
İdare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

23 HAZİRAN 1948 

ÇARŞAMBA Sayı: 6939 

Belediye Yapı ve Yollar Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 4585 sayılı kanuna 

ek Kânun 

Kanun No: 5220 Kabul tarihi: 16/6/1948 

Madde 1 — 4585 sayılı kanunun geçici maddesinde yazılı süre 1952 
yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Madde 2 -- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
19/6/1948 

No. Başlığı Düstür Tertip Cilt Sahife 
Resmi Gazete 
Sayı 

Belediye Yapı ve Yollar Kanunu İle ek ve degişiklik-
leri ve T ü z ü ğ ü : 1 Kanunlar : 2290 Belediye Yapı ve Yollar Kanunu 21/6/1933 3 14 1469 2433 

2555 Yapı ve Yollar Kanununa bir madde ila 
ıvesine dair Kamı n 12/7/1934 3 15 J358 2750 

4585 Belediye Yapı ve Yollar Kanununun baz ı maddelerinin de-
iliştirilmesine dair Kanun 17/6/1944 3 2» a 070 5733 
2 T ü z ü k : 

3/6300 Belediye Yapı vo Yollar T U Z I İ B U 
U/8/1947 

3 2 i 1463 6 6 « « 

Bakanlar Kurulu Kararları 
3 

Karar Sayısı: 7110 

Satın alacağı arsalar üzerinde ortaklarına birer ev yaptırmak, kendi 
İnşaatlarına ait her türlü ticari ve malî işlere girişmek amaciyle 
merkezi Gaziantep olmak üzere, 20 yıl süre ve en az 6500 Türk lirası ser
maye ile kurulmasına başlanan «Sorumu Sınırlı Gaziantep Memur Evleri 
Yapı Kooperatifi» nin Ticaret Bakanlığının 7/2/1948 tarihli ve 892/3319 
sayılı yazısiyle gönderilen ilişik Anasözleşmesi Bakanlar Kurulunca 
27/2/1948 tarihinde incelenerek, adı geçen Kooperatifin kurulmasına izin 
verilmesi, Ticaret Kanununun 480 inci maddesine göre kararlaştırıl
mıştır. ["] 

27/2/1948 
CUMHURBAŞKANI 

İSMET İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardrmcısı 

F . A. B A R U T Ç U 

Adalet Bakanı 
Ş. DEVRİN 

İçişleri Bakanı 
M . H . GÖLE 

Dışişleri Bakanı 
N. SADAK 

3 
Karar Sayısı: 7588 

1 — Beden Terbiyesi teşkilâtı ve kurumlar tarafından kurulacak 
olan ilişik 1 sayılı cetvelde adları ve bulundukları yerler yazılı on bir 
gençlik kulübünün açılmasına izin verilmesi, 

2 — 10/6/1944 tarihli ve 3/968 sayılı kararla kurulan kulüplerden 
ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı Gençlik Kulübü adının, karşısında gösteri
len adla değiştirilmesi, 

3 — İlişik 3 sayılı cetvelde adları yazılı dört gençlik kulübünün 
25/4/1942 tarihli ve 2/17797 sayılı karara bağlı cetvelden çıkarılması, 

4 — 18/11/1946 tarihli ve 3/4950 sayılı kararla kurulan «Kocaeli 
Emniyet Gençlik Kulübü» nün kapatılması; 

Millî Eğitim Bakanlığının 30/4/1948 tarihli ve 221-2330 sayılı yazısı 
üzerine, 3530 sayılı kanunun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kuru
lunca 5/6/1948 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

5/6/1948 
CUMHURBAŞKANI 

İSMET İNÖNÜ 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Adalet Bakanı 

Ş. DEVRİN 

İçişleri Bakanı 
M. H. GÖLE 

Dışişleri Bakanı 
N. SADAK 

T.C. 
Resmî Gazete 

KURUIUŞ tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 

K A N U N 

Başbakan 
H. S A K A 

Milli Savunma Bakanı 
M. B İ R S E L 

Millî Eğitim Bakanı 
R. S. SİRER 

Sağlık ve S. Y. Bakanı 
Dr. B. UZ 

Ulaştırma Bakanı 
S. K O Ç A K 

Bayındırlık Bakanı 
K. G Ü L E K 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. A D A L A N 

Ticaret Bakanı 
M. N. GÜNDÜZALP 

Maliye Bakanı 
H. N. KEŞMİR 

Ekonomi B a k a n ı 
C. E K İ N 

Tarım Bakanı 
T. C O Ş K A N 

Çalışma Bakanı 
T. B. B A L T A 

[*] Anasözleşme İlanlar kısmındadır. 

Başbakan 

H . S A K A 

Milli Savunma Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
R. Ş. SİRER 

Sağlık ve So. Y. Bakanı 
DT. B. U Z 

Ulaştırma Bakanı 
S. K O Ç A K 

Bayındırlık Bakanı 
K . G Ü L E K 

Gümrük ve Tekel Bakanı V. 
Ş. ADALAN 

Ticaret Bakanı 
M . N. G Ü N D Ü Z A L P 

Maliye Bakanı 
Ş. ADALAN 

Ekonomi Bakanı 
C. E K İ N 

Tarım Bakanı 
T. COŞKAN 

Çalışma Bakanı 
Z. B. B A L T A 



Sahife : 14226 23 HAZİRAN 1948 

1 SAYILI C E T V E L 

Kulübün adı Bölgesi 

Bandırma Marmara Gençlik Kulübü 
Egespor Gençlik Kulübü 
Kurşunlu Gençlik Kulübü 
Acıpayam Gençlik Kulübü 
Sümerspor Gençlik Kulübü 
Midye Kalespor Gençlik Kulübü 
Adana Tekel Gençlik Kulübü 
4 Eylül Gençlik Kulübü 
Tekirdağ Gençlik Kulübü 
Devrek Gençlik Kulübü 
Karadeniz Ereğlisi Gençlik Kulübü 

Balıkesir 
Balıkesir 
Çankırı 
Denizli 
İsparta 
Kırklareli 
Seyhan 
Sivas 
Tekirdağ 
Zonguldak 
Zonguldak 

2 SAYILI C E T V E L 

Kulübün adı Bölgesi 

Mekikspor Gençlik Kulübü Malatya 

Alacağı ad 

Sümerspor 

3 SAYILI C E T V E L 

Kulübün adı Bölgesi 

Erbaa Gençlik Kulübü 
Niksar Gençlik Kulübü 
Tokat Gençlik Kulübü 
Zile Gençlik Kulübü 

Tokat 
Tokat 
Tokat 
Tokat 

3 
Karar Sayısı : 7633 

23/1/1948 tarihli ve 3/6885 sayılı karara ektir: 
Yabancı memleketlerde okuyan öğrencilere 1/7/1948 tarihinden 

31/12/1948 tarihine kadar ilişik listede tesbit edilen miktarlar üzerinden 
aylık ödenek verilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının 20/5/1948 tarihli ve 3114 
sayılı yazısı ve Maliye Bakanlığının 14/6/1948 tarihli ve 1119/1/1158 sayılı 
mütalaası üzerine, 1416 sayılı kanunun 13 üncü maddesine göre, Bakan
lar Kurulunca 18/6/1948 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

18/6/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
H. SAKA 

İçişleri Bakanı 
M. H. GÖLE 

Bayındırlık Bakanı 
N. ERİM 

Tarım Bakanı 
C. ORAL 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dışişleri Bakanı 
N. SADAK 

Ekonomi Bakanı 
C. EKİN 

Ulaştırma Bakanı 
K. GÜLEK 

Adalet Bakam 
F. SİRMEN 

Maliye Bakanı 
Ş. ADALAN 

Sağ. ve S. Y. Bakanı 
Dr. K. BAYEZİT 

Ticaret Bakanı 
C. S. BARLAS 

Millî Savunma Bakanı 
H. ÇAKIR 

Millî Eğitim Bakanı 
T. BANGUOĞLU 

G. ve Tekel Bakanı 
E. ERİSİRGİL 

Çalışma Bakanı 
T. B. BALTA 

Yabancı memleketlerde okuyan öğrencilere 1/7/1948 tarihinden 
31/12/1948 tarihine kadar verilecek aylık ödenek 

miktarını gösterir listedir. 

Memleketler 

Amerika Birleşik Devletleri (pahalı yerler) (1) 
Amerika Birleşik Devletleri (ucuz yerler) )(2) 
Fransa 
İngiltere (Londra) 

Öğrenci ödeneği 
Lira 

480 
452 
330 
453 

Öğrenci ödeneği 
Memleketler Lira 

İngiltere (Londra dışındaki yerler) 390 
İsviçre 398 
İtalya 440 
Belçika 360 
Avusturya 800 
İsveç 394 
Danimarka 300 
Macaristan 350 
Çin 600 
Kanada 480 
Hollanda 400 
Lübnan 300 

1 — New-York, Washington D. C , Boston, Baltimore, Philadelphia 
şehirleri, Princeton, Harvard, Yale Üniversiteleri, Massachussets Institute 
of Technology, Massachussets Üniversitesi, California Üniversitesi, Cali
fornia Institute of Technology, Stanford Üniversitesi, 

2 — Birinci maddede adı geçmiyen şehir, üniversite vs eyaletlerin 
hepsi bu kısma dâhildir. 

NOT : 

Bu aylık ödeneklerden başka Eylül ayında ödenmek üzere Amerika'daki öğ
rencilere 50 şer dolar, İngiltere'dekilere 5 er stering ve İsviçre'deki öğrencilere 
250 şer İsviçre frangı ek ödenek verilir. 

3 
Karar Sayısı: 7635 

Urfa Valisi Kâmuran Çuhruk'un Kırklareli Valiliğine, Kırklareli Va-
lisi Salih Kılıç'ın Ordu Valiliğine, Diyarbakır Valisi A l i Rıza Ünal'ın Ur-
fa Valiliğine, Beşinci Genel Müfettişlikten çekilmiş Nizamettin Ataker'în 
Diyarbakır Valiliğine tâyinleri; İçişleri Bakanlığının 19/6/1948 tarihli ve 
511/6506 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun 19/6/1948 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

19/6/1948 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

Başbakan 
H. SAKA 

İçişleri Bakanı 
M. H. GÖLE 

Bayındırlık Balkanı 
N. ERİM 

Tarım Bakanı 
C. ORAL 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dışişleri Bakanı 
N. SADAK 

Ekonomi Bakanı 
C. EKİN 

Ulaştırma Bakanı 
K. GÜLEK 

Adalet Bakanı 
F. SİRMEN 

Maliye Bakanı 
Ş. ADALAN 

Sağ. ve S. Y. Bakanı 
Dr.K.BAYEZİT 

Ticaret Bakanı 
C. S. BARLAS 

Millî Savunma Bakanı. 
H. ÇAKIR 

Millî Eğitim Bakanı 
T. BANGUOĞLU 

G. ve Tekel Bakanı 
E. ERİŞİRGİL 

Çalışma Bakanı 
T. B. BALTA 

( Resmi Gazete ) 

Resmi 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

İlgili Bakanlar K u r u l u K a r a r ı : 
3/6885 Devlet hesabına yabancı memleketlerde okuyan öğrencilere 

verilecek ödenek hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 6/2/1048 — — — 6825 



23 HAZİRAN 1948 (Resmi Gazete) Sahife: 14227 

K A R A R L A R 
İçişleri Bakanlığından: 

1 — Kars "Vali Muavini Nihat Arman'ın Samsun Vali Muavinliğine 
naklen tâyini tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararı yürütmeğe İçişleri Bakanı memurdur. 

18/6/1948 

Başbakan 
Ü . S A K A 

1 — Zonguldak İline bağlı Ulus İlçesi Kaymakamı İhsan Hayri Ka-
ya'nın Çoruh İli Mektupçuluğuna naklen tayini tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararı yürütmeğe İçişleri Bakanı memurdur. 
18/6/1948 

Başbakan 
B . S A K A 

İçişleri Bakanı 
M. B. GÖLE 

1 — Ordu Valisi Cemal Gönencin İstanbul İli İdare Heyeti Üyeliğine 
tâyini tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararı yürütmeğe İçişleri Bakanı memurdur. 
21/6/1948 

Başbakan 
B . S A K A 

İçişleri Bakanı 
M. B. GÖLE 

İ L Â N L A R 

M . S. B. Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — 6 Volt 100 amperlik ve çeşitli ebatta olmak üzere iki kalemde 
ceman (253) aded çeşitli Akümülâtör kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. Beheri (77) Ura hesabiyle hepsinin tahmin edilen bedeli (19.481) 
lira olup geçici teminatı [(1461) lira '(08) kuruştur. 

2 — Eksiltmesi 26 Temmuz 1948 Pazartesi günü saat 15,30 da Ba
kanlık Satmalıma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar her gün öğ
leden evvel Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

3 — Teklif mektuplarının 26 Temmuz 1948 günü 14,30 a kadar Ko
misyonumuza verilmesi. 

1898/4 1 

1 — 158 V8 Kanada Ford ve 1.5 tonluk GST tipi; 756 K g . lık F. 15; 
1,5 tonluk F. 30 ve 3 tonluk F . 60S araçlar ma mahsus olmak üzere yedek 
parça kapalı zarf usuliyle saitın alınacaktır. Hepsinin muhammen bedeli 
(17.000) lira olup geçici teminatı (1.275) liradır. 

l2 — Eksiltmesi 26 Temmuz 1948 Pazartesi günü saat 16 da Bakan
lık Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşma ve listeleri her gün 
öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 

3 — Teklif mektuplarının 26 Temmuz 1948 günü saat 15 e kadar 
Komisyonumuza verilmesi. 

1903/4- 2 

Ankara Lv. A. Sa. Al . Komisyonu 
Başkanlığından 

3 — 1600 ton saman kapalı "zarf usulü iTe satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 88 bin lira ve-geçici teminatı 5.650 liradır. 

2 - • Eksiltme 8/7/1948 Perşembe ı g ü n ü saat 16 da yapılacaktır. 
Şartlaşmalar hergün Ankara Lv. Amirliği Satınalma Komisyonunda gö
rülebilir. 

3 — Teklif mektuplarım 8/7/1948 Perşembe günü saat 15 e kadar 
Ankara Lv. Amirliği Satınalma Komisyonuna verilme'si. 

2096/4-1 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Yapı işleri ilânı 
(2.546.468,06) lira keşif tutarlı Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni 

ibinası X I inci bölüm taahhüdüne dâhil doğrama işlerinin 18/6/1948 tari
finde kapalı zarf usuliyle yapılacak olan eksiltmesinin görülen lüzum 
üzerine, aynı hüküm ve şartlarla 29/6/1948 Salı günü saat 16 da Bayın
dırlık Bakanlığı Tapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu oda
sında yapılacağı ve teklif • zarflarının saat (15) e kadar'alınacağı ilân olu
nur. 

2102/1-1 

Bolu Valiliğinden: 

Yeniçağa Bucağı (Gerede İlcesine bağlı) Hükümet Konağı ikmali in-
şatı 29110 lira 18 kuruş keşif bedeli üzerinden 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme 28/6/1948 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 15 te 
Bolu'da Bayındırlık Müdürlüğü Dairesinde Müteşekkil İhale Komisyonum
da yapılacaktır. 

1 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin usulen 2183 Ura 26 kuruşluk 
giçicü teminatlarını Kızılay 'Bolu Şubesi Veznesine makbuz karşılığında 
yatırmaları: 

2 — Eksiltme gününden en az (tatil günleri hariç) 3 gün evvel bir 
dilekçe ile Bolu Valiliğine müracaatla yeterlik belgesi almaları ve dilek
çelerine bu işe benzer ehemmiyet ve teknikte bir işi başarıp kesin kabu
lünü yaptırmış olduklarına dair belge eklemeleri; 

3 — 1948 yılma alt Ticaret Odası vesikalarını ibraz etmeleri lâzım
dır. 

Bu işe ait 'her türlü keşif, proje vesair avrak masai saatleri dâhi
linde Bolu Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2075/4- 3 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif cins elektrik malzemesinin satın alınmasına dair» 1/7/1948 
tarihinde yapılacak eksiltmenin görülen lüzum üzerine geri bırakılmış ol
duğu İlân olunur. 

1994/1-1 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

CUMHURBAŞKANI 
İSMET İNÖNÜ 

İçişleri Bakanı 
M. H. GÖLE 



Kızılcahamam - Çamlıdere Bucağında yaptırılacak ilk okul inşaat 
malzemesinden kum,, çakıl, kireç, tuğla ve taş işi kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Malzemenin tutan bedeli 22.080 Ura olup muvakkat teminatı 1656 
liradır. 

Buna ait keşif vesalr evrak İl Daimî Komisyonundan parasız alınır 
ve görülür. 

Eksiltme 1/7/1948 Perşembe günü saat 15 te İl Daimî Komisyonun
da yapılacaktır. 

Zarfların 2490 sayılı kanununa tevfikan hazırlanarak 1/7/1948 Per
şembe günü saat 14 de kadar İl Daimî Komisyonuna verilmesi ilân 
olunur. 

1983/4-3 

D. D. Yollan Merkez I. Satın Alma Komisyonundan: 

İnşaat noksanlan ikmal ettirilecek 
1 — Çankırı, Çerkeş ve Dümbelek istasyonlan tevslat inşaatının ik

mali kayalı zarf usulü ile ve fiyat birimi esası üzerinden eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — Bu İşin muhammen bedeli 525.000 lira ve geçici İnancası 24.750 
Uradır. İnşaat bedelleri, vâdeleri 1950 ve 1951 senelerinin muhtelif ayla
rında bitecek % 5 faizli bonolarla ödenecektir. 

3 — Bu işe alt şartname ve sair evrak (2.625) kuruş mukabilinde 
D. D. Yollan İdaresinin Ankara Merkez veznesinde satılır. Bu İşe ait pro
jeler D. D. Yollan Yol Dairesinde görülebilir. 

4 — Eksiltme 5/7/1948 tarihinde Pazartesi günü saat 16 da Anka
ra'da D. D. Yollan Yol Dairesinde Merkez I Komisyonunca yapılacaktır. 

Teklif ınektuplarının o gün saat 15 e kadar Komisyona verilmesi 
veyahut yukarda tâyin edilen zamandan evvel ele geçecek şekilde İadeli 
taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi. 

5 — İsteklilerin, kanunun tâyin ettiği mûtat vesikalardan başka D. 
D. Yollan Genel Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikasını ve veznelerden 
aldıklan eksiltme evrakını, (her parçasına 50 kuruştluk pul yapıştırılıp 
İmza ettikten sonra) teklif zarflan ile birlikte Komisyona vermeleri, 

Ehliyet vesikası için isteklilerin ihale tarihinden en az 7 gün evvel 
eksiltme şartnamesinde yazılı belgeleri bir İstidaya rapten D. D. Yollan 
Genel Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve vesikayı imza mukabilinde almak 
İçin Genel Müdürlüğe müracaatlan lâzımdır. 

2043/4-.3 
— — — — — — 

Ankara Belediyesinden : 

1 — Ankara Şehir Mezarlığında yapılacak 700 aded beton lahit İn
şaatı ile 300 M 2 beton pilaklarla yol inşası ve 600 Met. beton pilaklarla 
bordur inşası İşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muhammen keşif bedeli (108.000) yüz sekiz bin liradır. 
3 — Muvakkat teminatı (6650) altı bin altı yüz elli lira 'olup Bele

diye Merkez veznesine yatırılacaktır. 
4 — Bu işin İhalesi 2/7/1948 Cuma günü saat 16 da Belediye bina

sında Encümende yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye İştirak edecek mütaahhltlerln behemehal yüksek 

mühendis, yüksek mimar, mühendis veya mimar olmalan ve bir defada en 
az (75.000) yetmiş beş bin Uralık buna mümasil tolr İşi bilfiil yapmış 

İlgaz'ın Kise Köyünden Hacı Ahmet oğlu A l i kızı Hacep Kara ve
k i l i Ugaz Dâva Vekillerinden Muhsin ıTJrganiıoğlu tarafından aynı köydem 
Hacı Ahmet oğlu Ali'nin oğlu Bekir ve Şükrü'nün küçük oğlu Recep 
adına velâyeten kendi adına asaleten Şükrü karısı Hanife ve Şükrü'nün 
oğlu İsmail aleyhlerine İlgaz Asliye Hukuk Mahkemesine açılan Köyiçl 
mevkiinde sağı Mustafa Akkaya hanesi, solu yol, önü yol, arkası Hacı 
Aihmet oğlu A l i veresesi tarlası ile çevrili hane ile Köyüstü mevkiinde 
sarkan mezarlık, garben yol, şimalen mera, cenuben Hacı Ahmet oğlu A l i 
hanesi ve Algın mevkiinde sarkan Gaz Dağlı oğlu vereseleri ve mera, 
garben Çömez oğlu Abdullah vereseleri, şimalen Hacı Ailt oğlu Mustafa, ce
nuben mera ve Acısu mevkiinde sarkan Şimşek oğlu Satılmış vereseleri, 
garben Çömez oğlu Hazım ve Mehmet, şimalen Küsmen oğlu A l i verese
leri, cenuben Çömezoğlu Hazım ve mera ve Yücek mevkiinde sarkan Ha
cı Abdullah oğlu Mustafa ve yol, garben İsmail Akbak ve mera, şimalen 
Müftü oğlu vereseleri, cenuben Yunus oğlu Ahmet vereseleri, Mezarlık-
altı mevkiinde sarkan Hasan oğlu Albdurrahman vereseleri, garben ark ve 
Lâkap oğlu vereseleri, şimalen Hacı Ahmet oğlu A l i veresesi, cenuben 
Kürt A l i oğlu A l i ve Lâkap oğlu veresesi, yine Mezarlıkaltı mevkiinde 
sarkan ark ve Mustafa Akkaya, garben mezarlık, şimalen yol, cenuben 
Hacı Ahmet oğlu A l i veresesi, Yaka ımevkiinde ışarkan Mustafa Akkaya, 
garben mezarlık, şimalen mera, cenuben yol ile çevrili gayrimenkullerin 
kadimen omalik ve mutasarrıfı tarafların murisi Kise Köyünden Hacı 
Ahmet oğlu A l i iken ölümü ile veraseti dâvâlılar ile müvekkiline kaldı
ğından ve müddeabihlerin tapuda kayıtlan olmadığından müddeabihlerin 
intikalen iki taraf üzerine hisseleri nispetinde tapuya tesciline ve dâvâ
lıların müvekkilinin hissesine vaki ımUdalhalelerln önlenmesine dair dâ
vanın yapılan yargılamasında: 

Tescili istenen taşıtsızlar üzerinde hak iddia eden üçüncü şahısların 
bu haklarının korunması bakımından dâva özetinin ilânen tebliğine cmah. 
kemece karar verilmiştir. Karar uyarınca dâvâlı taşıtsızlar üzerinde hak 
iddia edecek üçüncü şahısların kanuni süre içinde mahkemeye müracaat 
etmeleri aksi takdirde haklarından vazgeçmiş sayılacakları ilahen tebliğ 
olunur. 
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Konya Aslîye Hukuk Yargıçlığından." 

(Remi Gbaeta) Ssiifc: 14228 

Refik Saydam Merkez HıfzıssıihJha Müessesesi Müdürlüğümden.: 
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veya denetlemiş bulunmaları lâzımdır. Mütaahhtt, yüksek mühendis, yük
sek mimar, mühendis veya mimar olmadığı takdirde böyle bir fen elemanı 
ile İşi müştereken taahhüt edeceklerine dair belgeleri ile ihale tarihinden 
(tatil günleri hariç) en az üç gün evvel Belediye Fen îşleri Müdürlüğün
den ihaleye girebilmek İçin ehliyet vesikası almak şarttır. 

6 — ihaleye İştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 32 ncl maddesi 
tarifine uygun şekilde hazırlayacakları teklif zarflarını İhale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Başkanlığa vermeleri lâzım
dır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 — Bu İşe ait keşif evrakı ve şartname Tutanak ve Muamelât Mü
dürlüğü Kaleminde her gün görülebilir. 

1985/4-,3 

İlgaz* Asliye Hukuk Yargıçlığında»: 

Cinsi: Yulaf, 
Miktarı: 100.000 K g . 
Muhammen bedeli: 18.000 lira, 
Geçici teminatı: 1.350 lira, 
îhale şekil: Kapalı zarf. 
Yukarda miktarı ve muhammen bedeli yazılı yulaf kapalı zarf usu-

Uyle eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 5 Temmuz 1948 Pazartesi günü saat 15 te Müessesede top

lanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 
•İsteklilerin şartnamesini görmek ve teminatını yatırmak İçlin her 

gün mesai saatlerinde Müessese Bürosuna müracaatları ve kapalı zarf
lan ihale günü saat 14 e kadar vermeleri lazımdır. 

1976/4-3 

Ankara t i l Daimî Komisyonu Başkanlığından : 

Sayı: 232 
Konya'nın SalhiMata MaJhallesîıailıl 14 Ne. la evimde kayıtlı re Otfta 

Sin'an Mahallesinin 178 No. lu evimde oturan îto'ahtaı kızı Vesile tarafın
dan; açıları evliliğim feshine mütedair olan dâvıananı yapılan yargılaması so
nunda:1 

Dâva-cı ile tocası Konya'mın SaMbiata Mahallesinin 14 sayılı evindt 
kayıtlı ve gaipliğine mahkemece hüküm alınarak nüfus sicilline geçirilmiş 
olan A l i oğlu Abdurrahman'ım evli oldukları ve adı geçen AJbdurrahanan'ın 
da 133,1 yılından itibaren gaipliğine malhikemeoe 947-342/403 sayılı üâ-miyle. 
hüküm verilerek nüfusa 'kaydedilmiş olduğu getirilen kayıttan anlaşıl-
ımasma ve Albdurratoman'm Uimuml Harpte kaybolarak halan gelmediği' 
dinlenen tanıklamn sözleriyle belli' olmasına göre Medeni Kanunun 94 ün
cü maddesi mucibince davacı ile A l i oğlu Atodurrahmaaı arasındaki evlili
ğin feshine ve keyfiyetin nülfus kütüğüne geçirilmesine Yargıtay yolu açık 
olmak üzere '26/4/1948 gün ve 562 sayı ile karar verümiştir. 

Hüküm hulâsasının tebliği yerine geçmek üzere keyfiyet ilân ve 
tebliğ olunur. 

2071/1-1 



Sorumu Sınırlı Gaziantep Memur Evleri Yapı Kooperatifi 
Yazılı Sözleşmesi 

BÖLÜM — I 

Kn/mluş - Kvm ve amaç - Görev • Ad - Mirkee 
ve tşyeri * Sûre 

Kuruluş: 

Madde 1 — Bu yazılı sözleşmeyi kabul ve imza edem ve (77) nci 
maddede adları, soyadları ve memuriyetleri yazılı bulunan kurucu ortak
larla bu sözleşmeyi sonradan kabul edecek olan ortaklar arasında «orujmu^ 
amirli bir yapı kooperatif ortaklığı kurulmuştur. 

Konu ve amaç: 

Madde 2 •— Bu kooperatifin amacı, ortaklarına sıfthi, sağlam ve pek 
uouz fiyatlarla birer ev yaptırmak ve bu suretle onları evsizlikten kurtar
mak konusunun gerçekleşmesine çalışmaktır. 

Bu konu ve amaçların tahakkuku için kooperatifin gör em: 

a) Gaziantep İli dahilinde satın alacağı arsalar üzerinde ortaklarına 
birer ev yaptırmak; 

b) Bu evlerin bedellerini en geç (15) yıl içinde ve aybk taksitlerle 
ortaklarına ödetmek suretiyle evleri kendilerine maletmek; 

c) Ortaklar tarafından bedelleri tamamen ödeninciye kadar evlerin 
bakımını temin etmek ve genel hizmetlerin temini İçin lüzumlu görülecek 
tesisleri yapmak ve icap eden teşebbüslere girişmek; 

d) Bu amaçları yüklenme İçin kendi inşaatlanna alt olan her türlü 
ticari ve malî işlere girişmek, para istikraz etmek, menkul ve gayrimen-
kullerini ipotek etmek ve icabında ortaklarının İhtiyaçlarından fazla kalan 
arsaları ortakları hesabına satmaktır. 

Kooperatifin adı: 

Madde 3 —- Kooperatifin adı (Sorumu Sınırlı Gaziantep Memur Ev
leri Yapı Kooperatifi) dir. 

Kooperatifin genel yönetim ve işyeri: 

Madde 4 — Kooperatifin genel yönetim yeri Gaziantep tün!» 
Merkez İlçesinde kiralıyacağı binadır. İşyeri Gaziantep İli ve bağlı ilçe
leridir. 

Madde 5 «— Kooperatifin süresi 20 yıldır. Bu aüre Şenel Kusul kara
riyle uzatılabilir. 

Ana para: 

Madde 6 — Kooperatifin ana parası değişik olup ortakların yüklen
diği pay tutarlarından ibarettir. Ve kooperatifin en az ana parası (6500) 
liradır. Bu ana para beheri (5) er liralık paylardan meydana gelir. 

Pay senetleri: 

Madde 7 —- Kooperatifin pay senetleri nama muharrerdir. Bir pay 
senedinin kıymeti 1(5) liradır. Her ortak 1(100) pay 'almak suretiyle koope^ 
ratife girebilir. Ve bir ortak hiç bir suretle 1(100) paydan fazla alamaz. 
Kooperatife giren her ortak alacağı payların % 25 ini peşin vermeğe mec
burdur. Mütebaki kısmı Yönetim Kurulu karariyle muayyen taksitlerle 
ödenir. Bundan başka her ay en çok miktarı (75) lirayı geçmemek üzere 
¡(28) inci maddede yazılı şekillere nazaran kabul edilecek tiplere göre Yö
netim Kurulunca belirtilecek olan aylık taksitlerle kooperatifin yapı pa
rasına İştirak eder. 

Yardımcı j/apt poras»; 

Madde 8 — Ortaklar Ödemekle ödevli oldukları i(7) nci maddede ya
zılı pay ve taksit bedellerinden başka talip oldukları tipe göre şahıslarına 
ait olan evin yapışma başlandığı günden itibaren en geç' üç ay içinde talip 
oldukları tipin tahmin edilen maliyet bedelinin % 10 unu ve o tipe ayrüan 
arsa bedelini (yardımcı yapı parası) adiyle kooperatife vermeğe mec
burdur. 

Madde 9 — (7) nci maddede yazılı yapı parasiyle (8) inci maddede 
yazılı yardımcı yapı parası hadleryile müddeti Yönettim Kurulunun tek
lifi ve Genel Kurulun karariyle asaltılıp çoğaltılabilir. 

Sorum: 

Madde 10 w Her ortak kooperatife karşı ödev ve bağıttan İştirak 
paylarının bir kat fazlaslyle yani (1000) liraya kadar sorumludur. 

Madde 11 — Kooperatifin parası Yönetim Kurulu emrine ulusal ban
kalardan birine yatırılır. 

BÖLÜM — ı ı 

Ortak sayw • Ortaklık nitelikleri - Ortaklığa girme - Ortaklıktan 
çıkma - Ortaklıktan çıkarılma - Çıkan ve çıkarılanlarla 

hesaplaşma - Elkoma talebi 

Ortak say t»: 

Madde 12 Kooperatifin ortak adedi hudutsuzdur. Aaoalk kuru
luşta (13) ortağın bu sözteşmeyi kabul v» imza elanla, olması lazımdır. 

Ortaklık nitelikleri: 

Madde 13 — Aşağıda yazılı nitelikleri bulunan her vatandaş koope
ratif* ortak olabilir. 

a) Türk olmak, 
b) Devlet memuru bulunmak, 
c) Kooperatifin İş bölgesinde oturmak, 
d) Kendisinin veya ailesinin evi bulunmamak. 

Ortaklığa girebilme: 

Madde 14 — Kooperatife girebümek için: 
a) (13) üncü maddede yazılı nitelikleri bulunmak; 
b) Bu sözleşme hükümlerini kabul ettiğine dair noterden onamlı 

bir yüklenme senedi vermek; 
e) Yüklendiği ortaklik payının % 25 ini peşin olarak ödemek; 
d) Kooperatifin ortak kayıt defterini' imza etmek; 

lâztaıdır. 
Kooperatife girme Yönetim Kurul karariyle tamam olur. Koopera

tife kabul edilmiyenlerin Denetim Kuruluna müracaat hakları vardır. 
(Bundan da ret cevabı alanlar Genel Kurula müracaat ederler. Genel K u 
rulun vereceği karar katidir. 

Madde 15 — (13) üncü maddenin (b) bendindeki niteliği bulummıyas 
'mühendis ve mimar gibi meslek ve sanatlarından kooperatifçe istifade 
edilecek olanlardan da sayısı (2) y i geçmemek üzere ortak alınabilir. 

Madde 16 — Kooperatife giren ortaklar başka şehirlerde bulunsalar 
dahi icabında kendilerine tebligat yapılmak için Gaziantep îli Merkez İl
çesinde bir adres göstermeğe mecburdurlar. 

Made 17 — Kurucu ortaklarla sonradan giren ortaklar arasında 
hak ve vecibeler bakımından hiçbir fark yoktur. 

Ortakların görevleri: 

Madde 18 — Ortakların görevleri' şunlardır: 

a) Bu sözleşme hükümleriyle dahilî tüzükler hükümlerine tamame» 
riayet etmek; 

b) Malî yüklenmelerini vaktinde yerine getirmek; 

c) Ortaklık tarafından kendisine verilecek olan görevleri ücretsiz 
olarak yapmak; 

Ortaklıktan çıkma:, 

Madde 19 — Pay senetlerini bir başkasına devretmek istiyenler key
fiyeti bir ay önce Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmeğe mecburdur. A n 
cak bu devir işi Yönetim Kurulunun muvafakati ve yeni ortağın (13) üncü 
maddedeki nitelikleri tamamen haiz ve (14) üncü maddedeki formaliteyi 
ikmaliyle olabilir. Bu devir muamelesi pay senetlerine şerh verilmek va 
defteri mahsusuna kaydedilmek suretiyle yapılır. Ve senetlerin arkası 
da Yönetim Kurulu Başkanlyler üyeden biri tarafından İmzalanır. Bu 
muamele kooperatifin resmî mührü İle mühürlenerek tekemmül eder. 
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Bu suretle yeniden giren ortak eski ortağın bütün hak ve vecibele
rini kayıtsız şartsız kabul ve İfa etmeğe mecburdur. 

Madde 20 — Memuriyetlerinin başka illere nakli halinde ortaklık
tan çıkmak istlyenlerin payları Genel Kurul karariıyle kooperatifin mâ
nevi şahsına alınmak suretiyle nakil tarihine kadar kooperatife yapmış 
oldukları ödemeleri müktesep baklariyle birlikte ödenir. Bir ortak di
lediği anda kooperatiften istifa edebilir. Bu halde 24 üncü madde gere
ğince İşlem yapıhr. 

Madde 2i — ölüm halinde ortakların (hisseleri kanuni' vârislerin» 
intikal eder. Ancak bir ortağın yalnız bir eve sahip olması bakımından 
ve pay senetlerinde birden fazla kimseler arasında takstol olunamayaca
ğından vârisler kemdi aratanında ortalklık vasfını haiz olan birini koo
peratife karşı ortak göstermeğe veyahut hisselerini (19) uncu madde 
hükümleri dairesinde bir başkasına devretmeğe mecburdurlar. Yalnız 
Yönetim Kurulunca vârislerin küçüklüğü ve kimsesizliği yüzünden bir 
ortağın ifaya borçlu olduğu yüklenme ve vecibeleri yerine getirmek ka
biliyetinde bulunmadıkları anlaşılanların pay senetleri Yönetim Kurulu
nun teklifi ve Genel Kurulun kabullyle kooperatifin mânevi şahsına alı
narak ortağın ölümüne kadar kooperatife yapmış olduğu ödemeler mük
tesep haklariyle birlikte vârislerine ödenir. 

Madde 22 — Hal i hayatta iken kooperatife karşı ifaya 'borçlu olduğu 
yüklenme ve vecibeleri yerine getirecek kabiliyetten mahrum olan ortak
lara kooperatifin muhtemel zararlarına karşı Ödemelerinin % 25 i tevkif 
tdilmek suretiyle (21) inci maddenin son fıkrasına göre ödeme yapılır. 

Ortaklıktan çıkarılma: 

Madde 23 — Bu sözleşme hükümlerini kast*» ve taammüden ifa 
etmediği Yönetim Kurulunca tesbit ve tevsik edilen ortaklar Genel K u 
rul karariyle ortaklıktan çıkarılır. Bu suretle ortaklıktan çıkarılanların 
pay senetlerinin bedelleri ve yapı sermayesi hesabından olan ödemelerinin 
yarısı ile kâr ve faiz paylan kooperatife irat kaydedilerek kalanı ken
disine ve ölüm hallinde vârislerine ödenir. 

Çıkan ve çıkarılanlarla hesaplaşma: 

Madde 24 — Bu sözleşme mucibince kooperatiften çıkan veya çı
karılan ortaklar kooperatiften aynldıklan senenin bilanço ve netice he
saplarının Genel Kurulca kabulünden bir ay Sonra hesaplarının tasfi
yesini istiyebilirler. 

Blkoma talebi: 

Madde 25 — Ortakların şahsi alacaklıları hiçbir aebepl» n« »rta-
ğın paylarına ve ne de ortaklığın sermayesine veya mallanna elkoydu-
ramaz 

Sorum süresi: 

Madde 26 — ıKooperatften her hangi bir suretle olursa olsun çıkan 
veya çıkarılanlann ortaklık zamanlarına ait zarar ve ziyandan dolayı 
sorumları aynldıkları yıla ait bilançonun Genel Kurul tarafından kabul 
tarihinden 'başlıyarak iki yıl devam eder. 

<BöUtM — m 

Arsıfann »hm ve satımı — Evlerin inşa ve ortaktam dağıtımı 

Madde 27 — Yönetim Kurulunun tensibiyle Gaziantep îlmin Mer
kez İlçesiyle bağlı ilçelerinin her hangi bir yerinde müsait miktarda ar
sa satın alımıır. Yapı masraflannm asgari hadde indirilmesi ve genel hiz
metlerinin daha kolay ifa edilebilmesi için bu arsanın bir arada ve toplu 
olarak alınmasına çalışılır. Yönetim Kurulu kooperatif ügüı lüzumlu v« 
faydalı gördüğü takdirde satın aldığı bu arsaların bir kısmım veya ta
mamını ortaklar hesabına satabilir veya değiştirebilir. 

Madde 28 — Yönetim Kurulu evlere tahsis olunacak arsaların bü
yüklüğünü ve evlerin yapısını ortakların oturma İhtiyacına göre birkaç 
tipe aynlur ve her tip ev plânlannın tahmini keşif bedelleriyle birlikte 
ortaklann seçimine arzeder. Yönetim Kurulu arsalar parsellenirken ço j 

euk bahçesi, dükkân, gazino ve saire gibi mahalle için lüzumlu görülen 
dhtlyaçlan da gözönünde tartar. Ortaklar seçtikleri ıtlpl Yönetim Küru-
lunan tâyin edeceği stire İçerisinde yazı De bildirmeğe mecburdur: Tâyhv 

edilen müddet İçersinde tipini bildinmiyenler ortaklıktan çıkarılırlar. Ve 
haklarında (23) üncü madde hükmü tatbik olunur. 

Madde 29 — Ortakların ihtiyaçları ve malî durumlariyle mütenasip 
taleplerine ve arsaların genel plân vaziyetine göre her tüpe mürettep 
ve adedi Yönetim Kurulunca tesbit ve ortaklara tahsis edilen tipleri yazı 
ile bildirdikten sonra ortaklar bu t ipi değiştiremezler. Ancak Yönetim 
Kuruluna malûmat vererek kayıtlarını tashih ettirmek suretiyle ortak
lar kendi aralarında tip değiştirmesi yapabilirler. 

Madde 30 — Arsa ve yapı bedelleri ortakların (7) nci ve (8) inci 
maddelere göre girmiş olduklan para ve Yönetim Kurulunun yapacağı 
istikrazlarla ödenir. 

Madde 31 — Evler yapıldıktan sonra her evin bedeli, işgal ettiği 
arsanın kıymetiyle yapı bedelinin ve umum için yapılan masraftan bu eve 
isabet eden kısmın yekûnundan ibarettir. Ancak genel vaziyete göre ev
lerin bulunacaklan mevki İtibariyle kıymet fazlalığı veya eksikliği Yö
netim Kurulunca İntihap edilecek en az beş kişilik muhammin bir heye
tin takdiriyle tahakkuk ettirildikten sonra ev bedelinin maliyetinde hâsıl 
olan yeni şekil evin son ve katî maliyet kıymetidir. Muhammin heyetin 
fark olarak takdir edeceği miktar maliyet bedelinin % 10 unu tecavüz 
edemez. 

Madde 32 — (31) inci maddeye göre evlerin yeni bedeli belli olduk
tan sonra her tip evin ortaklan, Yönetim Kurulunun ve noterin huzu-
riyle toplanarak aralarında kur'a çekmek suretiyle evlerini tâyin, ederler. 
Kur'a neticesinde kendisine isabet eden nevi her oıt'ak kabule mecburdur. 
Bununla beraber ortaklar bu kur'adan sonra da (29) uncu maddenin son 
fıkrasına göre aralarında anlaşarak evleri değiştirebilirler. 

Madde 33 — Yukardaki maddelere göre her ortağın evi belli olduk
tan ve evler oturulabilecek vaziyete (geldikten sonra her ortak (6) ncı 
maddeye göre vermekte olduğu taksitler yerine (31) inci maddeye göre 
tahakkuk edecek maliyet bedelinden kalan borçlarını (15) yılda öden
mek üzere hesap olunacak aylık taksitleri vermeğe başlıyacaktır. 

Madde 34 — Ortaklar evlerini kiraya verebilirler. Ancak bulacak
ları kiracı He yapacaklan icar mukavelenameleri Kooperatif Yönetim 
Kurulunca tanzim olunacağı gibi icar bedelleri ortağın hesabına doğru
dan doğruya kiracı tarafından kooperatife verilir. Ortağın yüklenme ile 
kira bedeli arasındaki fazlalık veya eksiklik ortağa aittir. Noksan kalan 
kısmı ortak tarafından tamamlanır. Fazlası kendisine iade edilir. 

Madde 35 — (31) inci maddeye göre dağıtılan evlerin bedelleri ta
mamen ödeninclye kadar arsa ve evler kooperatifin hükmi şahsiyetinin 
temlikinde bulunacaktır. Muayyen müddetten evvel evinin bedelini ve 
kooperatlfe-(Olan bütün borçlarım tamamen ödeyen ortağın evi kendisine 
iade edilir. Katî ve nihai surette adına tescil olunur. Ancak kooperatifin 
diğer genel ve müşterek işlerinden dolayı (10) uncu maddedeki nispet 
dâhilinde sorumu mevcut olup alâkası kooperatifin tasfiyesine kadar de
vam eder. 

Madde 36 — Ortakların muayyen iştirak paylarından ve aylık tak
sitlerinden fazla olarak ev ve arsa bedeline mahsuben yatıracaklaıı pa
raya Yönetim Kurulu bankalardaki teamüle göre faiz verir. Yüklenme
sini vaktinde yerine getirmiyen ortaklardan geçen günlerin faizi aynı 
şekilde alınır. 

Madde 87 — Mütaaddft ihbarlara rağmen (3) ay içinde taksitini 
ödemiyen ortağın başkaca kanuni yollara müracaat edilmeksizin evi İs
tirdat edilir. Ortağın nam ve hesabına kiraya verilir veya satılır. Satılan 
ev bedeli ortağın hissesinden ve ödemiş olduğu taksitlerden fazla olduğu 
takdirde bu fazlalık tamamen kooperatife ait olur. Noksan ortağa taz
min ettirilir. 

Madde 38 — Kooperatif lüzum görürse bütün evleri ve tesisatı be
delleri ödenineiye kadar yangına karşı sigorta ettirir. Her eve ait olan 
sigorta ücretleri ev sahiplerinden tahsil olunur. 

Madde 39 — Yapı kusurlarını tamamlamak kooperatife aittir. A n 
cak yapı kusuru olmamak üzere lâzım gelen tamiratı yaptırmağa ortak
lar mecburdurlar. Yaptırmadıklan takdirde kooperatifçe bu tamirat yap
tırılır. Ve bedeli alâkadar ortaktan tahsil edilir. Kıymetine halel gelme
diği gibi bilâkis maliyet kıymetini artıracak tadilâtı her ortak dilediği 
şekilde yaptırabilir. 

Madde 40 — Evlerin ortaklara tesliminden itibaren her türlü vergi 
ve resim ortak tarafından ödenir, ödenmediği takdirde kooperatif tara
fından ortağın hesabına ödenerek ortağın borcuna eklenmek suretiyle 
tahsil edilir. 
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BÖLÜM — IV 

Hesap işleri 

Madde 41 — Her hesap devresi sonunda ortaklığın bilançosu tan
zim edilir. Tasfiye hali müstesna takvim yılı sonu ortaklığın hesap dev
resinin sonudur. 

Madde 42 — Ortaklığın hesabı muzaaf usul esasına göre tutulur. 
Madde 43 — Ortaklığın amacında kâr dağıtımı bulunmadığından 

kâr ve zarar hesabı genel hesaplaşmaya ve katî tasfiyeye kadar tesis ve 
idareye ait masraflarla, feriz, acyo, komisyon, iskonıto gibi kâr ve zarar 
hesaplarını alâkalandıran masraf ve gelirin toplandığı hesap seneden se
neye devreder. 

BÖLÜM ^- V 

Kooperatifin idaresi 

Madde 44 w Kooperatifin İşleri: 

a) Yönetim Kurulu, 

b) Denetim Kurulu, 

c) Genel Kurul 
tarafından idare edilir. 

Yönetim Kurulu: 

Madde 45 — Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından i k i yıl sür» İle 
seçilen en az beş, en .çok yedi üyeden terekküp eder. Her seçimde ayrıca 
Yönetim Kurulu ıbeş olduğuna 'göre üç yedek üye, Yönetim Kurulu yedi 
olduğuna göre 4 yedek üye seçilir. Vazifeleri biten Yönetim Kurulu üye
leri yerine yenileri seçilir. Eski üyelerin tekrar intihabı caizdir. 

Madde 46 .— Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir de 
ikinci başkan seçer, İş hacmi icaJbattlrdiği takdirde münasip bir ücretle 
muhasip ve kâtip tutabilir. 

Madde 47 — İlk Yönetim Kurulu ı(77) nci maddede adları yazılı ku
rucu ortakların kendi aralarında seçtikleri ve aşağıda adları ve soyadları 
yazılı beş 'kişiden mürekkeptir. Bu Yönetim Kurulunun vazifesi i k i sene
dir. Vazifeleri 1949 yılında toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar de
vam eder. Ancak 1949 yılının sonunda toplanacak olan Genel Kurul top
lantısından evvel bu üyelerden biri istifa veya kooperatif ortaklığından 
ayrılacak veyahut vefat edecek, olursa yerlerine yedek, üyeler den en çok 
oy alanları geçirilir. 

İlk Yönetim Kurulu: 

{Birinci Başkan: Ziya Kutsan, Bayındırlık Müdürü, 
İkinci Başkan: Hilmi Kıratlıgll, Defterdar, 
Üye: Hikmet Dinçsoy, Ekdnoml Mümeyyiei, 
Üye: Süleyman Kuranel, Yüksek Mimar, 
Üye: Arif Serdengeçtl, İl Yönetim Kurulu Kâ,tlbl. 

Yedek üyeler: 

1 - Nazml Demirtaş/ özel idare Muhasebe MümeyyijBİ, 
2 - Samih özdemir, Maarif Müdürlüğü Kâtibi, 
3 - Ahmet Bozaslan, İnhisarlar Başmüdürlüğü Muamelât A«lri. 
Madde 48 — Yönetim Kurulu lüzum gördükçe en az .ayda bir kere 

olmak üzere başkan ve başkan bulunmadığı zaman 2 nci başkanın daveti 
ile toplanır. 

Madde 49 — Mazeretsiz üstüste üç toplantıya gelmiyenler Yönetim 
Kurulu karariyle istifa etmiş addolunur. Yerlerine oy fazlalığı sırasiyle 
yedeklerden birisi getirilir. 

Madde 50 — Yönetim Kurulu görüşmelerini en az üyenin % nün 
iştirakiyle yapar. Kararlar toplantıya iştirak edenlerin ekseriyetiyle ve
rilir., Oyların müsavatı halinde reisin bulunduğu taraf üstün sayılır. Yö
netim Kurulu üyeleri oylarım bizzat kullanırlar. Ve bunlara hakkı huzur 
adiyle maaş veya ücret verilmez. 

Madde 51 — Herhangi bir sureti© ortakMttan ayqlan İdare Kurulu 
üyesinin üyelik sıfatı kaybolur. 

Madde 52 — Yönetim Kurulu, kooperatifi dâhilinde ve hariçte tem
sil ve kooperatifin bütün İşlerini tedvir eder. Bu itibarla kooperatif İçin 
menkul ve gayrimenkul mallar alıp işletmeye, aynı maksatla teminat 
.olarak gayrimenkul ipotek etmeğe veya başkası lehine ipotek yapmağa, 
yüklenmelere girişmeğe, dâva ikamesine, dâvadan feragate, sulh ve İb
raya hulâsa ortaklığı gayesine erdirmek için her türlü tasarrufları yap
mağa salahiyetlidir. 

Madde 53 — Yönetim Kurulu kararları karar üzerine yapılacak 
müşterek lmzalariyle hüküm ifade eder. Tek imza kooperatifi ilzam et
mez. 

Madde 54 — Yönetim Kurulu kendi arasında veya hariçte bir veya 
müteaddit kimselere tek başına veya birlikte kooperatifi Uzam edecek 
muamelelerde ve yüklenmelerde bulunmağa kooperatifi temsil salahiyeti 
verebilir. Bundan doğacak sorum Yönetim Kuruluna aittir. 

Madde 55 — Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılır. Ve 
toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan 
üyenin muhalefeti, muhalefet sebepleri gösterilmek suretiyle muhalif (İye 
tarafından imza edilir. 

Madde 56 — Yönetim Kurulunun yukarda yazılı görevlerden başka 
aşağıda yazılı işler de asli görevlerindendir. 

a) Kooperatifin idari, malî ve kanunu bilcümle işlerini tam salâhi
yetle yapar. 

b> Kooperatifin mallarının muhafazasını ve iyi bir suretle idaresini 
temin eder. 

c) Takvim yılı sonunda bilançosunu yıllık raporu ile birlikte senelik 
bütçesini hazırlar ve Genel Kurula sunar. 

d) Genel Kurulu toplantıya çağırır ve kararlarını yerine getirir. 
e) Kooperatifin muhtelif işleri için icabettiğl takdirde dahilî tüzük

ler yapar. 
f) Kooperatife ait paraların ne şekilde nemalandırılacağını karar

laştırır. 
g) Sözleşmede lüzumlu göreceği değişiklikleri Genel Kurula teklif 

eder. 
h) Kooperatif işleri için ücreti mukabilinde dilediği kimselere plân

lar, maketler ve inşaat hesaplan gibi fennî İşleri gördürür. 
k) Lüzum gördükçe muayyen vazife ve salâhiyetle ortaklar arasında 

veya dışardan yardımcı kurullar teşkil eder. 

Denetim Kurulu: 

Madde 57 — Kooperatifin işlerini ve hesaplarını Genel Kurul adına 
denetlemek üzere her* yıl ortaklar arasından Genel Kurul tarafından Uç 
kişilik bir Denetim Kurulu ve iki de yedek denetçi seçilir. 

Madde 58 — Denetim Kurulu iki yılda bir değiştirilir. Eski denetçiler 
yeniden seçilebilir. Sene içinde istifa edan veya ortaklık vasfını kaybeden 
veyahut vefat eden denetçilerin yerine en çok oy alan yedek denetçilerden 
bin geçer. 

Madde 59 — Kooperatifin ilk Denetim Kurulu kurucu ortaklar tara
fından ve aralarından seçilen adları ve soyadları aşağıda yazılı olan kim
selerden terekküp eder. Bu Denetim Kurulunun görevi İki «enedir. 

DENETİM K U R U L U 

1 — Hasa» Göğüs Sulh Hukuk Hâkimi 
2 — Remzi Mutlu Belediye Muhasebe»! Muavini 
3 —. Naö Can II Tahrirat Kâtibi. 

Y E D E K DENETÇİLER 

1 — M 21ya Canlı Def ter darlık. Saymanlık Memuru 
2 — Nedim Bakkal Salih oğlu Tapu Sicil Muhafız Muavini 
Madde 60 — Denetçiler, Yönetim Kurulunun toplantılarında buluna

bilirler. Ancak oya iştirak edemezler. 

Madde 61 — Denetçiler kooperatif menfaatine uygun görmedikleri 
hal ve muameleleri tek başlarına veya heyet halinde derhal İdare Kuru
luna bildirirler. Ve taaruret gördükleri takdirde Genel Kurulu toplantıya 
'çağırabilirler. 



Madde 62 — Yönetim Kurulu Denetim Kuruluna istiyeceği bütün 
hesap, karar ve muamele evrakını göstermeğe mecburdur. 

Madde 60 — Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısı İçin kooperati
fin hesaplan ve genel vaziyeti hakkımda raporunu hazırlar ve verir, 

Madde 64 — Denetim kurulu, Yönetim Kurulunda da olduğu gibi 
hiçbir vesile ile kooperatiften ücret alamazlar. 

Genel Kurul: 

Madde 65 — Her hesap devresi sonunda yani Ocak ayının başından 
itibaren üç ay içlinde Yöneltiım Kurulunun çağrısı üzerine Genel Kurul 
âdiyen toplanır, tik hesap yılı 31 Aralık 1948 dir. 

Madde 66 — Lüzum görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu veya Dene
tim Kurulu veyahut ortakların 1/10 i tarafından Genel Kurul her zaman 
fevkalâde olarak toplantıya çağrılır. 

Madde 67 — Adi ve fevkalâde Genel Kurul toplantıları için ortaklar 
toplantı gününden en az on beş gün önce Antep'te çıkan günlük gazete
lerin biriyle toplantıya çağrılır. Ayrıca Yönetim Kurulu ortakların adre
sine mektup göndermek suretiyle de ortaklara haber verir. Bu ilân ve 
mektuplarda Genel Kurulda görüşülecek konular bildirilir. 

Madde 68 — Toplantılarda Hükümet komiserinin bulunması için top
lantıdan en az 15 gün önce Yönetim Kurulu tarafından keyfiyet Ticaret 
Bakanlığına bildirilir. Ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporları 
ve ruznamenin birer örneği beraber gönderilir. 

Madde 69 — Genel Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı açar ve mütaa-
klben hazır bulunan ortaklar arasından toplantıya başkanlık edecek 
biriyle lüzumu kadar kâtip ve yardımcı seçilmesini ister. 

Madde 70 — Genel Kurulun görüşmelere devam edebilmesi İçin en 
aa ortakların yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şart' 
tır. Genel Kurula vekâleten iştirak caizdir. Ancak her ortak oy sahibi ol
duğu İçin bir vekil yalnız bir ortağı temsil edebilir. 

Toplantıda nisap temin edilemezse tonlantı en az 15 gün ara İle tehir 
edilir, ikinci toplantıda ortakların sayışma bakılmaz ortak sayısı ne olur» 
sa olsun Ticaret Kanununun 386 nci maddesindeki haller müstesna olmak 
üzere görüşme yapılır. 

Genel Kurul kararını, toplantıya İştirak edenlerin ekseriyetiyle ve
rir. Bir ortak kendisi ile İlgili bir konunun Genel Kurulda görüşülmesinde 
oya katılamaz. 

Madde 71 — Genel Kurulun kararları toplantıya iştirak etmiyen 
ort.aklar için de muteberdir. 

Madde 72 — Her yıl âdiyen toplanan Genel Kurulun vazife ve sa
lahiyetleri şunlardır. 

a) Ticaret Kanununun 872 nci maddesi ıftükUıtUertne göre muamele 
yapmak, 

b) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek, 

c) Sorumu mucip halleri görülen Yönetim ve Denetim Kurulu üye
lerini işten el çekltirmek ve lüzum görülürse bunlar bakında kanuni ta
kibat yapılmasına karar'vermek, 

Madde 73 — Genel Kurula arz olunan Yönetim ve Denetim Kurulu 
raporlarlyle yılbk cetvellerinden ve Genel Kurul zabıtları İle toplantıda 
hazır bulunan ortakların İsim listesinden üçer tanesi toplantıyı mtttaakıp 
ea geç '»ir ay »artında Ticaret Bakanlığına gönderilir. 

BÖLÜM — VI 

Kooperatif süresinin uzatılması veya tasfiyesi 

Madde 74 — Süre sonunda lüzum ıgörüldüğü takdirde Yönetim K u 
rulunun teklifi İle Ticaret Kanununun 386 nci maddesinde gösterilen me
rasime uymak şartlyle Genel Kurul tarafından süre uzatılabilir. 

Madde 75 — Sürenin sonunda veya daha evvel evlerin yapısı bit
miş ve kooperatifin borçları tamamen ödenmiş, gaye ve maksat tahak
kuk etmiş ve bütün ortakların evleri adlarına tescil edilmiş bulunduğu 
takdirde Genel Kurul karariyle kooperatif tasfiye edilir. B u takdirde ko
operatifin ortaklarına ait mallardan başka mülki şahsiyetlerine ait mal. 
lan ve parayı ortklar arasında taksim veya umumun müşterek menfaat
lerine sarf ve tahsis olunur. Bu şekiller Yönetim Kurulu tarafından ha
tırlanarak son defa toplantıya çağnlacak olan Genel Kurulun tasvibine 
ara v» karara bağlandıktan sonra tatbik edilir. 

Mad'dıe 76 —• Kooperatif maksadını elde edemez veya her hangi bir 
sebeple infisah ederse Ticaret Kanununun ortaklıklar hakkındaki hüküm

leri dairesinde muamele yapılır. 

BÖLÜM VII 

Kurucu ortaklar 

Madde 77 — Gaziantep Memur Evleri yapı 
sözleşmesini imzalayan kurucu ortaklar şunlardır. 

KoopOratVitıin yaiMlı 

S. No. 

1 
z 
S 
4 
5 
6 
7 

S 
9 

10 
11 
12 

13 

Adı ve »oyadı Adresi 

Ziya Kutsan 
Hilmî KıratlıgH 
Hikmet Dinçsoy 
Süleyman Kuranel 
Arif SerdengeçtJ 
Naızml Demlrtaş 
Ahmet Boaaslan 

Hasan Göğüs 
Nafl Can 
Remzi Mutlu 
M . Siya Canlı 
Samih özdemir 

NeûUh Bakkal Sâlihoğlu 

Bayındırlık Müdürü 
Defterdar 
Ekonomi Mümeyyizi 
Yüksek Mimar 
İÜ Yönetim Kurulu Katibi 

özel İdare Muhasebe Mümeyyiel 
Tekel Başmüdürlüğü Muamelât 
Şubesi Amir i 
Sulh Hukuk Yargıcı 
İl Tahrirat Kâtibi 
Belediye Muhasebeci Muavini 
Defterdarlık Saymanlık Memuru 
Maarif Müdürlüğü Muhasebe 
Kâtibi 

Tapu Sicil Muhafızı Muavini 

Ou yasnlı sözleşmeyi kabul ve imza eden yukarda adları, soyaıdian, ve 
görevleri yazılı olan Bayındırlık Müdürü Ziya Kutsan, Defterdar Hilmi 
Kırathgil, Ekonomi Mümeyyizi Hikmet Dinçsoy, Yüksek Mimar Süley
man Kuranel, İl Yönetim Kurulu Kâtibi Ari f Serdengeçti, özel İdare Mu
hasebe Mümeyyizi Nazml Demirtaş, Tekel Başbüdürlüğü Muamelât Şube 
Âmiri Ahmet Bozaslan, Sulh Hukuk Yargıcı Hasan Göğüç, II Tahrirat 
Katibi Nafiz Can, Belediye Muhasebeci Muavini Remzi Mutlu, Defterdar
lık Saymanlık Memuru M . Ziya Canlı, Maarif Müdürlüğü Muhasebe Kâ
tibi Samih özdemir, Tapu Sicil Muhafız Muavini Nedim Bakkal Salihoğ-
lu'nun adlan karşısındaki İmzalar kendilerine ait olup huzurumda kendi 
elleriyle imzalarını atmış olduklannı tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk 
sekiz senesi Ooak ayının sekizinci Perşembe günü. 

8/1/1948 

H a r ç pulları dairede kalan nüshaya ilsak edilmiştir. 

Gaziantep Noteri 
Hilmi Kuman 

Remî Mühür ve İmza 

Malatya (Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Malatya'nın Gündüzbey Köyünden Hali l kızı Hatie» Hanlı ve Meh
met Emin oğlu Beşir Karaslan ve Hasan kızı Fatma ve saire vekilleri 
Avukat Babrl Özbek tarafından Gündüzbey Köyünden Mehmet Emin oğ
lu Emin Karaslan ve Hasan oğlu Mehmet Karaslan ve Fatma Karaslan 
ve Ahmet kızı Mehmet karısı Naile Zepcl ve Ahmet oğlu Osman ve A h 
met oğlu Mehmet Aslan aleyhine açmış oldukları izalei şüyu dâvasının 
yapılan yargılamasında: 

Yukarda adlan yazılı tarafların müşterek bulundukları Gündüzbey 
Köyündeki gayrimenkullerinin taksimi kabilse taksimi değilse satılarak 
bedıelterinin hissedarları arasında taksimi dâva edilmiş ve bu gayrimen
kul hissedarlarından Mehmet Emin oğlu Emin Karaslan ve Hasan oğlu 
Mehmet Karasam'ın halen bulundukları yerler bejll olmadığından bunlara 
ait davetiyenin dlânen tebliğine karar verilmiş duruşma 29/6/1948 günü
ne bırakılmış olduğundan o gün gelmedikleri takdirde haklarında gıyap 
karan verileceği U&n olunur. 

2097/1-1 

3agfe»k*ajafe Derlet Ktibtm 
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Kanun                                                                                                                                                  Sayfa 
  

5220  Belediye Yapı ve Yollar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Olan 4585  

          Sayılı Kanuna Ek Kânun          1 

 

Bakanlar Kurulu Kararları 

 
3/7110  Sorumu Sınırlı Gaziantep Memur Evleri Yapı Kooperatifi Hakkında Karar   1 

 

3/7588  Beden Terbiyesi Teşkilâtı ve Kurumlar Tarafından Kurulacak Olan Gençlik Kulübünün  

             Açılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar        1 

  

3/7633  Yabancı Memleketlerde Okuyan Öğrencilere Belli Miktarlar Üzerinden Aylık Ödenmesi 

             Hakkında Karar           2 

 

3/7635  Urfa Valisi Kâmuran Çuhruk'un Kırklareli Valiliğine, Kırklareli Valisi Salih Kılıç'ın Ordu  

             Valiliğine, Diyarbakır Valisi Ali Rıza Ünal'ın Urfa Valiliğine, Beşinci Genel Müfettişlikten  

             Çekilmiş Nizamettin Ataker'în Diyarbakır Valiliğine Tâyinleri Hakkında Karar   2 

 

Kararlar 
 

İçişleri Bakanlığına Ait Tayin Hakkında Kararlar     3 

 

 

İlanlar     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




