feshetmeye ve bu 
mecl sier e encümenler mn g^rev ve yetkilerim uç kişiden az olmamak, 
meclis ve enuımen ıç n yahrz bir komisyon teşkil edilmek üzere tesbıt 
ve tâym edeceği komisyonlara vermeye, 

Mahalle muhtar ve ıl1 _ıyar feyetlermn görev ve yetkilerim de vali 
ve kaymakamla!ca tây n ed lecek şanıslara vermeye içişleri Bakam 
yetkilidir 

İçışieıı Bakanı (11 mc: fıkradaki yetk leıını kısmen veya tamamen 
val lere verebilir. 

Madde 2 — Çeşitli kanun, tuzuk ve yönetmeliklere gore kuruluş
ları, ıl genel ve beled ye mec ısı, ıl daimî ve belediye encumenlermden 
seçJecek üyelerin katı'mas yle mümkün olan meclis, komisyon, kurul ve 
birliklere lüzum1 u üyeler (1) moı maddedeki komisyonlar tarafından 
ve seç m niteliğim haiz k mseltr arasından seç l i r 

Madd° 3 — B'r'nc maddede yazılı kom syonlarm başkan ve üye
lerine memur ve h zmetlı bu undukİTi takdirde Iç ş'erı Bakan.mn tak-
dır.ne gore ılgrı butçeleıden ayrıca bir ödenek verilir. 

Madde 4 — Bu kanun hükümleri ıl genel ve belediye mecl slerı ve 
maha'le muhtar ve ıht yar heyetleri seçim1 en yapılıp görevlerine baş
ladıkları taı ıhte yürürlükten kalkar. 

Geçici Madde — Bu kanunun yayımı tarihine kadar Iç.şlcrı Bakan 
lığmca ba konuda aîınniıŞ oıan karar ve tedbirler ve yapılmış muamele
ler muteberdir 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kuru! >n 
iktisadı teşekküllerin teşkı'âtı ile ıdaıe ve muıakebelerı hakkındaki 3460 
sayılı kanuna ek 23 sayılı kanun hükümleri şümulüne giren özel idare 
ve belediyelerin ıkt sadı işletmelerin n dare meclisi ve murakıpları hak
kında îç ş'erı Bakanağında a inan karar, tedbir ve yaprlmış muamele'e-
r n s zu geçen 23 sayıl kanun hükümleri uygulanmaya başladığı tanhc 
kadar olanlarr muteberdir 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
Madde 6 — Bu kanun hükümler m Bakanlar Kuı ulu yurutur. 

5/11/1960 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırılması için borç para verilmesine dair olan 
5954 sayılı kanunun 6173 sayılı kanunla muaddel 1 inci 
maddesinde değişiklik yapılması ve bu kanuna bir madde 

eklenmesi haklımda Kanun 

Kanun No : 121 Kabul t a r i h i : 3/11/1960 

Madde 1 — 5954 sayılı kanunun 6173 sayılı kanuna muaddel 1 mcı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüğü şc ileri Emekli Sandığı sermayesinin % 50 ye kadarı, 5616 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gostenlen'erden (Çıraklar hariç) mıi-
socce hizmeti (8) y lı doldurmuş bulunanlara mesken yapt rmak şar
tıyla borç olarak verılebıl r Her yıl bu işe tahsis edilecek sermaye San-
d k Yoaetım Kuru 1 unca tesbıt edilir B i r kış.ye verilecek borç para m k-
taıı arsa bedeli de dâhil olmak üzere (15 000 on beş bm) lrradan fazla 
o amaz 

Madde 2 — 5954 sayrlı kanuna aşağıdaki madde eklenm ştır • 
Ek Madde — Bu kanuna istinaden borç para al'nmak suretiyle 

nsa o'unan meskenler münhasıran sahiplerin n ikametine mahsus olup 
20 yıl sure de âhara devir ve temlik edilemez ve kiraya verilemez 

Ancak ış, vaz fe ve emeklilik do'.ay: siyle veya hizmetten ayrılma 
sebebiyle ikametgâhlarını başka b.r şehir, kasaba veya köye nakletmeye 
rıecbur olanlar meskenler m kiraya verebilirler 

Veraset ve intikale mutedaıı umumi hükümler mahfuzdur 
Ge v cı Madde — Bu kanunun yürürlüğe g rdığı tarihte yapı koo

peratifler ns ış'ırak etmek suı etiyle inşaata baş am ş olup meskenleri 
henaz tamamlanmam ş olanların da kred lerı lüzumuna gore bu kanunla 
tesb t edilen miktara yükseltilebilir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tar.hınde yürürlüğe girer 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini Maliye ve U.aştırma Bakanları 

yurutur. 

5/11/1960 

B a s i t i 
D u n t u r 
T e r t i p C i l t 

Ga7 ete 
Sahıfe ">jyı 

6173 

îlgılı Kanunlar 
Devlel Dem yollan ve Lımırılan işletme Genel Mudur 
İLigıı ışçıle im menken japtınlmaü için borç, para veril 
mtsıne dur Kanan 23/6/]y52 
Devltl Demiryolları ve Limanları işletme Umum Mu nur
luğu ışçıh nne mesken yaptırmaları için borç para veril
mesine dair olan 5954 sayılı kanunun birinci maddesinin 
*on fıkrasının tadili hakkında Kanun 24/7/1953 

R 

R 
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6830 sayılı istimlâk Kanununun 9 uncu maddes'nln kaldı
rılması ve 10, 11, 14, 15, 17, 19 ve 30 uncu maddelerinin 
değiştirilmesi ve ba kanuna iki geçici madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 122 Kabul tarihi : 4/11/1960 

Madde 1 — 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 9 uncu maddesi k a l 
dırılmış ve 10, 11, 14, 15, 17, 19 ve 30 uncu maddeleri aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiş ve bu kanuna :kı geçici madde eklenmiştır . 

Takdiri kıymet komisyonları, seçilmesi ve tarzı teşekkülü 
Madde 10 — Takd i r i kıymet komisyonları : 

Her yıl Ocak ayının i lk haftasında, vilâyet ve kaza dâhilinde vazife 
göreceklerine göre, vilâyet veya kaza idare heyetlerince defterdarlık 
veya malmüdürlüğünden, teknik tarım müdürlüğü veya memurluğundan 
ve o yerdeki fen adamları arasından ve fen adamanın bulunmad'ğı yer
lerde kazanın bağlı bulunduğu vilâyet dâhilinden seçilecek bir fen adamı 
temini cihetine gıdilerek üç asîl, üç yedek, v lâyet ve kaza b~led ye en
cümenlerince mülk s a h i p l i arasından seçilerek i k i asîl, i k i yedek aza-
dan ibaret olarak beş kişiden teşekkül eder. 

Son nüfus sayımına göre, belediye hudutları içindeki nüfusu yuz 
bini geçen şehirler için, aynı hudutlar içerıs nde yapılacak ıstımlâklerde, 
takdir i kıymet komisyonu, teknik tarım müdürlüğü veya memurluğun-
dan seçilen âza yerine vilâyet veya kaza idare heyetince Bayındırlık 
Bakanlığı teşkilâtından seçilecek bir azanın iştirakiyle teşekkül eder. 

Komisyon azaları en yakın sulh mahkemesinde yemin ederler. 

Komisyon âzasının hizmet müddeti bir senedir Müddeti biten âza-
n-n tekrar seçilmesi caizdir. 

T a k d i r i kıymet kom syon'arı katî zaruret halinde ve îhtısas'arı 
d-şmda ka 'an mevzu'arda istimlâk edi'en gavrimen lHi 1ı<n cinsine göre 
mütehassıs kimselerden istlşari mahiyette mütalâa akabilirler. 

İstimlâk edilen gavr'menku'ün sah'pleri ve b u n ' a r n u m 1 ve füruu 
karı - koca veya üçüncü dereceve kadar (Pu derece dâhil) kan ve sihri 
hısımları komisyona iştirak edemez ve mütalâa veremez. 

Komisvon istimlâkı vapan idarenin daveti üzerın° eksiks'z topla
nır. Asîl âzamn iştırakin'n imkâns'zbğı hainde yedek âza ko-aısvona 
davet edilir Kom'svon reisini kendi arasmdan seçer. K a r a r ekseriyetle 
veri l ir . Muhal i f kalan âza muhalefet sebebini yazıp imzalamaya mec
burdur. 

Kıymet takdiri 

Umumi esaslar 
M->dde 11 — tstım'âk; vanan ' d i r e d-ğer pahsmn tesbit edi'eceğı 

g'inü tâyin ve alâkalıdan şahsen veva ilânın tebliğd-m h-ın?rs'n n k^-
lavhk ve sürati temin edeceğini takd 'r eder İlân yolunu tercih ettiği 
takdirde, mahallinde çıkan bir gazetede beş g>'n ar? ''e l k ! defa sra'eto 
ç-kmayan yer'erde mûtat vas'ta 'arla on gün müddetle ilân ve keyfiyeti 
zabıt'a tevsik eder. B u ilân dahi tebliğ hükmündedir. 

Takdir i kıvm"t komısvonu tavın edı'cn günd^ m n t ' o i i ı n ^ g derek 
hazır bulunan alâkah'arı da dinledikten sonra gayrimenkulun : 

1 — Cinsi ve nev'ini, 
2 — Mesahasını, 
3 — Kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf ve unsurlarını ve her 

unsurun ayrı ayrı değerini, 
4 — Gayrimenkulun haUhazır durumuna, mevki ve şartlarına göre 

ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği gelirini , 

5 — Yapılarda istimlâkin yapıldığı yıl içindeki inşaat fiyatlarına 
göre maliyetin' ve bu maliyetten düşülecek yıpranma payını, 

6 — Gayrimenkulun emsalin n istimlâke tekaddum eden tarihteki 
alım satım rayicini , 

Esas tutarak tanzim edeceği raporda bu altı hususun a y n ayrı 
cevaplarını kaydetmek suretiyle istimlâk bedelini takdir eder. 

Şu kadar k i , Istım'âki icabettıren imar ve âmme h zmetı teşeb
büsünün sebebolacağı kıymet artma'arı ile mutasevver kuşanma şekil
lerine göre getireceği kâr kıymet takdirinde nazara alınmaz. 

İstimlâk yolu ile i r t i fak hakkı tesisinde istimlâk sebebiyle gayri -
menkulde hâsıl olacak kıymet düşüklüğü mucip sebepleriyle belirti l ir . 

İtiraz ve dâva 

Müddetler ve merci 
Madde 14 — İstimlâk olunacak gayrimenkulun sahibi zilyet ve 

diğer alâkalılar veya istimlâki yapan idare tarafından 13 uncu madde 
gereğince ikametgâhlarında tebligat yap-lm ş olanlar teb ığ tar hinden 
itibaren 15 gun, bunlar haricindekiler son ilân tarihinden itibaren 30 gun 
ıç nde ist mlâk muame'es ne karşı Dan ştayda ve takd r ed.'cn öedel ile 
madd hatalara karşı da gayrimenkulun b ' undu^u mahal . " s ı j c î ukuk 
Mahker» esinde dâva açabJ r er. Şu k^d^r k i , Dan ştaya muracca' c d J -
dığı takdirde mahkemeye müracaat müddeti Damştay kararın n k a -
iestlğ: tarihten, bu karar aleyh n3 karar tashihi islenmiş ise bu ta'eb n 
redd ne dair ilâmın tebliği tarihinden cereyana başlar 

A l t ncı maddenin son f krasmda gösterilen ve u^umı men^aa' k a 
rarı alınmasına ve tasdik na lüzum o'mıyan hususlardan dolayı Danış
tay a dâva aç^amaz. 

İştirak halinde mülk yette iştirakçi kendi hissesi hakkında bedel 
dâvası açabil r 

İstimlâk dâvaları diğer dâvalara tercîhan basit muhakeme usulü 
ile görülur 

Ehlivukufların seçilmesi 
Madde 15 — I - Her yıl Ocak ayının i lk haftasında : 
a) Turk Mühendis ve M i m a r Odaları Birliğine bağlı ihtisas oda

lar n n her bırı, üyeler nın ikamet mahal erini nazara alarak her vilâyet 
için beş ilâ on beş, 

b) Vilâyet merkezlen ıç'n vi'âyet ve kazalar için kıza idare he-
yetler.nce bu bölgeler n mülk sah pleri arasından onbeş ehlivukuf seçile
rek ısım ve adres erini havı listeler valil iklere veril ir . 

B u listeler valilikçe tasdik edıldikten sonra odalardan gelenler vilâ
yet merkezi ıie kazalardaki Asl iye H u k u k Mahkemelerine; mülk sahip
leri listelerlnden her b i r i de seçıldikleri yer n Asl iye H u k u k Mahkeme
lerine gönderilir. 

Müddeti bitenlerin tekrar seçilmesi ca zd 'r 
I I - Ehl ivukuf heyet , istimlâke konu olan yerin cins ve hususi

yetine göre ıkısı odalar listesinden birisi de mü k sahibi lıstesinden se
çilmek suretiyle üç kış.den teşekkül eder. 

İstimlâk edilen gayrimenkulün faik vasıf ve unsuru nazara alı
narak fen ehlivukufunun ik is i de aynı ihtisas kolundan olabilir. 

İstimlâki yapan idarede vazifeli şahıslar ve kıymet takdir kom s-
yonunda kıymet takdir i işinde bulunanlar île istimlâk edilen gavrımen-
kul'erın sahipleri ve bun arın usul ve füruu, karı - koca ve üçüncü dere
ceye kadar (Bu derece dâhil) kan ve sihri hısımları ve mülk sahipler, ile 
menfaatleri müşterek olanlar ehlivukuf seçilemezler. 

III - Ihtisas odaların*n liste veremediği veya verilen listelerden 
fi lı ve hukuki sebeplr le ehlivukuf seçimi imkânsız olduğu vilâyetlerde 
istimlâk edilen gayrimenkulün cins ve hususiyetine göre, bayındırlık, 
t a n m ve diğer resmî daire ve teşekkullerdsn alınacak fen adamları ile 
heyet tamamlanır. Bunların da bulunmadığı veyahut f ı l î veya hukuki 
sebeplerle ehlivukuf seçimlerine imkân olmadığı takdirde civar vilâyet
lerde, varsa oda ıstelerınden yoksa yukarda belirtilen resmî teşekküller-
den alınacak fen adamları ile heyet ikmal olunur 

I V - Mahkemelere gönder len listelerde yazıh veyahut III üncu 
bentte gösterilen kimseler arasında ehlivukuf seçmekte taraflar i t t i fak 
edemedikleri takdirde hâkim tarafından re'sen seçilir. 

B u madde daıres nde seçilen ehlivukuflar hakkında umumi hüküm
ler tatbik olunur. 

V - Eh'ıvukuf heyeti gayrimenkulun kıymetini, 11 ve 12 n c l mad
deler hükümlerine göre tâyin ve takdir ederek mucip sebeplerini göste
ren raporla sekiz gün içinde mahkemeye b İd rı*\ 

Takdirı kıymet komisyonunca tesbit edilen kıymette b r değisiklik 
yapılmış İse ehlivukuf heyeti, bunun sebeplerini raporuna derceder. 

V I - Hâkim ehlivukuf heyeti tarafındın takdir olunan bedelde açık 
bir isabetsizlik bulduğu veya takdir i kıymet kom syonu tarafından tâyin 
edilen kıymet ile ehlivukuf heyetinin tâyin ettiği kıymet arasında mü
him bir nispetsızlık gördüğü takdirde aynı usuller daıresinde yeni ehli
vukuf heyetleri teşkili suretiyle kıymet takd i r i yaptırabilir. 

Hâkim ehlivukuflara yemin ettirir. 
V I I - İstimlâki yapan idare 13 uncu madde gereğince teblıgatı is-

t i n t a k kararının tekemmülünden ıt baren bir sem ıçmde kanan daire
sinde yaptırmam ş ise, kıymet takdirinde istimlâk kararının hak sahıb.ne 
tebliğ olunduğu tar ih esas tutulur. 

mían, seçil xrzi teşekkülü 

Umumi esaslar 
Kıymet takdiri 

di 

Ehlivukufların seçilmesi 
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V I I I - Mıhklerin'n, z^yet'erin'n veya d ger a '&kahlarn tesbıti 
mümkün olmaması halında, gayrimenkuller.n ilerda zuhur edecek ma
l i k i , zilyedi veya diğer a'âka'ıları tarafından talep edilecek istimlâk be
deller nde veya bu istlm'âk'erm bedellerine vâki olacak ıt raz 'arda gay
rimenkulun istimlâk k a r a r u r n tâsd.kı tarihindeki kıymeti esas tutulur 

Katîlesen istimlâklerde idare adtna tescil 
Tapulu gayrimenkul hakkında 

Madde 17 —• istimlâk olunan gayrimenkulun takdir edilen kıyme
tine, kanuni müddet iç nde mahkemeye müracaat ile it iraz edilmed ği ve 
tapu dairesinde rıza ile ferağ muamelesi yaptırılmadığı hallerde takdir 
edilen kıymetin tamamı millî bankalardan birisine ve bulun-nıyan yer
lerde malsand gına yatırılarak makbuzu alâkadar evrak suretlerıyle b r -
hkte mahkemeye tevdi ed !ır Mahkeme ıkı tarafı darhal davet ederek, 
gelmeseler dahi gıyaplarında evrakı tetkik ederek istinüâk usuhi daire
sinde tekemmül etm'ş ise o gayrimenkulun leh ne istım'âk yapılan idare 
ad-na tescilini tapu dairesine tezkere ile bi ldirir . 

Istim'âk edilen gayrimenkul tahsis edild ğı âmme h zmeti i t bariyle 
sicile kaydı lâz mgelmıyen b r gayrimenku'e tahavvul ettikde talep vu 
kuunda sicil kaydının terkinine karar veri l ir . 

Tapuda kayıtlı ölmıyan aayrimenknlün idare adına tescil ve 
zilyedin hakları 

M^dda 19 — Tapuda kayıth o^ ıyan gayrimenkulun zTyedı mev
cut o'up da zılyed'ık'e iktisap idd'asmda bulunursa leh'ne ist m'âk yapı
lan idare mahal'mde tahkikat yapar, dahileri top'ar v° keyfiyeti bir za
bıtla tevs k eder Gayrimenkula takd r edı'en kıymet n tamarmm m i l l i 
bankalardan b r ne ve banka yoksa malsandığına yatırarak makbuzunu 
tahkikat ve istimlâk evrakı ile birl ikte gayrimenkulun bulunduğu mahal 
asliye hukuk mahkemes'ne tevdi eder. 

Mahkeme evrak uzarında tetkikat yaparak 8 gün içinde o gayr i -
menku'ün lehina istımlâk yapılan idare namına tesciline ve ayrıca zl 'ye-
dımn şerh verilmesini tapu dairesine bi ldir ir . 

Mahkeme idari tahkikat neticesini zliyed n istimlâk tarihinde gay-
rimenkulun Medenî Kanun hükümleri dairesinde ve zliyetlıkle iktisap 
etmiş o luğunu belirtmeye yeterli görmed ği takd i rd" keyfiyeti zilyede 
mucip sebeplerıyle teblığ eder Zılyedin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 
içnde Medenî Kanunun zlyetlık'e ıktisap hükümleri dairesinde aynı 
usul ve şekillere tevfikan dâva açarak gayrmısn'ufü istimlâk tarihinde 
iktisap etmiş olduğunu ispat etmesi lâzımdır Zilyet !~u müddet içinde 
dâva açtığını tevs k edemezse istimlâk bedeli istimlâki yapan idare tara 
fından emanete alınır. 

Üçüncü şahısların umumi hükümler dairesinde istımlâk bedeline is
t ihkak dâvası açmak hakları mahfuzdur. 

Mahkeme îdarı tahkikatın iktisap İddiasını haki - gösterecek ma
hiyette olduğunu görürse keyfiyeti o yerin maliye daıresine bıldırmekle 
berabar gayrimenkulun bulunduğu mahalde münasip vasıtalarla üç defa 
ve bin l iradan (Bin l i ra dâhil) yukarı kıymete taallûk eden istlmlâklerde 
gazete ile de bir defa ılân eder. 

a) Gayrimenkulun bulunduğu mahal, mevki, hududu, miktarı, 
b) Zilyed n hüviyeti, 
c) istimlâk bedelinin yatırıld ğı banka veya malsandığı, 

d) H a k sahiplerinin son fandan itibaren altı ay iç'nde zilyet aley
hine umumi hükümler daires*nda dâva açıldığım tevsik etmed kler i tak
dirde istimlâk badalınin zilyede verileceği kaydolunur. 

Son Tandan itibaren 6 ay içinde Hazine vej^, üçüncü b 'r şahıs t a 
rafından zilyet aleyh'ne dâva ikame ed ldığl tevsik olunmadığı takd.rde 
zilyet istimlâk bedalln.n kend's.ne verilmesini istiyebil 'r . 

B u müddet ıç nda zı'yet a'eyhme dâva karne ed lırse ıstimlâk bede
l in in ödenmesi dâvan n kat i neticesine bırakılır. 

istimlâk badelin n zilyede verilmiş olması o gayrimenkulde hak 
idd a oden'er n umumi hakum'er daıresmda zilyet aleyhine vb~dele ist ih
k a k dâvası açmak haklarını Iskat etmez. 

Tapuda müseccel olmıyan bu gibi gayıımenku'ler hakkında dahi 16 
ncı madde hükmü uygulanabilir. 

Sahipsiz ve zilyedi tarafından ikt sap edilmem ş yer n 'stimlâkm-
de bina ve ağaçların 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca takdir olunan be
deli zilyedine ödenir. 

B u madde gereğince mahkemece yapılacak muameleler sebebiyle 
istimlâki yapan idareden ılân masrafı hariç, her hangi b ir nam altında 
harc, masraf ve saire alınmaz. 

Bir idareye ait gayrimenkulun diğer idareye verilmesi 
Madde 30 — Âmme hükmi şahısları ve müesseselerine ait ğayri-

menkuller ile kaynak ve i r t i fak hakları bu idarelerden b r.ne lüzumlu 
olduğu takdirde alâkadar âmme hükmi şahısları ile müessesleri an 
laşma yolu İle işi hallederler. Anlaşamadıkları takd rde ihtilâf Danış
tay idari dairelerince tetkik edilerek i k i ay zarfında k a t i karara bağ'a-
nır. 

Taraf lar bedelde anlaşamad'kları ve takdir i kıymet komisyonunca 
tâyin edilen bedele de i t iraz ettikleri takdirde ihtilâf 3533 sayılı kanun 
hükümlerine tabı olmaksızın mahallî mahkemelerce karara bağlanır. 

Geçici Madde 1 — 10 ve 15 İnci maddelerde mevzuubah's seçim
ler bu kanunun yayımını takip eden 30 gün içerisinde yapılır. B u seçim
ler n müddeti kanunun yürürlüğe girdiği seneyi takip eden yıl için ae 
muteberd r . 

Geçici Madde 2 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz 
karara bağ'anmamış olan bedel dâvaları 15 inci maddede yazılı esaslar 
daıres nda tetkik edilerek karara bağlanır. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tar'hinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanun hükümlerini Bakanlar K u r u l u yürütür. 

9/11/1960 

Başlığı 

f l ~ . l l ^ a r u n l a r • 
6"30 İ.tımlâk Kanunu 8/9/1956 
7036 I timi k Kanununun 27 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine 

dair Kanun 26/6/1957 

Dfltttır 
Tetrtıp Cilt 

37 

38 

Resmi 
Sahi İr S.vı 

24*4 

1647 

»402 

9646 

Köylü ve çiftlilerin TürMve Cumhuriveti Ziraat Ban'-ası 
ve tarım kredi kooperatiflerine olan vâdesi geçmiş borç

larının taksitlendirilmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 123 Kabul tarihi: 4/11/1960 

M^dde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Z'raat Bankasının çiftçiye, 3202 
sayılı kanunun 8 inci maddes n'n (A) , (B) , (C), fıkraları gereğince aç
tığı kredi'erden (Tahvil hâsıfarı ile özel fonlardan yapılan ikrazlar h a -
r ç ) 31/12/1959 tarihi itibariyle vâdesi geçmiş hesaplarda kayıtlı olan 
veva aslî hesaplarında tecil, imhal veya sair sebeplerle bırakılan veya 
aynı maksatlarla uzun vadeli kredilere çevrilmesine rağmen tahsil edıl 
meyen alacaklarıyle, tarım kredi kooperatiflerinin 31/12/1959 t a r h i i t i -
bariyle mevcut aynı mahiyetteki alacakları, bu kanunun yürürlüğe g ir 
diği tarihe kadar işlemış faiz ve masrafların ilâvesiyle on yıl vâdeye ve 
on eş t taksite bağlanır 

Taksit lerin vâdeler., i k i 1961 yılına gelmek üzere mahsul toplama 
ve satış zamanlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca tes-
b.t olunur. 

Madde 2 — B u alacaklar için kanunun yürürlüğe gird ği tarihten 
itibaren % 5 fai2 tatbik edilir. 

Madda 3 — Taksıt'end rme muamelesi, borcun mevcut avnî veva 
şahsı teminatımn sükutunu icabettirmedlği g bi , borçlunun kefillerine de 
kefaletten çek ime hakkını bahşetmez. 

Madde 4 — Taksit leri vâdeler nde cdenmlyen borç'ar muacce'iyet 
ikt sap eder B u borç'ar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ve tarım kred kooperat fleri , 6183 saydı Âmme Alacakların-n Takip ve 
Tahsil i hakkmdaki Kanun hükümler'ne gore kovuşturma yapmaya ve 
sszü geçen kanunun bahşettiği haklardan fayda'anmaya yetk ' l dlrler. 

Madde 5 — Türkiye Cumhuriyeti Z raat Bankası ve tarım kredi 
kooperatifleri taksitlendır lecek borcu olan'ara, t u kanun hükümleri dâ-
b Unda taksıt'endirme muameleler m ifaya davet hususunda doğrudan 
doğruya veya iht 'yar heyet'eri mar'fet yle tebligat yapar Borçlu "şbu 
teb^gatın ifas nı mütaakıp Ara'ık 1960 ayı sonuna kadar tağ'ı bulun
dukları banka, şube, ajans ve büroları ile tarım kredi kooperatifine mü
racaatla borç'arını bu esas'ar dairesinde yeni senetlere bağlamadığı tak
dirde, bu kanun hükümlerinden istifade edemez. 
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Madde 6 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve tarım kıed 

kooperatiflerine 1960 yılında olan borçları 1 ıncı madde şümulune gır 

medığinden dolayı taksıtlendirılmıyen ve yetiştirdiği mahsulü yalnız 

hububata İnhisar eden çiftçilerden dılıyenlere, çeş tlı tarım şubelerın 

kapsayan işletmeler halinde teşkilâtlanmalarını teşvik maksadı ile bı* 

defaya mahsus olmak ve çevirme kredisi miktarlarını geçmemek üzere 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankalarınca ve tarım kredi kooperatifi 

ortaklarına kooperatiflerce kalkınma kredisi açılabılir. 

Kalkınma kredisinden faydalanmak ıstıyen çiftçilere, bu kredıleıi 
tamamen taslıye ed inceye kadar Turk ve Cumhuriyeti Z raat Banka
sınca ve tarım kredi kooperatiftelince ayr ı ta çevirme kredisi açılamaz 

B u kıedılere beş yıl vâde ve % 10 faiz uygulanır 
Madde 7 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Madde 8 — B u kanunun hükümlerini yürütmeye Bakanlar K u r u l u 
memuı dur. 

9/11/1960 

Y Ö N E T M E L İ K 
Millî Eğit im Bakanlığından : 

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye 
Yönetmeliği 

Madde 1 — Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi kursu, atelye, lâbo-
ratuvar ve enstitülerinde bilimsel incelemeler, araştırmalar ıç n yen. 
imkânlar sağlamak gayes yle ıst.hsai, rmal, tahlil ve araştırma döner 
sermayesi ısım altında bir döner sermaye müessesesi kurulmuştur. 

Madde 2 — Müessesenin sermayesi halen 1959 bütçesi ile ver Jmış 
olan 25 000 liradır Sermaye miktarı 500 000 l i raya ba'ığ oluncaya ka
dar döner sermayeden elde edilecek kârlar bu sermayeye ilâve olunur 
Sermaye mevcudu SCO 000 İ r a y ı geçtiği takdirde fazlası Ege Universitesi 
butçesine gelir kaydolunur 

Madde 3 — B u döner sermaye ile Ziraat Fakültesi kursu, enstitü, 
z i ra i işletme ve atelyelerinin işletme, atelye, kursu ve enst tulerce ücretle 
yapılan tahlil , tetkik, imalât ve tamir masrafları ile deneme ve araştırma 
ı ş l e r i n i n her turlu masrafları karşılanır 

Madde 4 — Doner sermayenin gelir kaynakları şunlardır : 

a) Bütçe ile verilen tahsisat, 

b) Nebatı ve hayvanı mahsullerle bunların mamullerinin satışla
rından elde edilecek hasılat, 

c) Fakültede yapılacak muayene ve tahlillerle verilecek heı turlu 
raporlardan alınacak ücretler, 

d) Fakülte atelyelerinde yapılacak imalât ve tamirlerden elde 
edilecek gelirler, 

e) Diğer gelirler. 

Madde 5 — Döner sermayen n giderleri şunlardır : 

a) 4936 sayılı kanunun 61 ıncı maddesi gereğince verilecek üc
retler, 

b) A fıkrası dış.nda, ış icabı bütçede kabul edilen kadrolaıda 
istihdam edileceklere verilecek aylık ücret ve işçi yevmiyeleri, 

c) işletme, atelye ve lâboıatuvarlarm döner sermaye ile i lgi l i iş
ler nın yürütülmesi ıçm lüzumlu her çeş t müstehlik ve dem-rbaş mal
zeme masrafları, 

d) Fakültenin enstitü ve kürsülerinde yapılan araştırmaların, tah-
lıllenn ve verilen mütalâaların bedeli döner sermayeye yatırıldığı tak
dirde Üniversiteler Kanununun 55 ıncı maddesi gereğince bu işleri ya
pan veya yaptıranlara alınacak Senato kararı uzeı.ne verilecek ücret
ler. 

Madde 6 — Döner sermaye hesapları bir bütçe dâhilinde yurutulur 
Her sene işletme ve atelyelerınm yapacakları işler dikkate almaıak 
hazırlanacak bütçe teklif leri en geç Aralık ayı başında Dekanlığa ve
r i l i r . Teklifler Yönetim Kurulunda incelenerek yem yıl bütçesi hazır
lanır. 

Madde 7 — Döner sermaye hesapları mutaakıp yrhn en geç 4 uncu 
ayı sonunda 11 mcı maddede sozu edilen döner sermayeli idare ve ku 
rumlara ait Yönetmelik hükümlerine gore düzenlenecek bilanço ve cet 
veller Sayıştava veri l ir B u b lânço ve cetvellerin b r orn^ğı de M a n y t 
Bakanlığına gönderilir. 

Madde 8 — işletmelerin faaliyet nden döner sermaye saymam ile 
beraber işletmenin bağlı bulunduğu kursu profesörü veya enstitü muduru 
atelyelerden Dekan mesuldür. 

Madde 9 — Doncr sermayenin ita âmiri Fakülte Dekanı, tahakkuk 
âmiri kursa profesör .eri veya enst tu müdürleri, atelyeler ıçm ise 1 a-
kuıte Sekreteridir. 

Madde 10 — Mutemetlik işleri kursu profesörleri veya enstitü mü
dürleri, ate'yeler için Dekan tarafından tavzif edilecek kursu, enstitü 
veya Dekanlık mensuplarından bırı tarafından yapılır. 

Madde 11 — Döner sermayen n para hesap işleri ı'e ayniyat ı^crı 
Yonetım K u r u u m a tayın edilecek ıkı memur tarafından fiyat hesap 
ş v.rı de kursu profesörü ve enstıta mudurleıı tarafından 1050 sayılı 

Muhasebeci Uınunı ye ve 2490 sayılı A r t u m a , Eksi l tme ve Ihale Kanun
ları ve 4936 sayılı Universiteler Kanununun 59 uncu maddesi ve sabit 
ve doneı sermayeli kurum ve idarelere mahsus genel hesap ve aynıyat 
yonetmelıkleıı esaslaıma gore dar e olunur B u memurların alacakları 
acı etler ihtiyaca goıe Yönetim Kuru'unca tâym ve tesbıt olunur E k 
görevde çalıştırılacak Üniversite memurlarına 4936 sayılı kanunun 61 
mcı maddesi gereğince ücret verılır 

Madde 12 — Doneı sermayeye dâhil istihsal maddeleri döner ser-
maje ambarında ve ambar memulunun mesuliyet altında bulunur 

Madde 13 *— Döner sermayeden elde olunacak mahsulün alım ve 
satırı ş 'en Fakulte Satın alma Komisyonu taraf ndan vapılır işletmede 
istihsal olanan mahsullerin perakende satışı «çın mahallî belediye ve 
ticaret odasından rayıç alınır B u ray.ç üzerinden satış imkânı bulun-
mad ğı t a k d ' d e s s b ş iıyatı K o misyonca kararlaştırı l ır Ancak i lg i l i 
kursu ve enstitülerin yapacakları deneme ve araştırmalarda kullanacak
ları ve ıŞ etmede ist hsal o'unan maddeler bedelsiz veya maliyet fiyatı 
uzeıinden Jg ı l ı kuısu ve enstitülere verilebilir 

Madde 14 — Döner sermaye mutemetleri butun tahsilatım Haz ne 
makbuzları ile tahsil eder Mutemetler tahsil edilen paraları her Pazar-
tes , Çarsamba ve Cuma günleri Yonetım Kuru lu k a r a n ile mi l î bir 
bankada a ç t ı l a c a k faizli can hesaba yatırımlar Gunluk tahsilat 500 
iıi ayı bulursa mutemet bu tahsilatı gününde bankaya yatırmaya mec
burdur 

Madde 15 — Mutemede gerekin zamanlarda avans veril ir verilecek 
avans 1000 l iradan fazla olamaz 

Madde 16 — Fakültede istihsal edilen mahsul ve malzemen n fiyatı 
Fakülte Satmalına Komisyonu tarafından takdir ve tesb t edJ ır Yapı
lan analız verilen rapor ve mütalaalardan al nacak ücretler her takv im 
yılı başında Pıofesoılcr Kuru lu taıafmdan kararlaştırılır B u ücretler 
icabında sene içerisinde Profesoıler Kuru lu kararı ile değişebilir. 

Madde 17 — Döner sermaje ile ılg lı mahsul, malzeme, verilecek 
rapoı, mütalâa ve tunu geLrlerden tahsil oıunacak para'ar peşm 
o 1 arak alınır Devlet müesseseleri ek bütçeli müesseseler ve hususi büt
çeli mu^sseseleree yaptırılacak ışıeıın bedeli ışın yapılmasından sonra 
tahsil edilebilir. 

Madde 18 — Halen kursu ve enstitü işletmelerinden bulunan mah 

sul ve canlı demirbaşlardan lüzum görulenler tesbıt edıleı ek rayiç fiyat 

ızerınden döner sermayeye devredilebilir. 

Madde 19 — B u Yönetmelik hükümleri onanır tarihinden itibaren 

3'ururluğe girer. 

Madde ?0 — B u Yönetmelik, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Dekanı tarafından yurutulur. 
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tâ Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 
ÖZETİ • Tarsus'ta Kurulu Çukurova Sanayii İş
letmeleri T A S Tarsus îphk Dokuma F a b r -

E No - 1012-18-5 kasında çalışan ısçilerde işveren arasında çıkan 
K No • 322 toplulukla ış uyuşmazlığı hakkında. 

Tarsus'ta Kuru lu Çukurova Sanayii Isletmeleri T A Ş Tarsus 
İpi k Dokuma Fabrikasında cahşan işçilerle İşveren arasmda çıkan top
lulukla ış uvusmazlığıra muteda r İçel Vilâyet Hakem Kurulunun 5/7/1960 
tarihl i kararına işçi mümessilleri it iraz etmıs okluğundan, 3008 sayılı İs 
Kanununun muaddel 83 ' ncu maddesi gereğince teşekkül eden İş i h t i 
lâf arı Yüksek Hakem K u r u l u • Temyiz Mahkemesi 5 mcı Hukuk Dai 
resi Reisi Osman Yeten'm Baskanl'ğmda Çalışma U m u m Muduru E k -
mel Onbulak'ın işveren temsilcileri E t bank Sosyal isler Muduru A v n 
özsün ile Sumerbank Sosval işler Müduru Mehrure Yıldırım'ın işçi tem
sile A n k a r a B ra Fabrikası işçiler, Send'kası Başkanı Halı] Tunç 
ve .Ankara Otel Lokanta ve Eğlence Yerler : Işçileri Sendikası Başkanı 
i smai l Aras'ın iştirakiyle 22/8/1960 tarihinde Çalışma Bakanlığında top
landı : 

Icel Vilâyet Hakem Kurulunca verîlen karara işçilerin yapmış ol
duğu ıtırazın iş Kanununun muaddel 82 ncı maddes n n (D) fıkrasında 
ygzııl m >dd"t 'çınde vuku bulduğu bıttetkık anlaşıldıktan sonra ışin 
e s a s ı n ı n incelenmesine geçildı 

ise ler'e işveren arasında çıkan ve gerek mıh vet ve gerekse m san 
bak'mmdan kanuni şartlan ha z bu'unan topluluk 1 a ış uyusmazlığm n 
uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 ış haftası 
evveline kadar geç^n m u r t d i z T f m d a aym gaye ve şekilde başka bir 
ihtilâf çıkmadığı an'aşılmış ve ihtilâf konusunun da : 

1 — tsçı ucretlerme seyyanen % 50 n spet nde zam yapılması, 
2 — Her aym 17 s nde avans ve 3 unde aylıkların tediyesi veya 

her 10 gund^ b r ayda ıkı defa avans ve ay sonunda aylığm verilmesi 
3 — Ikmc- raıdded n h i n c i s i kabul ed.'dığı, takd rde bu hususun 

Dalı lî Talimatnameye dercedılmesı, 
T ; leplermden ibaret olduğu görülmüştür, 
içel Vı'âyet Hakem Kurulunun 5/7/1960 tarihl i kararında : 
«1 — Aynı işyerinde çıkan ılıt lâf sonunda tş ihtilâfları Hakem 

Kurulunun ücretlere seyvanen % 20 n'spetmde bir zam yapılmasına dair 
olan 25 2'1959 tarih ve 79 sayılı kararının verıimesı tarihindeki f y a t l o m 
seviyesine nazaran dosyada mevcut evraka garp h«len fiyatlarda yük
selme doğu b 'âk s düşme bulunduğunu Be'edryenm fiyat rayici lıste-
s nden an'asılmasma ve K u r u un resmî v^s-uke gore kara^- verme du 
rumunda bu unm^sma ve halen mevcut iktisadı vaz yetin ücretlere zam 
mı ıcabetır r kat! bir zannet göstermemesine ve yukarıda zıkrod ld.ğ' 
vc^h le Beled yen n cevabı ile amel edilmesi hakkân yete uygun duşeceğ, 
nazara alınaıak ücretlere zam yapılması talebin n reddine, 

2 — Avans'arın 10 punde bir ve ücretler n avda b r tcdıyes ne da'r 
talebin avansların 15 günde bir, ücretlerin de ayda b r tediyesi sure

tinde kabulüne, 
3 — Avans ve ted ye tarihlerinin Dahilî Talimatnamede kesin ola

rak gosterılmesine, 
Ittıfak'a ve tebliğ tarih nden it baren 12 ış gününde itirazı kabı' 

olmak üzere 5/7/1960 tarihinde karar verildi » denilmektedir 
işçi mumessi ler i tarafından verilen 15/7/1960 tar ih l i it iraz dilekçe

sinde : 
işyerinde verilen ucretlerın emsal işyerlerinde ödenen ucretlerden 

drşuk bulunduğu, Yüksek Hakem Heyet.nce iptal edılen 19/4/1960 t a -
rıhL Vı'âyet Hakem K u r u l a kararında ücretlere % 10 zam yapılmış iken 
bu kere h ç zam yapı'maması sebebin n an'aşılamad'ğı, işveren n m i l 
yonlarca l .ra kâr sağlad ğı belirtilerek işçi ücretlerine talep veçhile % 
50 zam yapılması istenmektedir 

Adana Bölge Çal'şma Müdürlüğünün 18/7/1960 tarih ve 31-11-6/5625 
sayı'ı yazısına bağlı olarak alman dosya ıç nde mevcut butun evrak 
okunup incelendikten sonra gereği konuşulup duşunuidu : 

Hakem K u r u u katarına karşı sçı mümessilleri taraf nidan vâki 
itirazı hasren yapılan inceleme neticesinde, işyerinde işçi ücretler ne 
Yüksek Hakem Kuru 'un an 25/2/1959 tardı ve 79 sayılı kararı ile <^r 20 
zam yapıldığı ve taı üten bu yana hayat şartlarında evvelce yapılan 
zamlara ilâveten yeni bir zam yapılmasını muhik kılacak bir değişme 

kayded lmedıği ve Tarsus Beled ye Başkanlığının gıda, giyecek, y a k a 
cak gibi zaruri madde1 erin fiyatlarını gösterir mukayeseli cetvel ne go
re bazı maddelerm fiyatlarında düşme dahi olduğu anlaşıldığından, ye-
r nde görülmeyen işçilerin itirazlarının reddi ile içel V lâyet Hakem 
Kurulunun 5/7/1980 tarh'ı kararının tasdıkma üyelerden H a l i l Tunç ve 
ismai l Aras 'm muhalefetine karşı ekseriyetle, 

Ve ba kararın Resmî Gazete ile ilânına i t t i fakla , 22/8/1960 tarihinde 
karar verildi . 

ÖZETÎ • istanbul'da K u r u l u Pamuk 'u Sanayii 
T A O da çalışan ısç-lerı temsilen istanbul 
Tekst i l ve örme Sanayii işçileri Sendikası ile 

E N o • 1012-12-43 işveren arasında çıkan toplu'ukla ıŞ uyuşmazlığı 
K No • 323 hakkında. 

istanbul 'da Kuru lu Pamuk 'u Sanayii T A O da çalışan işçileri tem-
^len istanbul Tekst 1 ve Örme Sanayii Işç lerı Send kası ile işveden ara-
smda çıkan toplulukla ış uyuşmazlgına mütedair istanbul Vilâyet H a k e m 
Kurulunun 25/3/1960 tarıhin kararma taraflar itiraz etm ş olduğundan, 
3r08 sayılı Is Kanununun muaddel 83 uncu maddesi gereğince teşekkül 
eden tş thtı'âfları Yüksek Hakem K u r u l u • Temy z Mahkemesi 5 mel 
Hukuk D a res R e s i Osman Yeten'm Başkan'ığmda, Çalışma U m u m 
Muduru E k m e l Onbulak m, işveren temsile lerı D D Y İşletmesi Zat iş
len Dair smde T Müşavir Cevdet Karasu ile Etıbank Sosyal işler M u 
duru Avnı Özsun'un, ışcı temsilcileri A n k a r a B i r a Fabrikası tşçJerı 
Send kası Başkanı Halıj Tunç ve A n k a r a Otel, Lokanta ve Eğlence Y e r 
leri işçileri Send.kası Başkanı i s m a i l Arasın iştirakiyle 26/8/1960 t a r i 
fi nde Çalışma Bakanlığında toplandı : 

İstanbul Vilâyet Hakem K u r u l u kararınm taraf 'ara 11/4/1960 ta 
rihinde tebliğ edıld ğı, Send kanın se İtiraz dilekçesini 26/4/1960 tar ih in
de alâkalı makama tevdi ettiği anlaşılmakla müddeti ıçinde yapılmayan 
Sendikanın .tirazmın reddi ile kanuni sure içinde vukubulan işverenin i t i 
razına hasren ışın esasinin incelenmesine geçildi 

Sendika ile işvereiı arasmda çıkan ve gerek mahiyet, gerekse n i 
sap bakımından kanuni) şartları ha.z bulunan toplulukla ş uyuşmazlı
ğın n uzlaştırma ve kesim uzlaştırma safhalarından geçtiğı ve 26 ış haf
tası evvel ile kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde başka 
bir ihtilâf çıkmadığı anlaşılmış ve ihtilâf konusunun da : 

işçi ücretlerine % l 50 zam yapılması talebini teşkil ettği görül-
müştür. 

istanbul Vilâyet hakem Kurulunun 25/3/1960 tarıhı kararında : 

«Gereğnı Düşünen Kuı ul : 

Işycr.nda ödenmekte olan ücretler n emsal işyerlerine mspctle dü
şük olduğunu, müessesenin son 1959 senesinde b lânçosunu zararla k a 
patmasına mukabd sabit kıymetlere muhtelif yatırımlarda bulunduğunu 
nazarı i t ibara alarak işçi ücret erm.n duşuk olması hasebiyle; 

1 — % 20 nispetinde zam yapılmasına, 

2 — Yapılan bu zammın ıhtı'âfın karar tar ih i olan 25/3/1960 t a 
rihinden itibaren mer'ı ve muteber addedılmes ne 25/3/1960 gunu i t t i fak
la karar vermiştir » denilmektedir. 

işveren tarafından verilen 22/4/1960 tar ih l i itiraz dilekçesinde : 

işyerinde âd 1 bir ücret politikası takıp ed İd ği ve ücretlerin ge-
ç m endeksine gore ayarlanmış olup, emsal muessese'erde edenen üc
retlerin dûnunda olmadığı, müessesen n mensucat ışko unda h.sscd len 
kr z sı beb y'e 1959 yılı bilançosunu 900 bin 1 ra zararla kapadığı, üc
retlere zam yapıld ğı takd.ı de esasen mai l kr i z İçinde bu'unan müesse
senin hayatiyetini idame ettiremeyeceği belirtilerek Vilâyet H a k e m K u 
rulu kararının kaldırılması istenmektedir. 



(Resmî Gazöte) 10 KASIM 1960 

İstanbul Vilâyet Hakem Kuru lu Başkanlığın-n 13/5/1960 tarJı ve 
Bölge Çalışma Mudurluğu ifadesini taşıyan K s Hak 9^9/129-8077 sayı ı 
yazısına bağlı dosya ıç,nde mevcut butun evrak ile sonradan tahk kı 
istenen hussulara gelen cevabi malûmat okunup mce'endıkten sonra ge
reği konuşulup duşunulda : 

İşyerinde verilen ücretlerin emsal müesseselerde ödenen ücretle-
r .n dûnunda o'madığı yapılan tetk.k ve mukayese neticesinde an'aşıl-

mış bulunduğundan işverenin muhik ve yerinde görülen itirazın n kabulü 
ı'e İstanbul Vilâyet Hakem Kurulunun 25/3/19C0 tar hlı kararının k a l -
d nlmasma, üyelerden H a l i l Tunç ve İsmail A r a s m muhalefetine karşı 
ekseriyetle, 

Ve bu kararın Resmî Gazete ile ilânına i t t i fakla , 26/8/1960 tarihinde 
karar verildi . 

TEBLİĞLER 
Ticaret Bakanlığından : 

T u r k ye ile Macaristan arasında munakıt 12 Mayıs 1949 tar ihl i 
Ticaret Anlaşmas.na ek 26/2/1960 tar ih l i Ticaret An'aşmas.na ek 
26/2/1960 tar ih l i Resmî Gazete'de yayuVanan 13/2/1960 tarihl i Proto
kole ekli «B» listesinde küspe için ayrılan kontenjan 2 500 ton, soya 
fasulyesi ıçm ayrılan kontenjan ise 500 ton artırılmıştır. 

26/2/1960 tar ih l i Resmî Gazete'de yayınlanan Türkiye - Macaristan 
Anlaşmas m, ek 13/2/1960 tar ihl i Protokolün 2 ncı maddesine ist naden 
gamruk tarife ve istatistik poz syon'arı aşağ da kayıtlı Macar m a l l a r 
ıçm yeniden, hizalarında gösterilen miktarlarda kontenjan ayrılmıştır 

B u mallar için yapılacak talepler işbu tebliğın yayım tarih nı talep 
eden i lk Pazartesi gününden itibaren T. Cumhuriyet Merkez Bankası ta 
rafından kabul edilecektir. 

Güm. tarife vre 
İsta No. sı 

28 17 10 
29.44 
40 10 

M a d d e İ s m i 

32 13 10 

Sud Kostık (Sodyum hidroksit) 
Antıbıyot k ham maddeleri 
Yalnız V kayışları 
Vo kanişe K u u t m taşıyıcı kolan 1 ar ve 
transmisyon kolanları 
Matbaa mürekkebi (Teksir mürekkebi ha 
riç) 

Kabu 1 edilen 
Kontenjan $ 

50 000 

15 000 
10.000 

50 C00 

Güm tarife ve 
îsta No sı 

731010 1 
20 
30 
40 
50 
60 

73 11 
73.12 
7 3 13 10 

20 
40 
ro 
60 
70 
90 

73 14 30 
40 
11 
15 
20 

73 15 
73 17 
73 18 
7 3 1 9 
73 20 

85 19 10 
87 10 
87 C9 10 
87 12 

M a d d e İ s m i 
Kabul edilen 
Kontenjan $ 

Demir ve çelik mamul len (V inci Kotadaki 
kayıtlarla) 50 000 

Demir ve çelik borular ve boru teferruatı 
(V inci K o t a kayıtlariyle) 

Kumanda ve tanzim kabloları 
Bls klet (3 tekerlekli olanlar hariç) 
Motos klet 
B . ve M yedek aksamı 

100 000 

50 0C0 
10 000 
10 cco 
20 000 

İ L Â N L A R 
Sanayi Bakanlığından : 

Ahmet Hamdı Gundoğdu uhdes nde bu'unan Çanakkale Ilının Y e -
n'ce İlcesine bağlı Ahmetler, Bunyanlar ve Hasan'ar köyleri s n r'arı 
'çınde antımuan madenine ait 4/5/1950 tar ihl i ve 1/41 sayılı arama ruh
satnamesine mjs t cn den vâki işletme ruhsatnames itası taleb nın 4268 
sayılı kanunun 18 Incı maddesi gereğ nce reddcdıid_ğı ve sahanın 6309 
sayılı kanunun 61 mcı maddesi uyarmca 27/12/1960 tarihinden itibaren 
aramalara serbest bırakılacağı ilân olunur. 

4192 
• — — — 

K . D Ereğli Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/85 
Ereğli'nin Sarıkokmaz Koyundan Temel Biçer tarafından, mur±s.. 

ve babası Alı Biçer'ın verasetinin tesb.ti hakkında açılan veraset dâ
vası sebebiyle muris n i lk karısı Hasan kızı F a t m a B çer'ın mirastan 
hangi hakkı tercih ettığın.n sorulması için ad na çıkarılan davetiye teb
liğ edilememiş teb'ığe yeter adresi tesb.t edilemediğinden tebl gat n ılâ
nen yapılmas na karar ver lrmş ve dâva 9/12/1960 C u n a saat 10 25 e 
b'rakılm ş'ır. Adı geçen n ballı günde tercih hakkı hususunda mahke
memizde bizzat hazır bulunması gelmed ğı takd.rde mirastan ma'kıyet 
tercih etmiş addedileceği tebligat yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

4105 

K a r t a l As l .ys H u k u k Yargıçlığından : 

Yakacık Bahçelıevler 175 No da mukime Ayten Karakaş tarafın
dan aynı yerde mukim Hanrı Karakaş aleyh ne açılan boşanma dâvası-
mn İcra kılınan duruşmasında : Mutaadd't aramalara rağmen dâva'nrn 
adresi tesbıt olunamadğından davetiyen n ilânen tebliğine karar ver i l 
miş olup duruşmanm 22/12/1980 gunu saat 11 de olduğu davetiye yerine 
ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4212 • 
Sakarya 1 inci As l iye H u k u k Yargıçlığından : 

9'9/739 
960/615 
Muhatap • Mehmet Rıza ( R u z ) . 
Ç n tebaalı olup halen adresi meçhul. 
Adapazarı Istık'âl Mahallesi Y a y Sokak No. 75 de mukim eşiniz 

Edame Çetk n tarafından aleyhinize açılan boşanma dâvasının yapılan 
muhakemesi sonunda : 

18/10/1960 tarih nde T. K M n m 134 üncu maddesi gereğince bo 
sanmanıza ve hâd seda kabahatl i görüldüğünüzden bir sene müddetle 
cvlenmemen'ze karar verilmiştir. 

Adresin z n meçhul o ^ a s ı sebebiyle ilâm tebl"ği yerine ka im olmak 
üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

4211 

Sahife: 2498 

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

80 ton kırmızı mercimek satın alınacaktır Tahmin! tutarı (176 000» 
ıra olup geçici teminatı (10.050) liradır İhalesi 19/11/1960 günü saat 
U de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır 40 tonluk partiler halinde ayrı 
*yrı isteklilere ihale edilebilir İsteklilerin belirtilen gun ve saatten bu 
«aai evveline kadar tek'.f mektuplarını Komisyon Başkanlığına ver 
•i».' '»TI pvsaf ve şartnameler her gun Komisyonda ve tstanbul Levazm 
V 'O ' i ı ğ Uân kısmında görülebilir 

4111 4-3 

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

K a p a h zarf usulü ile ı'âve b'ok inşaatı yaptırlacak Keşif b-^dsh 
830 634 96 1 ra olup geç cı teminatı 73 931 l ' rad r İhalesi • 28/11/1960 P a 
zartesi gdnü saat 1100 de Komisyonda yapılacaktır Keş f ve şartname
ler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. 

İstekliler n ihale gününden en az üç gun evvel M S B İnş E m i 
D ne müracaat ile yeter'ık be'gesı almaları şarttır Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri daires nde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale 
saatinden b r saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanhğına 
vermeleri Posta ile gönderilecek zarf lardaki gecikmeler hiç b.v suretle 
kabul edilmez. 

4241 / 4-1 
• — 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlığımız ihtiyacı olan bir aded (Komple) 30 tonluk hidrolik 
pres tezgâhı satın alınacaktır. 

İşin muhammen bedeli (6 000,—) l i ra olup geçici teminatı (450,—) 
liradır 

Eksi l tme 15/11/1960 Salı günü saat 15 de Bakanlık Malzeme Müdür
lüğünde toplanacak Malzeme Eksi l tme Komisyonunca açık eksiltme 
suretiyle yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Ba 
yındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edılebiliı 

İsteklilerin belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları ilân 
olunur 

3989 '4-4 

Bakanlığımız ihtiyacı için 214 kalem Ekskavatör yedek parçası 
satın alınacaktır. 

214 kalem Ekskavatör yedek parçasının muhammen bedeli 
(296 000,—) l i ra olup geçici teminatı (15.590,—) liradır. 

Eksi l tme 30/11/1960 Çarşamba günü saat 15 te Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde topalnacak Malzeme Eksi l tme Komisyonunca ve kapalı 
zarf usuluyle yapılacaktır. 

B u işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul B a 
yındırlık Müdürlüğünden bedelsiz olarak temm edileb l i r . 

İsteklilerin bel ir l i günde eksiltme saatinden bir saat önces ne kadar 
teklif mektup'arını Komisyon Başkan'ığma verm ş olmaları lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler muteber değildir. 
4239 / 4-1 

Akçakoca Asl iye Hukuk Yargıçlığından : 

1960/86 
Davacı ve davacılar veki l i Hamdı Süan tarafından dâvalı Akçako-

ca'n n Melenağzı Köyünden Osr.^an kızı Hacer nam' diğeri Sab-ha ve 
arkad ş'arı aleyhine açtığı veraset dâvasının yapılmakta olan muhake
mesinde : 

Dâvah Hacer namı diğeri Sabıha'n'n adresinin meçhul bu'unması 
dolayısiyie ı'ânen davetiye teb'ığ ed İmiş ve buna rağmen duruşmaya 
gelmediği gibi adres m de bıldırmed ğmd-n, 7201 sayılı Tcb' gat K a n a -
nuıun 28 ve Nizamnamenin 46 ve mutaak p maddeler nc tevf kan rıu 
hakemen n b'rakıld ğı 29/11/1960 Salı günü saat 10 50 de yarg lamaya 
gelmes veya bir vek 1 ile kendisini temsil ettırr csı aks. ha'de g v a b n J - ' 
muhakeme yapı'acağı lüzumu gıyap k a r a n yenna ka im olmak üzere 
ilân olunur. 

4205 

Devlet Malzeme Ofisinden -

1 — Devlet Malzeme Ofisi Afyon Deposu ve Satış Mağazası idare 
amasına çatı yapılması ve motopomp kulübesi işi kapalı zarf usulü ile 
ihale edilecektir 

2 — Işın keşif bedeli 29 016,31 l i ra olup geçici teminatı 2.176 22 
Uradır 

3 — ihale 15 Kasım 1960 tarihine rastlayan Salı gunu saat 15 00 
le Genel Müdürlük binasında toplanacak Merkez Satınalma Korrvn'^m 
«rafından yapılacaktır 

4 — Eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısı proje ve ıhd t ev 
takı ile bunların eklen her gun mesai saatleri içinde Afyon Depo ve Sa 
hş Mağazası Müdürlüğünde ve Genel Müdürlük inşaat Şubesinde görü
lebilir 

5 — Eksiltme şartnamesi ve sözleşme tasarısına göre hazırlana-
cak teklif mektuplarının en geç 11 Kasım 1960 tarihine rastlayan Cuma 

günü saat 12 00 ye kadar Afyon Depo ve Satış Mağazası Müdürlüğüne 
veva yukarıda belirtilen ihale tarihinden bir saat evvel Genel Müdürlük 
-îatmalma Komısvonuna tevdi edilmesi şarttır Postada vâki olacak ge 
•ukmeler nazarı itibara alınmaz 

6 — Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte 
serbesttir 

4125 4-4 • 
A n k a r a Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından : 

Üniversite Mımarlığınca hazırlanan keşfe gore fakültemizde y a -
pı'makta olan laboratuvar ve dershane binası sabit ders sırası, yazı tah
tası, sabit laboratuvar masası, karartma tertibatı ve tabure yapılması 
işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Keşif 31097 57 liradır. 
2 — Eksi l tme 23/11/1960 Çarşamba günü saat 15 de A n k a r a Üni-

versitesi Veteriner Fakültesinde toplanacak Komisyon onunde yapıla
caktır. 

3 — Eksiltmeye girecek olanların 2490 sayılı kanunda yazılı bel
gelerle birl ikte ihale gününden en az uç gun evvel (Tatil günleri hariç) 
Nafıa Vekâletine müracaatla ehliyet belgeleri almaları ve 1960 yılında 
hah faal yette bulunduklarına dair mahallî Ticaret Odalarından alacak
ları belgeyle birlikte geçici teminatlarını A n k a r a Üniversitesi muhasebe 
veznesine yatırdıklarına dair makbuz ve mezkûr kanunun hükümleri 
gereğince hazırlayacakları kapalı zarfları eksiltme saatinden bir saat 
önce bir makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri 

4 — Postada vâki gecikmelerin nazarı it ibara almmıyacağı, 
5 — Yap-lacak işe ait proje şartnamesinin Fakültemiz Levazım 

Bürosunda her gun görülebileceği ilân olunur. 
4210 / 4-2 

Tramzon AsLye 2 nci H u k u k Yargıçlığından : 

960/173 
M S Bakanlığına izafeten E r z ncan Askerî Lise K lığı Avukatı 

Nadire Akçağ tarafından Mehmet U 'usa l ve Hasan Ulusal aleyhlerine 
ikame olunan tazminat dâvasınm yapılmakta olan muhakemesinde 

Dâvâlılara evvelce ılânen davet ye tebl.ğ edı'd ğı halde duruşma
ya gelmediklerinden, bu kere haklarında gıyap k a r a r u r n Ilânen teb' ğme 
karar verılm ş ve duruşma 13/12/1960 Salı günü saat 9 a ta'ık kılm-
«rştır M~zkûr günde duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekille de kendi-
n zı temsil ett rmed'ğın z takdirde duruşman-n gıyab-n'zda cereyan ede
ceği, gıyap kararı tebLğı yer ne k a i m olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

4200 

Beşiri Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

960/7 
Davacı Hanım P i y a n ile evli olup evliliğin kend sme tahmil ettiği 

vazifelen i fa etmemek vc mu'ıık brr sebop yok iken, ev.no dönmemek 
suretiyle, 6 seneden ber müşterek ikametgâhı terkottığı an'aş lan dâ
vah koca Haço P yan'ın ilân tarih nd n ıt baren bir ay içinde Beş rı 
i lce Markez ndakı müşterek ikametgâha donması, veya adresim balü 
etmesi, boşanma dâvas na esas olmak üzere ihtar olunur. 

4107 
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Yerköy Asl iye Hukuk Yargıçlığından 

Sahife: 2500 

Zonguldak 1 inci Sulh Ceza Yargıçlığından : 

Esas No • 958/354 
K a r a r No : 958/649 
Hâkim M Yaşar Çelıkel 11355 
Kâtip E k r e m Boyunsğa 
Davacı : K . H . 
Maznun Şevki Soy, Hüseyin oğlu 1322 doğumlu Cide Kazasının 

Salman K den ve orada nüfusa kayıtlı, dul bir çocuk'u, cahil, sabıkasız 
Suç • Sarhoşluk 
Suç tarihi 8/6/1958 
Sarhoş'uktan maznun Şevki Soy hakkmda Zongu'dak 1 Su'h 

Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : 
Maznunun subuta eren suçundan dolayı T C K nun 571 mcı mad

desi gereğ n~e 15 gun sure de haps ne ve 410 kuruş duıuT na harcı le mah
keme masrafının maznundan tahsil ne da r 10/10/1958 tar lıh hukuki maz
nuna bugüne kadar tebliğ edilemediği ve adresinin de bulunamadığın
dan 7201 sayılı Tcb'.gat Kanununun 28 ve 29 unru maddelerine gore 
Resmî Gazete ile hukmun ılânen tcb'ığme ve aynı K nun 31 ncı maddesi 
gereğ nce ılâmn yapıld ğı tarihten itibaren 15 gan sonra teb'ıgatı yapıl
ım ş sayılmasına karar verilmiştir Ilânen tebliğ olunur. 

4201 

Esas N o • 956/435 
K a r a r N o • 958/439 
Hâkim - M Y E şar Çelıkel 11355 
Kâtip • E k r e m Boyunağa 
Davacı K . H 
Maznun Hasan Toprak, Yakup ile Umnrye 'den olma 1330 do

ğumlu Rize Derepazarı Alıpaşa K . den evli 3 çocuklu, okur yazar, sa
bıkalı 

Suç • Hırsızlık 
Suç tar ihi • 25/8/1956 
Tevkif T a : 17/10/1957 
Tenliye Ta . - #20/l/1958 
Hırsızlıktan maznun Hasan Toprak hakkında yapılan açık duruş

ma sonunda : 
Maznunun sübuta eren sanından d o1 ayı T C K nun 491/1, 522 81, 

525 inci maddeleri gereğince netıceten i k i ay 10 gun madd°t'e hapsine, 
1165 kuruş duruşma harcı ile mahkeme masrafın1 n maznundan tahsi
line, T C K nun 40 ıncı maddesi gereğince mevkuf kaldığı günler n 
cezas ndan icrayı mahsubuna da r verilen 18/6/1958 tar ihl i hukurn bunca 
aramalara rağmen maznuna tebliğ edilememiş ve adresin n de bu'una-
mamış olması itibariyle 7201 sayılı Teb'ıgat K nun 28 ve 29 uncu mad
deleri gereğince "Resmî Gazete ile hukmun ılânen teb'ığme ve aynı kanu
nun 31 mcı maddes gereğ nce ilân n yapıld ğı t a r h t e n itibaren 15 gun 
son'-n, teb'igatı yapılmış sayı'mas na karar verilmiştir tanen tebhğ 
olunur. 

4202 

Esas No : 957/191 
K a r a r No 959/187 
S Hâkimi M Yaşar Çelıkel 11355 
Kâtip • E k r e m Boyunağa 
Davacı • K H . 
Maznun • Mehmet A h özçelık, Cemal oğlu 937 doğum 1 u asTen Or

du Haramı Köyünden olup halen aynı yerde nüfusa kayıtlı, bekâr cahil, 
ame'e olarak çahşır 

Suç • Çakı b'çağı ile yaralamak 
Suç tarihi • 1/3/1957 
Çakı bıçağı ile yaralamaktan maznun M Alı özçel k hakkında Zon

guldak B i r inc i Sulh Ceza Mahkemesinde yap' lan muhakeme sonunda : 
Maznunun subuta eren suçundan dolayı T C K nun 456/4, 457/51/1, 

maddeleri gereğince netıceten ıkı ay müddetle hapsine ve bu cezas nm te
ciline, 1145 kuruş duruşma harcı ile mahkeme masrafm-n kendıs'nd r 
al nmasına da r 18/3/1959 tarıh'ı hukum maznuna bugüne kadar teb ığ 
edı'emcd ğ: ve aramalara rağmen adresi 'esbıt o'unııad ğ ndın 7201 ^a-
yJı Teb' gat Kanununun 28 ve 29 u n ' u maddelerine gore Resmî Gazete 
ile hukmun ılânen tebliğin? ve aynı kanunun 31 mcı maddes» gereğ n~e 
ilân n yapıld ğı tarihten itibaren 15 gun sonra tebligatı yap İmiş sayıl
masına, karar verilmiştir. Ilânen tebliğ olunur. 

4203 

960/58 
Davacı Yerköy'ün Kömuşvıran Köyünden Alı oğlu ibrahim Yıldız 

vekı'ı Avukat Nejat Çapanoğ'u tarafından, Yerköy Aşağı Elmahacılı 
Köyünden Hab'p Çelik, Mehmet Çelik, Selver Çelik, E m i r Çelik ve Done 
Çeıık aleyhine açmış oldjğu nüfus Kayıt iptal i dâvasının yapılan duruş
ması sıras nda verı'en karar gereğince : 

Dâvahla'dan E m . r Çenk ad'na çıkarılan davet yeye verilen meşru
hatla b''â tcb'ığ iade edilmiş olduğundan ve 20/10/1960 tarihli celsede 
davetiyenin Resmî Gazete'de ı'ânen yapılmasına karar verılnrş olup 
mahkemen n talik edıld ğı 6/12/1960 Salı gunu saat 9 da mahkemeye 
gelmesi veya kend sını bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi davetiye 
yetme kaim olmak üzere ilân olunur. 

4152 

960/57 
Davacı Abdullah oğ'u Könuşveren Köyünden ibrahim Yı'd z veki l i 

Avukat Nejat Çapanoğlu tarafından Yerköy'an Aşağı El-nahacıh Kö
yünden H a l i l ibrahim oğ'u Hab p Çelik, E m i r Çelik Mphmet Çelik Sel
ver Çehk ve Done Çelik aleyhine açmış olduğu 1100 l ira kıymetindekı 
gayrimenkul üzerindeki satışın durdurulmasma dair açmış olduğu dâva
nın yapılan duruşması sırasında verilen karar gereğ nce • 

Dâvâlılardan E m i r Çelik adına çıkarılan davetiyeye verilen meşru
hatla bılâ tebliğ iade edilmiş olduğundan ve 20/10/1960 tarihli celsede 
davetiyenin Resmî Gazete'de ılânen yapılmasına karar verilmiş olup 
mahkemenin tal ik ed İd ğı 6/12/1960 Salı saat 9 da mahkemeye gelmesi 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerme k a i m olmak 
üzere ilân olunur. 

4153 

Turgutlu Asl iye H u k u k Yargıçlığından : 

Davacı Turgutlu'nun Sarıbey Koyundan Ahmet Dokuzlu tarafından 
aynı köyden Ahmet Sabit Guçrıen aleyhine ikame ed İmiş olan 2 000 l i ra 
alacak dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde • 

Dâvalımn semti meçhulde bulunması sebebiyle keyfiyetin Resmî 
Gazete marifetiyle ılânen tebl ğ ne karar verilmiştir 

B u sebep'e davacı Turgutlu'nun Sarıbey Koyundan Ahmet Dokuzlu 
faıafından aynı köyden Ahmet Sabit Guçmen aleyhine ikame edilmiş 
o'an 2 0C0 l ira alacak dâvasının duruşmasının muaUâk bulunduğu 
22/ 12/1960 Perşembe gunu saat 9 da Turgutlu Asl iye Hukuk Mahkeme-
s nde bizzat veya kendıs nı temsılen 938/630 sayılı dâvada hazır bulun
ması aksı halde hakkında g'vap kararmm ç'karılacağı keyfiyet. 28/10/1958 
tarihl i dâva arzuhalinin tebliği yerme k a i m olmak üzere ilân olunur 

4213 

959/121 
Davacı Turgutlu'nun Musa 'ar Yeni Köyünden Hatice YeşıMağı t a 

rafından Ahmet Yesıldağı a'eyhme ikame edılm ş olan boşanma dâva-
smda Dâvâlı 6/10/1960 tar hlı duruşmaya gelmediğinden hakkında gı
yap kararının çıkarılmasına karar verilmiştir 

B u suretle boşanma dâvasın n duruşmasının muallâk bu'unduğu 
2/12/1960 gunu saat 9 da Turgutlu A s i ye Hukuk Mahkemes nde hazır 
bu'unmas na aksı ha'de gıy ab nda duruşmaya devam o unacağ keyfiyeti 
gıyap kararının tebliği yerme kamı olmak üzere ı'ân olunur. 

4214 

Tekirdağ Ashye H u k u k Yargıçlığından : 

960/346 
Davacı Kaşıkçı Köyünden Galip Bayır tarafından dâvah karısı Ne 

biye Bayır aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan duruşmasında : 
Dâvâlı Nebiye Bayır'm adresine çıkarılan davetiyen n bılâ tebliğ ade 

ed İd ğmden Teb'ıga*" Kanununun hnkumlerme go e i lan n Res-ıî Gazete'de 
yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşma gunu olan 23/12/19C0 
C u n a gunu saat 11 40 da duruşmada haz r bu'un aas 1 veya kend s nı k a 
nuni bir vekille temsil ettirmesi davetiye yerme k a i m olmak üzere ilân 
olunur. 

4215 

Başbakanlık Devlet Malbaajf 
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Kanunlar 

 
120  İl Genel ve Belediye Meclisleri ile Mahalle Muhtar ve İhtiyar 

Heyetlerinin Feshine ve Görevlerinin İfa Şekline Dair Kanun               1 
 
121  Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçilerine Mesken Yaptırılması İçin Borç Para 

Verilmesine Dair Olan 5954 Sayılı Kanunun 6173 Sayılı Kanunla Muaddel 1 inci 
Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Madde eklenmesi Hakk nda Kanun           1 

 
122  6830 Sayılı İstimlâk Kanununun 9 uncu Maddesinin Kaldırılması ve 10, 11, 14, 15, 17, 19 ve 30 

 uncu Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun                2 
 
123  Köylü ve Çiftlilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan 

Vâdesi Geçmiş Borçlarının Taksitlendirilmesi Hakkında Kanun                                                           3 
 

Yönetmelik 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Yönetmeliği                                                                4  

 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 

İç Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları                 5 
 

Tebliğler 

 
Ticaret Bakanlığına Dair Tebliğler                  6  
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