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Ana hükümler
Madde 1 — İ ş Kanununun uygulandığı i ş yerlerinde çalışanlardan o
kanuna göre sigortalı sayılanların ihtiyarlıkları halinde bağlanacak aylık
lar ve yapılacak diğer ödemeler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
Madde 2 —- Bu kanun hükümleri aşağıda yazılı kimseler hakkında
uygulanmaz:
a)

Kanunla kurulu Emeklilik Sandıkları ile ilgilendirilenler;

b)

î ş Kanununun 8 inci maddesinde yazılı süreksiz işlerde çalışan

lar;
c) Yılın herhangi bir devresinde tam veya fazla faaliyette bulunup
öteki devrede büsbütün faaliyetten kalan veyahut faaliyetini azaltan mev
simlik İşlerin yılda hiçbir zaman 200 g ü n çalışmayı gerektirmiyen ve Ba
kanlar Kurulu kararı ile belirtilmiş bulunan kısımlarında çalışan işçi ve
hizmetliler.
Madde 3 — Hilâfına kanuni hüküm olmakdıkça, İ ş Kanununun 7 nci
faslı hükümleri ihtiyarlık sigortasına da şâmildir.
4772 sayılı kanunun 52, 69, 71, 74, 77 ve 81 inci maddeleri ihtiyarlık
sigortası hakkında da uygulanır.
Madde 4 — Sigortalıya sağlanan menfaatler:
a) Kendisine veya eşine bağlanacak ihtiyarlık aylığı ile çocuklarına
bağlanacak yetim aylığından;
b) Kendisine veya eşine yahut çocuklarına veyahut geçimleri ken
disince sağlanan anasına ve babasına yapılacak toptan ödemelerden;
ibarettir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Yardımlar
Madde 5 — İhtiyarlık aylığından faydalanmak İçin:
a) 60 yaşını doldurmuş olmak;
b) Bu kanunun uygulandığı bir veya bir k a ç işyerinde en az 25
yıldanberi işçi veya hizmetli olarak çalışmış bulunmak;
c) İlk işe girdiği tarihten ihtiyarlık aylığından faydalanma talebin
de -bulunduğu tarihe kadar geçen her yıl için, ortalama olarak, en az
200 günlük ihtiyarlık sigortası primi ödemiş bulunmak;

d) Aylıktan faydalanma talebine takaddüm eden son üç yıl İçinde
en az 200 günlük prim ödemiş bulunmak;
şarttır.
Ancak, yaptıkları işlerin mahiyeti icabı münavebe ile çalıştıkları Ça
lışma Bakanlığınca tesbit edilen işçi ve hizmetlilerin her yıl için ortalama
olarak kabul olunan çalışma sürelerinin asgarisi 160 güne indirilir.
50 yaşını doldurduktan sonra hiçbir işte çalışamıyacak duruma düş
tükleri, usulen anlaşılanlardan (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı ş a r t l a n
yerine getirmiş bulunanlara, 60 yaşını doldurmak şartı aranmadan, ihti
yarlık aylığı bağlanır.
İhtiyarlık aylığına hak kazananların aylıklarının ödenmesine ken
dilerinin bu yoldaki taleplerini takip eden ay başından başlanır.
60 yaşını doldurduğu tarihte (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı şart
lardan bir veya bir kaçını henüz yerine getirmemiş bulunan sigortalı bu
şartları tamamlamadıkça aylığa hak kazanamaz.
Madde 6 — Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanların bu işlerde geçen
hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payları 5 inci maddenin
(c) fıkrasındaki şartı yerine getirememiş bulunan sigortalılann hizmet
sürelerine eklenir. 5 inci maddenin (c) fıkrasında yazılı şart yukardakl ek
leme ile tamamlandıktan sonra yıpranma payından artan süre 5 inci mad
denin (a) fıkrasındaki y a ş haddinden indirilir.
5 inci maddenin (c) fıkrasındaki şartı esasen yerine getirmiş bulu
nanlar için ise yıpranma payının tamamı y a ş haddinden indirilir. Ancak,
y a ş haddinden bu suretle yapılacak indirmeler 6 yılı geçemez.
A ğ ı r ve yıpratıcı işlerle bu işlerde geçen hizmet süreleri üzerinden,
% 30 u geçmemek şartiyle, ne nispette yıpranma payı hesaplanacağı Ça
lışma Bakanlığınca hazırlanacak tüzükte belirtilir.
Madde 7 — Bağlanacak ihtiyarlık aylığının yıllık tutarı, sigortalıla
rın kendileri ve işverenleri tarafından ödenen primler toplamının % 20
sidir. Ş u kadar ki, yıllık ihtiyarlık aylıklarının tutan 400 liradan aşağı
olamaz.
Madde 8 — Toptan ödeme, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen tarih
lere kadar verilen primlerin mezkûr maddelerdeki şekillerde sigortalıya
veya hak sahiplerine ödenmesidir.
Madde 9 — Durumları aşağıda yazılı sigortalıların yalnız kendileri
tarafmdan ödenen primler talepleri üzerine aynen geri verilir:
a) Evlenme dolayısiyle işlerinden aynlmak istiyen kadın işçi ve
hizmetliler;
b) Sigortaya tabi İşlere geç girdiklerinden 60 yaşında veya bu y a ş 
tan sonra işten ayrıldıkları zamana kadar 25 yıllık süreyi dolduramıyan
işçi ve hizmetliler;

Sahife :
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Sigortalıların bu hükümden faydalanabilmeleri için en az 5 yıldan
beri sigortalı bulunmaları ve ilk işe girdikleri tarihten (a) ve (b) fıkra
larında yazılı sebeplerle işten ayrıldıkları tarihe kadar g e ç e n her yıl İçin,
ortalama olarak, en az 200 gün ve münavebeli işlerde 160 g ü n ihtiyarlık
sigortası primi ödemiş olmaları şarttır.
(a) fıkrasında yazılı sebeple işinden ayrılan sigortalı yeniden sigor
talı bir işe girecek olursa bu madde gereğince kendisine geri verilen prim
leri kuruma iade etmedikçe eski hizmetleri işbu kanunun tatbikatında
hesaba alınmaz ve bu gibilerin hizmet- süreleri son işe girdikleri tarihten
başlar.
Evlenme dolayısiyle işten ayrılan ve kendisine toptan ödeme yapıl
m ı ş bulunan kadınlar, yeniden sigortalı bir işe girdikleri ve aldıkları sigor
ta primlerini de, kuruma geri verdikleri takdirde, önce çalıştıkları za
manlar çalışma sürelerine ve primleri ae ödedikleri prim miktarına ilâ
ve olunur. Ancak bu gibilerin işi terkettikleri zamanla tekrar i ş e baş
ladıkları zaman arasındaki fasıla için yılda 200 günlük prim ödeme şartı
aranmaz.
Madde 10 — Aşağıdaki şartları yerine getirmiş olanlardan, artık hiç
bir işte çalışamıyacak duruma girdikleri usulen anlaşılanların daimî iş
göremezliklerinin başladığı tarihe kadar ve ölenlerin de ölüm tarihlerine
kadar gerek kendileri ve gerekse kendileri için işverenleri tarafından
ödenmiş bulunan primler toplamı sigortalıya veya 11 inci maddede yazılı
esaslar dairesinde hak sahiplerine aynen ödenir.
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Kurum veya sigortalının bu son rapora da yukarda yazılı süreler
içinde itiraz etmesi halinde durum Yüksek Sağlık Şûrasınca kesin kara
ra bağlanır.
Madde 14 — İhtiyarlık aylığı alan veya 5 inci maddenin (b), (c) ve
(d) fıkralarındaki şartları yerine getirmiş ve 50 y a ş m ı doldurmuş bulu
nan sigortalının ölümü halinde, ölüm tarihinden en az bir yıl önce sigor
talı ile evlenmiş bulunan dul karışma özel kanunlar gereğince, her hangi
bir yerden aylık veya ödenek almamak veyahut sigortalı bir işten ka
zancı bulunmamak şartiyle kocasına ait aylığın % 40 ma e ş i t bir aylık
bağlanır.
ö z e l kanunlara göre her hangi bir yerden aylık veya ödenek alan
veyahut sigortalı bir işten kazancı bulunan dulların buralardan temin et
tikleri aylıklar bu kanun gereğince bağlanacak dul aylığından az olursa
aradaki fark kendisine ayrıca ödenir.
Dul aylığı sigortalının ölümünden ü ç y ü sonra kesilİT ve yeniden ev
lenmemiş olmak şartiyle 50 y a ş ı m doldurduktan sonra yeniden ödenme
sine başlanır.
Birinci fıkradaki şartları yerine getirdikten sonra ölen sigortalıya
bağlanacak olan aylığın % 20 si eşit miktarlara ayrılarak çocuklarına, 18
yaşmı dolduruncaya kadar, aylık halinde ödenir.
Sigortalının çalışamıyacak durumdaki malûl çocukları, yaşları ne
olursa olsun, sigortalının 18 yaşından küçük çocukları gibi bu aylıktan
faydalanırlar.

a) İ ş e ilk girdikleri tarihten daimî iş göremezliğin başladığı veya
ölümün vukubulduğu tarihe kadar geçen her yıl için ortalama olarak en
az 200 günlük ve münavebeli işlerde 160 günlük prim ödemiş bulun
mak,

Sigortalının karısı ile ana ve babası içtima ettikte ve-çocukları bu
lunmadığı takdirde, çocuklara ait olan % 20 eşit hisseler halinde ana ve
babaya verilir. E ğ e r bunlardan birisi yoksa tamamı diğerine ödenir.

b) Aylık alabilmek için 5 inci ve 11 inci maddelerde yazık şartları
henüz yerine getirememiş olmak.

Madde 15 — İhtiyarlık a y l ı ğ ı alan veya buna hak kazanan kadın
işçinin bakmakta olduğu malûl ve çalışamıyacak durumdaki kocası ile
çocukları da aynı şartlarla 14 üncü maddede yazılı aylıktan faydalanır.

Ş u kadar ki, i ş kazasından veya meslek hastalığından ileri gelen
daimî iş göremezlik ve ölüm hallerinde, aynı zamanda 4772 sayılı ka
nundan faydalananlara yapılacak toptan ödeme yukardaki fıkrada tes
bit olunan miktarın yarısıdır.
Madde 11 — Sigortalının ölümü halinde toptan ödenecek mlktarm
yarısı dul kalan eşine verilir. 18 yaşını doldurmamış çocuklarından her
birine de toptan ödenecek miktarın dörtte biri ödenir.
Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğu ile ölümünden önce
evlât eılinilmiş veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı h ü k m e bağlanmış
çocukları da toptan ödemeden faydalanırlar.
Sigortalının Ölümü ile hem anasız hem babasız kalan çocuklarından
her birine, toptan ödenecek mlktarm % 30 u verilir.
Hak sahiplerine ödenecek miktarlar toplamı, toptan ödeme mikta
rını aşamaz. Bu miktarın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerine öde
necek miktarlardan aralarındaki nispet gözetilerek indirme yapıbr.
Sigortalının s a ğ kalan eşine ve çocuklarına ödenen hisseler toplamı
toptan ödeme miktarından çıkarıldıktan sonra arta kalan kısmın yarısı
g e ç i m i sigortalı tarafından sağlanan veya sağlanması hükme bağlanmış
bulunan anasına ve y a n s ı da aynı şartı haiz babasına ödanir.
Sigortalının çalışamaz durumdaki sakat çocukları yaşları ne olursa
olsun 18 yaşmı doldurmamış çocukları gibi toptan ödemeden faydala
nırlar.
Madde 12 — Hangi hallerde sigortalının artık hiçbir işte çalışa
mıyacak duruma girmiş s a y ü a c a ğ ı Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir tüzükte belirtilir.
Madde 13 — Resmî hastane bulunan yerlerde hastane sağlık kuru
lunca, bulunmıyan yerlerde biri resmî olmak üzere en az iki hekim ta
rafından müştereken verilecek rapor daimi iş göremezliğin testoitinde
esas tutulur.
Ancak :
b) Gerekli tetkik ve teşhis araçlarının olmaması;
c) Arızanın sonucunu tâyin için sigortalının bir sağlık müesseseslnce müşahede altına alınmasının gerekmesi gibi sebeplerden biri dolayı
siyle rapor yeter görülmezse sigortalı, raporun kurumca alındığı tarih
ten itibaren 15 gün içinde, kurumca tâyin edilen en y a k ı n bir hastanenin
s a ğ l ı k kuruluna sevk olunabüir. Sigortalı da birinci fıkrada yazdı ra
por üzerine kurumca alınacak kararın tebliği tarihinden itibaren bir
ay İçinde itiraz ederek aynı şekilde resmî bir hastanenin sağlık kurulunda
muayenesini talep edebilir.
Bu suretle resmî bir hastaneye sevk olunacak

Madde 17 — a) Her hangi bir sebeple silâh altına alman sigortalı
nın askerlikte g e ç e n hizmet süresi;
to) 4772 sayılı kanunun 13 ve 29 uncu maddeleri gereğince geçici
i ş göremezlik veya gebelik yahut analık ödeneği alan sigortalının i ş g ö 
remediği süre;
İhtiyarlık sigortası haklarından faydalanmak için çalışması gerekli
süreler içinde dâhil olmadığı gibi her yıla isabet eden ortalama 200 g ü n 
lük ve münavebeli işlerde 160 günlük sürenin hesabında da nazara alın
maz.
Evlenme dolayısiyle işten ayrılan ve kendisine toptan ödeme yapı
lan sigortalı kadınların bu toptan ödemeyi iade ederek yeniden sigorta
lanmaları halinde arada geçen süre için yılda 200 günlük ve münavebeli
işlerde 160 günlük prim ödeme şartı aranmaz.
Madde 18 — B u kanun 11e 4772 sayılı kanuna g ö r e hak kazanılan
aylıkların birleşmesi halinde, sigortalı veya hak sahibine, bu aylıklardan
fazla olanının t a m a m ı ve noksan olanının da yarısı ödenir.
Aylıkların eşitliği halinde evvelce hakettiği aylığın t a m a m ı ve sonra
kinin yarısı verilir. Sermayeye çevrilen aylıklarla toptan ödemelerde yukarki fıkralar hükümleri uygulanmaz.
Madde 19 — 18 yaşmı doldurmamış bulunan kız ve erkek çocukla
rın bu kanunla İlgili i ş yerlerinde çalıştıkları süreler, 5 inci maddenin (b)
ve (c) bentlerinde yazılı sürelerin hesabında nazara almmaz.
Ancak bu gibüer İçin 18 y a ş m ı doldurmadan önce ödenen primlere
esas teşkil eden kazançlar toplamı, ihtiyarlık aylığının hesabı için 7 nci
maddede gösterilen kazançlar toplamına ithal edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

a) Arızanın nev'ine göre uzman bulunmaması;

gelme yol paraları kurumca ödenir.

Madde 16 — Sigortalının ölümü halinde cenaze masrafı karşılığı
olarak a.ilesine 50 lira ödenir. 4772 sayılı kanun gereğince cenaze mas
rafı verilen sigortalılar için bu maddeye tevfikan ayrıca ö d e m e yapılmaz.

sigortalıların gidip

Primler
Madde 20 — ihtiyarlık sigortasının gerektirdiği yardımlarla her
türlü yönetim giderlerini karşılamak üzere alınması gerekli primleri si
gortalılarla bunların işverenleri öderler. İşveren çalıştırdığı bilûmum si
gortalıların prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim
tutarını da bu miktara ekliyerek en g e ç ertesi ayın sonuna kadar İşçi
Sigortaları Kurumuna ödemeye mecburdur. İşveren ve işveren vekili
primlerin bu suretle tam olarak zamanında ödenmemesi halinde İşçi
Sigortaları Kurumuna karşı sorumlu olup, ayrıca primleri
10 fazlasiyle ödemeye mecburdur.
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Madde 2(1 — Sigortalılarla işverenlerin ödiyeeekiert primlerin hesa
bında sigortalılara ödenen ücretlerin aylık tutarı esas alınır.
İşçilere verilen fazla mesai ücretleri, prim ve pahalılık zamları gibi
yalnız ücret mahiyetinde her türlü paralar ücretlerin aylık tutarında
dâhildir.
Madde 22 — Ücretsiz çalışanlarla günlük kazancı 2 liradan aşağı
olan sigortalıların ihtiyarlık sigortası primleri 2 lira üzerinden hesapla
nır.
Sigortalının fiilen aldığı ücret ile iki lira arasındaki farka ait pri
min tamamı işveren tarafından ödenir.
İhtiyarlık sigortası primlerinin hesabında günlük kazancın 20 lira
dan fazlası nazara alınmaz.
Madde 23 — İkinci madde gereğince ihtiyarlık sigortasından istis
na edilenler için ihtiyarlık sigortası primi alınmaz.
Madde 24 — İhtiyarlık sigortası primi sigortalının kazancının
% 8 1 dir. Bu miktarın yarısı sigortalı, diğer y a n s ı da işveren hissesidir.
22 nci madde hükmü saklıdır.
Çalışma Bakanlığınca münavebeli bir işte çalıştığı kabul edildiği
için asgari çalışma süreleri 160 g ü n e indirilen sigortalıların ihtiyarlık
primleri k a z a n ç l a n n m % 10 nu nispetine çıkarılır.
Madde 25 — 6 nci maddede yazılı tüzükte belirtilen ağır ve yıpra
tıcı işlerde çalışanların ihtiyarlık sigortası primleri, bu tüzükte gösteri
len yıpranma payı nispetleri derecesinde artırılır. Bu artırmadan doğan
prim farkını işverenle sigortalı yarı yanya öderler.
Madde 26 — İşveren veya işveren vekili işyerinde çalıştırdığı sigor
talılara ödenen ücretleri gösterir aylık bordroları en geç ertesi ayın so
nuna kadar işçi iSigortaları Kurumuna vermeye mecburdurlar.

cak kayıt ve defterler, sigortalılar için doldurulacak karnelerle bunların
kullanış tarzı, ihtiyari sigortaya tabi tutulanların prim ödeme şekilleri,
gelirlerin tediye zamanları ve bu kanunim tatbik tarzını gösteren diğer
hususlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra çıkarılacak bir
tüzükle gösterilir.
Madde 30 — Her hesap yılı sonunda o yıl için alman ihtiyarlık si
gortası primlerinden dört türlü karşılık ayrılır:
a)

Matematik karşılık;

b)

Ödenmiş primler karşılığı;

c)

Askıda işler karşılığı;

d)

Olağanüstü karşılık.

Matematik karşılık, bu kanun gereğince bağlanacak aylıkların öden
mesini sağlamak üzere hesaplanacak peşin değerlerin toplamıdır.
ö d e n m i ş primler karşılığı, henüz malûllük, ihtiyarlık ve ölüm dolayısiyle sigortadan faydalanmaya başlamamış bulunan sigortalılar için
bu kanun gereğince ilerde kurumca yapılacak ödemelerin bilanço tarihin
deki değeri ile bu sigortalılar için mütaakıp yıllarda ödenecek primlerin
peşin değerleri arasındaki farktır.
Askıda işler karşılığı, yılı içinde muameleleri tamamlanmıyarak te
diyeleri yapılmamış bulunan aylık ve toptan ödemeleri karşılıyacak ye
terlikte olur.
Olağanüstü karşılık, her hangi bir hesap yılma ait gelirlerin o yıl
yapılacak masraflarla yıl sonunda ayrılması gerekli karşılıklara yetme
mesi halinde kullanılmak üzere ayrılan karşılıktır.
Her hesap yılı sonunda o yılın gelirlerinden matematik, ödenmiş
primler ve askıda İşler karşılıkları ile yönetim giderleri ve diğer sigorta
masrafları çıkarıldıktan sonra kalanı olağanüstü karşılık olarak ayrılır.
Madde 31 — ihtiyarlık sigortası için aynlacak karşılıklar:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta haklarının

ihtiyarı olarak devam ettirilmesi

Madde 27 — Evvelce sigortalı olup da 5 inci maddenin (c) bendin
de yazılı olduğu şekilde en az b e ş yıl prim ödemiş ve sonradan sigortalı
bulunduğu işten a y n l m ı ş olan kimseler aşağıdaki şartlar dâhilinde ihti
yari olarak sigortaya devam edebilirler:
a) Bu kanunla ilgili işten ayrıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde
ihtiyari olarak sigortaya devam edeceğini İşçi Sigortaları Kurumuna
yazı ile bildirmek;
b) Evvelce kendisine toptan ödeme yapılmamış oimak veya ken
disine toptan ödeme yapılmışsa bu ımiktarı aradan geçen zamana ait
faizi ile birlikte iade etmiş bulunmak;
c)

Her yıl en az 250 gün için prim ödemek.

(c) Bendi gereğince ödenecek primlerin tâyininde sigortalının işten
ayrıldığı tarihe takaddüm eden son bir yıl içinde aldığı ortalama günlük
ücret esas tutulur. Bu ücret üzerinden 25 inci madeddeki nispet dâhilin
de tesbit olunacak primlerin t a m a m m ı yalnız sigortalı öder.
İhtiyari olarak sigorta haklannı devam ettirenler yıllık primlerim
i ş ç i Sigortaları Kurumunun tâyin edeceği aylarda dört eşit taksitte öder
ler. Her hangi bir taksiti gecikme faizi ile birlikte ve taksit tarihinden
itibaren en çok bir yıl içinde yatırmıyan sigortalının sigorta hakkı düşer.
Bin gibilere ödemiş bulundukları primler iade edilmiyeceği gibi bunlar
sonradanı İhtiyari olarak sigortaya devam edemezler.
iSigortalı yeniden mecburi sigortaya tabi bir işe girecek olursa hak
kında mecburi ihtiyarlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların
evvelce mecburi ve ihtiyari olarak sigortada geçen sürelere ait sigorta
haklan ile yeni çalışma sürelerine ait sigorta haklan birleştirilir.
Bu maddedeki şartları yerine getirmiyenler i ş ç i Sigortalan Kuru
mundan hiçbir hak Istiyemezler.
Madde 28 — İşçi Sigortalan Kurumu, Çalışma Bakanlığınca ona
nacak genel şartlar dâhilinde İ ş Kanununa tabi olmıyan işlerde ve iş
yerlerinde çalışanların da toplu olarak bu kanuna tabi tutulmaları İçin
işverenlerle, işçi ve hizmetlilerin dernek ve buna benzer teşekkülleriyle
yahut işçi ve işveren sendiklariyle sözleşmeler yapabilir.
Bunlar hakkında bu kanunun geçici maddesindeki hükümler uygu
lanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel hükümler
Madde 29 — İşverenlerin i ş ç i Sigortaları Kurumuna verecekleri ay
lık bordroların şekli, sigortalılara! kurumca tescili, işyerlerinde tutula

a) Millî bankalara;
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere;
c) Gayrlmenkullere;
d) Sigortalılara mesken inşası İçin ve bu meskenleri ipotek etmek
suretiyle gayrimenkulun değerinin % 50 si karşılığı olarak;
yatırılmak suretiyle işletilir.
Bu karşılıkların % 40 ı Devlet tahvillerine ve en çok % 20 si de
ipotek karşılığı olarak yatırılır.
Madde 32 — ihtiyarlık sigortasının malî bünyesi her beş yılda bir ve
gerekirse daha önce, incelenerek alınacak sonuç bir raporla Çalışma Ba
kanlığına bildirilir.
Madde 33 — Sigortalıların, bu kanuna tâbi işlerde çalıştıkları gün
leri, bu işlerden aldıkları ücret miktarlarını ve bu ücret miktarlarına göre
ödemeleri gerekil İhtiyarlık sigortası primlerini tesbit ve takip etmek için
bu kanuna tabi bütün işçi ve hizmetlilere i ş ç i Sigortaları Kurumunca birer
sigorta karnesi verilir.
Madde 34 — İşverenler veya vekilleri bu kanuna tabı işçi ve hizmet
lilerin sigorta karnelerini iş yerinin defter ve kayıtlarına uygun o'arak
işlemeye ve 29 uncu madde gereğince hazırlanacak tüzükte bu husus hak
kında uygulanacağı belirtilecek olan usullere riayet etmeye mecburdur
Karne ve kayıtların zıyaa uğraması halinde ış yerleri veya îşci Sigor
taları Kurumundaki kayıtlardan çıkarılacak tasdikli suretlere göre işlem
yapılır.
Madde 35 — Bu kanunla yükletilen vecibeleri yerine getırmiyen işve
ren veya işveren vekili hakkında 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para
cezası hükmolunur. işveren veya işveren vekili, İşçi Sigortaları Kurumu
nun bu yüzden husule gelen zararlarını da ayrıca öder.
Madde 36 — Her hangi bir devreye ait aylığını o devre iptidasından
itibaren üç yıl içinde almıyanların bu devreye ait aylıkları ödenmez.
Madde 37 — İhtiyarlık aylığı almakta iken yabancı memleketlere
giden kimselerin yabancı ülkelerde kaldıkları sürece aylıkları durdurulur.
Bunlardan en geç 5 yıl içinde tekrar memlekete dönenlere, döndükleri
tarihi takibeden ay başından itibaren aylıklan ödenmeye devam olunur.
Madde 38 — işçı Sigortaları Kurumu, aylık bağlanma veya toptan
Ödeme yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca bağlanacak aylıkları
ve yapılacak toptan ödemeleri en g e ç bir ay içinde hesap ve tesbit ederek
ilgililere yazı ile bildirir.
Sigortalılar ve bunların hak sahipleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları
günden başlamak üzere 2 ay içinde, bulundukları yerin sulh mahkemesine
baş vurarak işçi Sigortaları Kurumunun kararma itiraz edebilirler; bu
itiraz kararın uygulanmasını geciktirmez. Dâvalar, Kukuk Yargılama
Usulü Kanununun çabuk yargılama hükümlerine göre görülür.

Sahife: 16276
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Madde 39 — îşçi Sigortaları Kurumu aylık veya toptan ödeme işlem
lerine başlanmış bulunan sigortalı veya bak sahibi kimselere ilerde ala
caklarından kesilmek üzere avans verebilir.

CETVEL
Orman Fakültesi

Madde 40 — ihtiyarlık aylığından faydalanabilecek durumda iken
işinden ayrılan veya çıkarılan sigortalılar hakkında I ş Kanununun 13 üncü
maddesinin kıdemle mütenasip tazminata mütaallik hükmü uygulanmaz.
Madde 41 — Bu kanunun y a ş ile ilgili hükümlerinde, sigortalıların
ihtiyarlık sigortasına ilk defa dâhil olduklan, hak sahiplerinin de ihtiyarlık
sigortası haklarından faydalanmaya başladıkları sıradaki resmî doğum
tarihleri esas tutulur.
Nüfus kâğıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmıyanlar bir Tem
muzda doğmuş sayılırlar.
Madde 42 — Bu kanuna tabi işyerlerinde çalışan yabancı uyruklu
işçi ve hizmetliler hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. I ş Kanu
nunun 102 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri saklıdır.
Geçici Madde — Bu kanunun primlerle ilgili hükümlerinin yürürlüğe
girdiği tarihte 35 yaşını geçmiş bulunanlardan 60 yaşını doldurduktan
sonra 5 inci maddedeki ş a r t l a n yerine getirmiyenler de aşağıdaki şartlar
dâhilinde bu kanun hükümlerinden faydalandırılırlar.

Görevin

b) Primlerle ilgili hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten, ihtiyarlık
sigortası hakkından faydalanacağı tarihe kadar geçen her yıl için en az
ortalama 200 günlük ve münavebeli işlerde 160 günlük ihtiyarlık sigortası
primini ödemiş bulunmak ve 5 inci maddenin (d) fıkrasmdaki şartı haiz
olmak;
c) E n az bir yıl sigortalı bulunmak ve bu bir yıl içinde 200 g ü n ve
münavebeli işlerde 160 g ü n prim ödemiş olmak.
Bu madde gereğince kendisine aylık bağlanmış bulunan sigortalı,
ücretli bir işte çalışmaya devam ettiği takdirde bu aylık kesilir.
(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, sigortalılann son beş yıl
içinde çalıştıkları iş yerlerinden alacakları kanıtlı belgeleri, primlerle ilgili
hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir y ü içinde işçi Sigorta
ları Kurumuna tevdi edilmek suretiyle belgelenir.
Iş verenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten imtina ettikleri
takdirde ilgili sigortalıların zarar ve ziyan istemek hakkı mahfuzdur.
Madde 43 — Bu kanunun 6 nci maddesinin son fıkrası ile 12, 29, 33,
34 ve 35 inci maddeleri kanunun yayımı tarihinden, diğer maddeleri ise
1/4/1950 tarihinden itibaren yürürlüğe g rer.
Madde 44 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4/6/1949

No.

3008
4772

Tartlp
DüMur

BMİIİI

İlgili K a n u n l a r »
İs Kanunu
15/6/1936
İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortalan Ka*
nunu
7/7/1915

Resmi
Sırı
Gazete

Cilt

Sahlfe

17

1146

8330

26

1262

6051

Yurdu

çeşidi

Sayı

Ücret

1
1
1
1
4
5
1
1
1
1
1
1

150
120
175
75
75
55
85
75
145
125
115
75

Hekim
Hastabakıcı
Aşçı
»
Yamağı
Hademe
>
Çamaşırcı

>
Şoför

»
Daktilo
Gecebekçisi

İİKİll
5339

Düstur
Tertip

Ballığı

No.

a) İhtiyarlık Sigortası Kanununun primle ilgili hükümlerinin yürür
lüğe girdiği tarihten önceki 5 yıl içinde en az 1000 g ü n ve münavebeli
işlerde çalışanlann da 800 gün Iş Kanununa tabi iş yerlerinde çalıştığım
ispat etmek;

Yatı

Cilt

Sahife

Reaml
Gazete
Sayı

Kanun:

İstanbul Ümiveraiteai 1949 yılı Bütçe Kanunu

28/2/1949

—

7143

Muhasebei Umumîye Kanununun 5 inci ve 34 üncü
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı gelir kanun
larında değişiklik yapılmasına dair Kanun
Kanun No: 5419

Kabul tarihi: 2/6/1949

Madde 1 — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanununun 4698 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
B ü t ç e yılı Mart ayının 1 inci gününden Şubat ayının sonuncu gününe
kadar olan 12 aylık süredir.
Madde 2 — Aynı kanunun değişik 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Bakanlıklardan her biri kendi bütçesini hazırlıyarak A ğ u s t o s ayı
sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Maliye Bakanı da kendi Ba
kanlığının gider bütçesiyle gelir bütçesini hazırlayıp ötekilerle birleştirerek
Devletin bir yıllık genel bütçe tasarısını meydana getirir. Bu tasan Ba
kanlar Kurulunca İncelenip onandıktan sonra en g e ç Aralık ayı başmda
Büyük Millet Meclisine sunulur.
Madde 3 — 4/7/1931 tarihli ve 1837 sayılı kanunun 4750
kanunla değişik 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

sayılı

Teklif cetvelleri her yıl Ocak ayından evvel tahsilat idaresine verilir.
Geçici Madde 1 — Bu kanunun 1 inci maddesiyle bütçe yılının değiş
tirilmesi üzerine 1950 yılı Ocak ve Şubat ayları 1949 bütçe yuma eklen
miştir. Bu aylar İçinde genel, katma, özel bütçelerle idare edilen daire ve
kurumlar ve belediyelerce tahsil edilen gelirler 1949 bütçe yılma maledillr.
Genel ve katma bütçeli dairelerin bu aylara ait bütçe giderleri ka
nunla verilecek ek ödeneklerle karşılanır

istanbul Üniversitesi 1949 yılı î î ü i c e Kanununa bağlı
( D ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında K a n ı m
kybul tarihi: 2/6/1949

Kanun No: 5418

Madde 1 — istanbul Ünıvers.tesı 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(D) işaretli cetvele ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.
Madde 2 — Bu kanun 1/3/1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu kanunu Maliye ve Millî E ğ i t i m Bakanlan yürütür.
4/6/1949

Geçici Madde 2 — 1949 bütçe yılı için salınmış veya salınacak arazi,
bina ve yol vergileriyle binalardan alınmakta olan buhran ve müdafaa ver
gilerine ve varsa belediyelere alt yol vergisi munzam kesirlerine ve 5237
sayılı kanunun 9, 18, 19, 21, 22, 34 ve 35 inci maddelerine g ö r e salınmış
veya salınacak belediye vergi ve resimlerine yukarki madde ile eklenen
iki aylık devre için yıllık verginin altıda biri nispetinde zam yapılmıştır.
Bu vergi ve resimler arasmda gerek ihbarname tebliği icabetmiyenlere,
gerekse ihbarname tebliği gerektiği halde 1949 bütçe yılma İlişkin tarh
ve tebliğ muameleleri evvelce bitirilmiş olanlara ait iki aylık zamdan dolayı
ayrıca ihbarname tebliğ edilmiyeceği gibi itiraz ve temyiz de yapılamaz.
Ancak zamların hesap ve tahakkukunda vaki olabilecek maddi hatalar
3692 sayılı kanun hüküm er-.r.e göre düzeltilir.
Geçici Madde 3 — 1950 yılı Ocak ve Şubat aylarının 1949 bütçe y ı l m a
eklenmesi dolayıslyle mezkûr y ı l için yukarki maddede sayılan vergi ve
resimler hariç olmak üzere kanunlarına göre vergilendirme devreleri bütçe

İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırdmasma,
değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı madde
ve fıkralar ilâvesine dair olan 5098 saydı kanu
nun geçici ikinci maddesine bazı fıkralar
eklenmesi hakkında Kanun

yılı olarak tâyin edilen ve yalnız yıllık veya taksit esası üzerinden salman
veya salınacak olan diğer vergi, resim ve harçlarla 3222 sayılı kanunun
36 nci maddesine göre verilen ruhsatnamelere ait yıllık ücrete ayrıca zam
yapılmaz.
Ancak, 1949 bütçe yılma eklenmiş olan iki aylık devre içinde 3222
sayılı kanuna göre kendilerine alıcı tesisat ruhsatı verilenlerden 1949 bütçe
yılı için uygulanan tarifeye göre alınacak ücret, yıllık tutarlarının altıda
biri nispetinde tahakkuk ettirilir.

Madde 1 — 18/6/1947 tarihli ve 5098 s a y d ı kanunun geçici ikinci
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmişir :
2510 sayılı kanunun 26 ve 27 nci maddeleri gereğince istihkak maz
batası mukabilinde Devlete intikal eden veyahut sahipleri veya Hükü
met tarafından tasfiyesi icabettiği halde tasfiye edilmiyen ve fakat tevzie
tabi tutulan gayrimenkuller ve 1505 sayılı kanuna g ö r e ve tevzie tabi tu
tulmak üzere mahallî Hükümet eliyle alınıp tevzi edilmiş bulunan arazi
ve bunların m ü t e m m i m cüzü olan binalar tevzi edilen e ş h a s a alt olup bir
gûna harç ve resme tabi olmaksızın bunlar veya mirasçıları sanıma tes
cil olunur. Eski sahipleri bu gayrimenkuller ve arazi ve m ü t e m m i m c ü züleri üzerinde bir hak iddia edemezler.

Geçici Madde 4 — 5237 sayılı kanun hükümlerine göre alınacak re
sim, harç ve ücretlerin 1949 yılında tatbik edilen tarife nispetleri 1950 yılı
Ocak ve Şubat ayları için artırılamaz.
Geçici Madde 5 — Kanunlarına göre alınması gereken vergi, resim,
harç ve ücretlerin tahakkuk ve tahsil bakımlarından zamanaşımı, istisna ve
muaflık sürelerinin hesabında 1949 bütçe yılı, bu kanunun geçici birinci
maddesi ile eklenen iki aylık devre ile birlikte bir bütçe yılı sayılır.
Geçici Madde 6 — 1950 yılı il bütçelerini görüşmek üzere genel mec
lisler Aralık ayında toplantıya çağrılır.

Bunlardan halen tevzi edilmemiş bulunanlar 26 nci madde hükmünce
istihkak mazbatası
mukabilinde Devlete intikal edenler hariç olmak
üzere eski sahiplerine iade olunur.

Ocak ve Şubat ayları için daimi komisyonların karariyle ek ödenek
verilir.
Madde 4 — Bu kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleriyle geçici 1 inci
ve 6 nci maddeleri hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1 Ocak
1950 tarihinde yürürlüğe girer.

Birinci fıkra hükmüne tevfikan tevzie tabi tutulan veya mahalli
Hükümet eliyle alınıp tevzi edilen gayrimenkuller ve arazi İle onun m ü 
temmim cüzülerl karşılığında eski sahiplerine Toprak Kanunu hükümle
rine göre bedelleri ödenir.

Madde 5 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
4/6/1949

1050
1552

2069

2518
2586

2875

3010
3321
3325
4097

4669
4698
5077
5209

Baslığı
Genel Muhasebe K a n u n u ve bunun ek r e d e ğ i ş i k l i k l e r i
ile T . B . M . M . K a r a r l a n :
1
Kanunlar:
Muhasebei Umumiye Kanunu
14/6/1927
Muhasebei Umumiye Kanununun 92 nci maddesine bir fıkra
ilâvesine dair Kanun
4/2/1930
26 Mayıs 1927 tarih ve 1050 numaralı Muhasebei Umumiye
Kanununun 83 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair Kanun
30/7/1931
26 Mayıs 1927 tarih ve 1050 numaralı Muhasebei Umumîye
Kanununun 83 uncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair Kanun
17/7/1932
1050 numaralı Muhasebei Umumiye Kanununa müzeyyel Ka
nun
25/6/1934
Muhasebe Umumiye Kanununun 99 uncu maddesi hükmü
nün jandarmava da teşmili için mezkûr maddenin tadiline
dair Kanun
18/11/1934
Muhasebei Umumiye Kanununun 99 uncu maddesini değiştiren 2586 sayılı kanun hükmünün Gumruk Muhafaza Genel
Komutanlığı askerî kurumları hakkında da tatbıkına dair
Kanun
4/1/193S
Muhaaebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (H)
fıkrasının tadiline dair Kanun
15/6/1936
Muhasebei Umumiye Kanununnu 44 üncu maddesini tadil
eden Kanun
21/1/1938
Muhasebei Umumiye Kanununa ek Kanun
27/1/1938
Artırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sayılı kanun ila
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa bir muvakkat
madde eklenmesine dair Kanun
13/8/1941
Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun
25/9/1944
Muhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 34 uncu maddelerinin
değiştirilmesi hakkında Kanun
24/1/1945
Genel Muhasebe Kanununun 83 uncu maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesi hakkında Kanun
20/6/1947
Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun
31/5/1948

Cilt

Sahife

Resmî
Gazete
Sayı

Madde 2 — Bu kanun gereğince ödenecek bedeller, 5098 sayılı ka
nunla istihkak sahiplerine ödenecek mazbatalar bakiyeleri karşılığı ola
rak Maliye Bakanlığı bütçesinin 481 inci bölümüne konulmuş olan öde
nekten verilir.
Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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4/6/1949
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1503
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3

25

1409

5814

3

26

190

5915

3

28

1273

6637

3

29

1024

6919
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5/1/1935

3

16

520

2898

2510 ve 2848 numaralı kanunlar mucibince göçmenlerle nak
ledilen kimselerin iaşesine ve 2621 numaralı kanuna göre
bunlara verilecek yemeklik ve tohumluk buğdaya ait Tali
matname
2/7/1938
2/4843 sayılı karar ile yürürlüğe giren talimatnamede yapı
lan tadilât hakkında
17/5/1941)

—

5 — Sözü gecen K a n u n l a r ı
Şark menatıkı dâhilinde muhtaç zürraa tevri edilecek araziye
dair Kanun
11/6/1929
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
15/6/1945

3
3

İskân Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair
Kanun
12/7/1939
İskân Kanununun 39 uncu maddesinin tadili hakkında Kanun
13/6/1941
İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiş
tirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı madde ve fıkralar
ilâvesine dair Kanun
24/6/1947
İskân Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiş
tirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı madde ve fıkralar efe
lenmesine dair olan 5098 sayılı kanunun geçici ikinci madde
sinin bir numaralı bendinin değiştirilmesine ve bu maddeve
bazı hükümler eklenmesine dair Kanun
6/7/1948

İskân Kanununun 31 inci maddesinin 1 inci fıkrasının cB>
kısmının tefsiri
'
7/1/1937

2/4843

2/15751

Tüzük:

İskân Muafiyetleri Nizamnamesi
4

1505
3

Sahife

Kanunlar:

İskân Kanunu
21/6/1934
İskân Kanununun 44 üncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair
Kanun
29/12/1934
İskân hakkındaki 2510 sayılı kanuna ek Kanun 31/10/1935
İskân Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine daîr
Kanun
21/11/1935
İskân Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair
olan 2848 sayıılı kanuna müzeyyel Kanun
18/2/1937
İskân Kanununa ek Kanun
2/5/1938
İskân Kanununun bazı maddelerini değiştiren 2848 numaralı
'kanunun 3 üncü ve 2510 numaralı kanunun 31 inci madde
lerini tadil eden Kanun
5/7/1939
İskân Kanununun 12 nci maddesini kısmen değiştiren ve
17 ve 23 üncü maddelerine birer fıkra ekliyen Kanun

S
2/1777
3

Cilt

2 — Yorum:
221

3

Düstur
Tertip
Yorumu,

11/7/1939
3683

Kanunlar:

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında Kanun
15/4/1338
İstanbul ve tevabii balıkhanesine mutaallik nizamnamenin
birinci ve uçuncu maddelerinde muharrer rüsumun tezyidine
dair Kanun
6/4/1340
Zabıtai Saydiye ve İstanbul ve Tevabıı Balıkhane İdareleri
Nnizamnamelerinin bazı mevaddını muaddıl Kanun 2/5/1926
Bina Vergisi Kanunu
14/7/1931
Kazanç Vergisi Kanunu
25/3/1934
Kara Avcılığı Kanunu
15/5/1937
Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine Kazanç, Hayvanlar, Mua
mele ve Bina Vergileri Kanunlarında değişiklik yapılmasına
ve bunlara geçici maddeler eklenmesine dair Kanun
13/6/194S

Baslığı

No.

2 — T. B . M . M . Kararları:
Muhasebei Umumiye Kanununun 57 nci maddesinin muhtacı
tefsir olmadığı hakkında
,
17/1/1928
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesinin tefsirine
mahal olmadığı hakkında
1/12/1929
Muhasebei Umumiye Kanununun 118 inci maddesinin muhtacı
tefsir olmadığı hakkında
9/2/1931

Kabul tarihi: 2/6/1949

Kanun No: 5420

216, 465, 820, 2395 ve 3167 sayılı kanunlara göre 1949 bütçe yılı için
verilmiş olan tayfa ve ruhsat tezkereleriyle vergi karnelerinin süreleri 1950
yılı Şubat ayı sonuna kadar uzamış sayılır.

No.

Satrife: 16277

(Resmî GaaeteY
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Yönetmelikler:

3345

4811
10
26

1793 1213
1169 6032

Sabi**: 16278

(Resmi Gaarte)

î

\\mt

Jk.

M . S. B. Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
1 — 2837 metre 85 mm. ve 2835 metre 110 mm. İlk keten su hor
tumu kapalı zarfla ihaleye konulmuştur.
2 — Muhammen fiyatı beher metre 85 mm. 575 ve 110 mm. nin
T50 kuruş olup hepsinin (37.500) liradır. Geçici teminatı (2.812,50) liradır.
3 — İhalesi: 13 Haziran 1949 Pazartesi günü saat 15.30 da Komis
yonda yapılacaktır.

8 HAZİRAN 1949

İNİ i** -A. R»
den almacak tanınma beyannamelerini doldurup eksiltme gününden en az
(tatil günleri hariç) dört gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığma mü
racaat ederek bu İş için yeterlik belgeleri almaları:
5 _ İnşaat giderleri 5128 sayılı kanun gereğince 1950 Şubat sonu
vadeli bono olarak ödenecektir.
6 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 3 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde hazırlıyacaklan yüklenme mektuplarının saat (15) e
kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez.

4 — Şartnamesi her gün öğleden
evvel Komisyonda ve İst. Lv.
Amirliğinde görülebilir. Ve 187 kuruş mukabilinde satılır.
5 — Teklif mektuplarının: 13 Haziran 1949 Pazartesi günü saat
14.30 a kadar Komisyona verilmesi.
1882 / 4-4

1 — 90 ton 3-3,5 mm. ve 5 ton 1,5 mm. kutrunda galvanizli demir tel
âmiri itaca pahalı görüldüğünden pazarlıkla satın alınacaktır.

1923/' 4-4

Şube atelye ve tesisleri yapımı
1 — Eksiltmeye konulan i ş : (151.794,02) lira keşif bedelli Afyon şube
atelye tesisleri ile (178.710,27) lira keşif bedelli Konya şube atelye ve tesis
leri olup yekûn keşif bedeli (330.504,29) üç y ü z otuz bin b e ş y ü z dört Ura
yirmi dokuz kuruştur.

3 — Pazarlığı: 13 Haziran 1949 Pazartesi günü saat 11,30 da Komis
yonda yapılacaktır.

2 — Eksiltme 16/6/1949 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 11 de
Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Ş o s e ve Köprüler Reisliği oda
sında toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuUyle yapıla
caktır.

4 — Beher parti 30 tondan aşağı olmamak üzere ayrı, ayrı mütaahhitlere de ihale edilebilir.

3 — Eksiltme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler Reisliği Muhasebe
Servisinden 16,53 lira alındı mukabilinde temin edilebilir.

2 — Muhammen fiyatı: 123.200 lira olup kesin teminatı 14.820 liradır.

5 — İdari ve fennî şartnamesi her g ü n öğleden evvel Komisyonda
ve İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir ve 616 kuruş mukabilinde Komis
yondan verilir.
2050 / 2-2

1 — 30.000 liralık Karbon Dioksit Yangın Söndürme Cihazı kapalı
zarfla ihaleye konulmuştur.
2 — Beherinin muhammen fiyatı 200 lira olup geçici teminatı 2250
liradır.
3 — İhalesi 27 Haziran 1949 Pazartesi günü saat 11 de Komisyon
da yapılacaktır.
4 — İdari ve fennî şartnamesi her g ü n öğleden evveli Komisyonda
ve İst. Lv. Amirliğinde görülür.
5 —-25 den aşağı olmamak üzere ayrı, ayrı isteklilere de ihale edile

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1949 yılına ait ticaret
odası belgesiyle usulü dairesinde (16.970,17) on altı bin dokuz y ü z y e t m i ş
Ura on yedi kuruşluk geçici güven akçası vermeleri ve bu işin teknik öne
minde bir işi iyi surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduklarını is
pat İçin Bakanlıktan veya Konya 3 üncü B ö l g e Müdürlüğünden almacak
tanınma beyannamelerini doldurup eksiltme gününden en az (tatil günleri
hariç) dört g ü n evvel yazı ile Baymdırlık Bakanlığına müracaat ederek
bu İş İçin yeterlik belgeleri almaları.
5 — İnşaat giderleri 5128 sayılı kanun gereğince 1950 Şubat sonu
vadeli bono olarak ödenecektir.
6 — İsteklilerin eksütme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen
izahat çerçevesinde hazırlıyacaklan yüklenme mektuplarını" saat 10 a
kadar makbuz karşılığında Komisyon ReisUğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
1924

4-3

bilir.
6 — Teklif mektuplarının 27 Haziran 1949
10.30 a kadar Komisyona verilmesi.

Pazartesi günü saat
Bölge müdürlük tesisleri ile şube atelye tesisleri yapımı
2084 / 4-1

Bayındırlık Bakanlığından:
B ö l g e ve şube atelye tesisleri yapımı
1 — Eksiltmeye konan i ş : (299.922,21) lira keşif bedelli Kayseri
Bölge atelye ve tesisleri ile (464.244,02) lira keşif bedelli Sivas Şube
atelye ve tesisleri olup y e k û n keşif bedeli (464.166,23) dört yüz altmış
dört bin y ü z altmış altı lira yirmi üç kuruştur.
2 — Eksiltme 15/6/1949 tarihine Taslayan Çarşamba günü saat
16 da Ankara Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler Reisliği
odasında toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle
yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler Reisliği Muhasebe
Servisinden (23,21) liralık alındı karşılığında temin edilecektir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1949 yılma ait ticaret
odası belgesi ile usuli dairesinde (22.316,65) yirmi iki bin üç yüz on altı
lira altmış b e ş kuruşluk geçici güven akçesi vermeleri ve bu işin teknik
öneminde bir işi iyi bir surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduk
larını ispat için Bakanlıktan veya Kayseri 6 nci Bölge Müdürlüğün

1 — Eksiltmeye konulan i ş : 165.256,42 Ura keşif bedelU İstanbul
3ölge Müdürlük tesisleri ile 186.742,91 lira keşif bedelli Bolu Şube Atel
ye tesisleri ve 192.991,08 lira keşif bedelli Beypazan Şube Atelye tesis
leri olup y e k û n keşif bedeU (544.990,41) b e ş y ü z kırk dört bin dokuz
yüz doksan Ura kırk bir kuruştur.
2 — Eksiltme 17/6/1949 tarihine raslayan Cuma günü saat 11 de
Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler RedsUğl
odasında toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü ile
yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler ReisUği Muhasebe
Servisinden (27,25) liralık alındı mukabilinde temin edilebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1949 yılma ait ticaret
odası belgesi ile usulü dairesinde (25.549,62) liralık geçici güven akçesi
vermeleri ve bu "işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başarmış ve
ya idare ve denetlemiş olduklarını ispat için Bakanlıktan veya 1 inci ve
4 üncü Bölge M ü d ü r l ü l e r i n d e n alınacak tanınma beyannamelerini dol
durup eksiltme gününden en az (tatil günleri hariç) dört g ü n evvel yazı
ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu i ş için yeterlik belgesi
almaları.
5 •— İnşaat giderleri 5128 sayılı kanun gereğince 1950 Şubat sonu
vadeli bono olarak ödenecektir.

8 HAZÎRAN 1949

Sahife: 16279

(R—t Guete)

6 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen izahat çerçevesinde hazırlıyacakları yüklenme mektuplarım saat (10) a
kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
(Postada olacak gecikmeler kalbul edilmez.
1926 /4-8

Eksiltmeye konulan iş:
1 — Ceyhan feyezan şeddeleri üzerine yapılacak stablize yol ve tele
fon şebekesi ile Vayvaylı - Cevheri bataklıkları kurutulması inşaatı olup
tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (949.666) lira
(53) kuruştur.
2 — Eksiltme 1/7/1949 tarihine raslıyan Cuma günü saat (16) da
Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme
Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır.
3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, bayındırlık ve su işleri
umumi, fennî şartlaşmalarını (47) lira (48) kuruş karşılığında Su işleri
Reisliğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (41.736) lira (66) kuruş
geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer
bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar
belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri
hariç) üç g ü n evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu işin
eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göster
meleri şarttır.
5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten bir
saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri
lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
1947 / 4-3

Yapı işleri ilânı

ı

3 — Eksiltme evrakı Bakanlık Şose ve Köprüler Reisliği Muhasebe
Servisinden (14,86) on dört lira seksen altı kuruşluk alındı karşılığında
temin edilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1949 yılma ait ticaret
odası belgesiyle usulü dairesinde (15.640,58) on beş bin altı yüz kırk lira
elli sekiz kuruşluk geçici güven akçesi vermeleri ve bu işin teknik öne
minde bir işi iyi surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduklarmı
ispat için Bakanlıktan veya Trabzon Yollar Onuncu Bölge Müdürlüğün
den alınacak tanınma beyannamelerini doldurup eksiltme gününden en
az (tatil günleri hariç) dört g ü n evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına
müracaat ederek bu i ş için yeterlik belgeleri almaları.
ö — İnşaat giderleri 5128 sayılı kanun gereğince 1950 yılı Şubat
sonu vadeli bono olarak ödenecektir.
6 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde ve
rilen izahat çerçevesinde hazırlayacakları yüklenme mektuplarım saat
(11) e kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
1975/4-3

»
Arapkir Asliye Hukuk Yargıçlığından :
D â v â l ı : Berenge Mahallesinden Mevlut oğlu Mustafa Türkmen'e :
Arapkir'in Yenice Mahallesinden Aziz oğlu Fazli Peker'in dâvâlı
Berenge Mahallesinden Rüştü Türkmen karısı Fatma Nadide vekili V a hap ö n e n ve aynı mahalleden Mevlut oğulları Osman ve Mustafa Türk
men ve istanbul'da Kadıköy Halit A ğ a Caddesi No. 25 te Fuat ö z i n ka
rısı Fatma ve yine aynı evde sakin S ü r e y y a karısı Möteber Erdem arala
rındaki veraset senedinin hükümsüzlüğü hakkında Asliye Hukuk Mah
kemesinde yapılan yargılamada:
Dâvâlılardan Berenge Mahallesinden
Mevlut oğlu Mustafa namına gönderilen davetiyede 28 sene evvel mem
leketi terk ederek nerede olduğu belli olmadığı ihtiyar heyetinin ilmühabe
ri ve tebliğ memurunun şerhinden anlaşılmakla ilânen tebligat icrasına
karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 17/6/1949 Cuma günü saat
10 da Arapkir Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya bir
vekil göndermesi, aksi takdirde hakkında gıyap kararı verileceği tebliğ
makamına kaim olmak üzere İlân olunur.
2079 /1-1

1 — Eksiltmeye konulan iş: Diyarbakır ilinin Eğil ve Kulp ilçele
rindeki memur evlerine yaptırılacak pis ve temiz su tesisatı işidir.
Keşif tutarı: (69.050,25) liradır.
2 — Eksiltme 16/6/1949 Perşembe günü saat 16 da Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı
zaı-f usuliyle yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve imar İşleri
Reisliğinden (345) kuruş karşılığında alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre dört bin
yedi yüz İki lira elli bir kuruşluk geçici teminat vermeleri ve 1949 yılı
ticaret odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır.
5 — isteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başar
dığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale
güllünden en az (tatil günleri hariç) üç g ü n önce Bayındırlık Bakanlığına
başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları
şarttır.
6 — istekliler teklif mektuplarının her parçasına (50) şer kuruşluk
pul yapıştırdıktan sonra eksiltme günü saat 15 e kadar alındı karşılığın
da Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
1948 / 4-4

Bölge atelye tesisleri yapımı
1 — Eksiltmeye konulan i ş : Trabzon İlindeki Yollar Onuncu Bölge
Müdürlüğüne ait Merkez Atelye ve tesisleri yapımı olup keşif bedeli
(297.264,61) iki y ü z doksan yedi bin iki y ü z altmış dört lira altmış bir
kuruştur.
2 — Eksiltme 18/6/1949 tarihine raslayan Cumartesi günü saat
(12 de) Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler Re
isliği odasında toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü
İle yapılacaktır.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Satınalma Komisyonu Baş
kanlığından:
Cinsi: Zeytin yağı, miktarı: 23.000 kilo, fiyatı: 3 lira, geçici teminatı:
5.175 lira, ihale g ü n ve saati: 27 Haziran 1949 Pazartesi saat 10.
Cinsi, miktarı, fiyatı, geçici teminatı yukarda yazılı zeytin yağının
hizasında gösterilen g ü n ve saatte Ankara Jandarma Genel Komutanlığı
binasındaki Komisyonda kapalı zarf eksiltmesiyle ihale edilecektir. Şartna
mesi her g ü n Komisyonda, görülebilir. İsteklilerin kapalı zarf teklif mek
tuplarını ve teminat makbuzlarını ihale vaktinden bir saat evvel Komis
yona vermeleri.
2095 / 4-1

Arapkir Asliye Hukuk Yargıçlığından:
Dâvâlı: Berenge Mahallesinden Mustafa oğlu Hasan Tahsin Tataroğlun'na,
Arapkir'in Berenge Mahallesinden A l i Rıza kızı A y ş e Tatar oğlu
nun aleyhinize açmış olduğu babanız Mustafa Tataroğlu'nun nüfustaki
332 ölüm tarihinin 324 olarak düzeltilmesi dâvasının Arapkir Asliye Hu
kuk Mahkemesinde yapılmakta olan yargılamasında:
Yeriniz belli olmadığından dâva dilekçesi hulâsası ve davetiye
nin ilânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma günü olan 20/5/1949 Cu
ma günü saat 10 da Arapkir Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunmanız
veya bir vekil göndermeniz hakkındaki tebligat 13 Mayıs 1949 g ü n ve
7206 sayılı gazete ile İlân edilmiş ise de mahkemeye gelmediğiniz gibi bir
vekil de göndermediğinizden hakkınızda gıyap kararı verilmiştir.
Duruşma günü olan 17/6/1949 Cuma günü saat onda Arapkir Asliye
Hukuk Mahkemesinde bulunmanız veya bir vekil göndermeniz aksi tak
dirde hakkınızdaki duruşmanın gıyabınızda icra küınacağına dair g ı 
yap kararı makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
2080 /1-1

Sahife: 16280

(Remi Gaaetc)

Kiğı AsUye Hukuk Yargıçlığından :
Adlî müzaherete nail Kiğı Kasabasının Orta Mahallesinden Şaban
kızı Şefika Hoşçimen'in Palu'nun Kasimiye Mahallesinden Keki oğlu A h 
met Hoşçimen aleyhine mahkememizde ikame eylediği açık yargılama
sırasında:
Dâvâlıya 17 Mart 1949 tarihli, 7158 sayılı Resmî Gazete ile ya
pılan ilânen tebligata rağmen gelmediğinden hakkında gıyap karan
çıkarılmasına ve yargılamanın 14/6/1949 gününe bırakılmasına karar ve
rildiğinden adı geçenin tâyin edilen günde Kiğı Asliye Hukuk Mahkeme
sinde bizzat bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi
takdirde yargılamaya kabul edilmiyeceği gıyap kararı yerine kaim olmak
üzere ilân olunur.
2045 /1-1

Aşkale Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Davacı Erzurum'un Yukarı Hasani Basri Mahallesinden Nazif kızı
Fahri karısı Gülpaşa Keser tarafından Aşkale Asliye Hukuk Mahkemesine
ikame olunan gaipliğe karar verilmesi""dâvasının yapılan yargılaması
sırasında:
Davacı Gülpaşa Keser kız kardeşi Nazif kızı Ayşe'nin 1334 tarihinden
beri kaybolmuş, bugüne kadar hayat ve mematından bir gûna malûmat
alınamadığından gaipliğine karar verilmesini istemiş olduğundan dâva
konusu ile ilgili ve halen kayıp bulunan Nazif kızı Ayşe'nin ilânı mütaakıp
yargılama günü olan 14/6/1949 Salı günü saat 10,40 da Aşkale Asliye
Hukuk Mahkemesine müracaat etmesi ilân olunur.
2014

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından :
Fotin ve iskarpin y a p t ı n l a c a k
Mühürlü numune ve teknik şartnamesine göre siyah ve kahverengi
Olarak 1200 fotin ve 300 iskarpin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
Tamamının bir istekliye ihalesi m ü m k ü n olduğu gibi renklere göre ayrı
a y n teklifte bulunulması da mümkündür.
Hepsinin tasarı bedeli 36.300 lira olup muvakkat teminatı 2655 lira
dır, ö z e l şart ve numune Ankara'da Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı
Merkez Satınalma Komisyonunda ve yalnız şart ve evsaf İstanbul Güm
rük Muhafaza Başmüdürlüğünde görülebilir.
Kapalı zarf eksiltmesi 20 Haziran 1949 Pazartesi günü saat 11 dedir.
İşlekliklerin kanuni tarifat dâhilinde hazırlayacakları kapalı zarf mek
tuplarını belli g ü n ve saatten bir saat öncesine kadar Ankara'da Gümrük
Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Satınalma Komisyonuna vermeleri.
1972 / 4-2
(Battaniye satın almacak)

8 HAZİRAN 1949

Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünde görülüp bedeli karşılığında alına
bilir.
Kapalı zarf eksiltmesi 29 Haziran
dedir.

1949 Çarşamba günü saat 11

isteklilerin belli g ü n ve saatten bir saat öncesine kadar kanuni
tarifat dâhilinde hazırlıyacaklan kapalı zarf teklif mektuplarını Gümrük
Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlı
ğına vermeleri.
2065/4-2

Devlet Demiryolları Ankara 2 nci i ş l e t m e Komisyonundan •
i n ş a a t noksanlan ikmal ettirilecek
1 — Çankırı istasyonunda Lokomotif Deposu ve müştemilâtı, allmantosyon, döner köprü temeli, hizmet evi binası ve parke yollarına ait
noksanlar İle su isalesi ve toprak tesviyesi işleri ve Dümbelek'te İstas
yon binası inşaatına ait noksanların ikmali işleri kapalı zarf usuliyle ve
fiyat birimi esası üzerinden eksiltmeye konmuştur.
2 — Bu işin muhammen bedeli (670.000) lira ve muvakkat temi
natı (30.550) liradır. İnşaatın bedeli % 5 faizli bonolarla ödenecektir.
3 — Bu işe ait şartname ve sair evrak 33,50 lira mukabilinde Dev
let Demiryollan idaresinin Ankara Merkez Veznesinde ve Haydarpaşa
Veznesinde satılır.
4 — Eksiltme 22/6/11949 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da A n 
kara'da Devlet Demiryollan Yol Dairesinde Merkez 1. Komisyonunca
yapılacağından teklif mektuplarının o g ü n saat 15 e kadar Komisyona
verilmesi veyahut tâyin edilen zamandan evvel ele geçecek şekilde iadeli
taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi.
5 — isteklilerin kanunun tâyin ettiği mûtat vesikalardan başka Dev
let Demiryollan Genel Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikasını ve vez
neden aldıklan eksiltme evrakını (her parçasına 50 kuruşluk pul yapış
tırılıp imza ettikten sonra) teklif zarflariyle birlikte Komisyona vermeleri
lâzımdır.
Ehliyet vesikası için isteklilerin ihale tarihinden en az 3 g ü n evvel
eksiltme şartnamesinde yazılı belgeleri bir istidaya rapten Devlet De
miryollan Genel Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve vesikayı imza muka
bilinde almak İçin Genel Müdürlüğe müracaatları.
1968/4-4

Devlet Demiryollan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonundan:
Teklif verme suretiyle 4 aded sabit tip kompresör pazarlıkla satın
alınacaktır. Tekliflerin 25/7/1949 Pazartesi günü saat 15 e kadar Anka
ra'da idare Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması
lâzımdır. Şartnameler Haydarpaşa'da Teslim Alma ve Yollama Müdür
lüğünden Ankara'da Malzeme Dairesinden tedarik edilir. 2042 / 2-2

Birlikler ihtiyacı için mühürlü numune ve şartnamesine göre iki
bin tane battaniye kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.
T a m a m ı n a teklif mümkün olduğu gibi binerli partiler halinde de
teklif mümkündür. Battaniyenin beheri 23 lira hesabiyle hepsi 46,000
lira olup muvakkat teminatı 3.450 liradır.
ö z e l şart ve numune Ankara'da Gümrük Muhafaza Komutanlığında
ve İstanbul'da Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünde görülebilir.
Kapalı zarf eksiltmesi 21 Haziran 1949 Salı günü saat 11 dedir.
İsteklilerin kanuni tarifat dâhilinde hazırlayacakları kapalı zarf tek
lif mektuplarını belli saatten bir saat öncesine kadar Ankara'da Güm
rük Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Satmalma Komisyonuna ver
meleri.
1973 /4-2

E r kundurası almacak
Mühürlü numune ve teknik şart esasları dâhilinde birlikler ihti
yacı için 4500 çift er kundurası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Bir tanesinin değeri 17 lira hesabiyle hepsinin tasarı bedeli 76.500
(yetmiş altı bin b e ş y ü z ) lira olup geçici teminatı 5075 (beş bin yetmiş
beş) liradır."
Mühürlü numune özel ve teknik şart Ankara'da Gümrük Muhafaza
Genel Komutanlığı Merkez Satınalma Komisyonunda ve
istanbul'da

Cıvata, somun ve perçin çivisi imal ettirilecek
1 —• Aşağıda yazılı iki liste muhteviyatı cıvata, somun ve perçin
çivisinin imali işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Her listenin muhammen bedeli ve muvakkat teminat miktarlan hizalarında gösterilmiştir.
3 —, Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden
ve Haydarpaşa'da Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden temin olu
nur.
4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 21/6/1949 Salı günü saat
15,30 da yapılacaktır.
Taliplerin teklifleri ile kanunun tâyin ettiği vesikalarını aynı günde
nihayet saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri
lâzımdır.
Liste
Muhammen
Muvakkat
No.
İsmi
Miktarı
bedeli
teminatı
Cıvata ve so
mun
Perçin çivisi

89950
13000
123200

Kg.}
•» f
»

87642.50 Tl.

5632.13 T l .

44565.00

3342.38 »
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İÇİNDEKİLER

Kanunlar

Sayfa

Kanun No:5417 İhtiyarlık Sigortası Hakkında Kanun

1

Kanun No:5418 İstanbul Üniversitesi 1949 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı
(D) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4

Kanun No: 5419 Muhasebei Umumîye Kanununun 5 İnci ve 34 Üncü
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Gelir Kanunlarında
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4

Kanun No:5420 İskân Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırmasına,
Değiştirilmesine Ve Bu Kanuna Yeniden Bazı Madde
Ve Fıkralar İlâvesine Dair Olan 5098 Sayılı Kanunun
Geçici İkinci Maddesine Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun

2

İlanlar

6

