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Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 

idare ve yazı işleri için 
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 

Umum Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

16 OCAK 1952 

ÇARŞAMBA Sayı: 8009 

KANUN 
Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair Kanun 

Kanun No: 5856 Kabul tarihi: 9/1/1952 

Madde 1 —• 4081 numaralı çiftçi mallarının korunması hakkındaki 
kanunun 4 üncü maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Belediye meclislerinin her yenilenmesinde çiftçi mallarını koruma 
meclisi üyeleri ile murakabe heyeti üyeleri yukarki bentte bildirilen usule 
göre yeniden seçilirler. 

Geçici Madde — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zar
fında son belediye seçimlerinden sonra seçimi yapılmamış olan mevcut 

çiftçi mallarını koruma meclisi ve murakabe heyetleri yenideni seçi
lirler. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Tarım, içişleri ve Adalet Bakanları yürütür. 

12/1/1952 

No. Başlığı 

İlgili Kanun : 
4081 Cifçi m a l l a r ı n ı n korunmas ı hakkında Kanun 10/7/1941 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

22 1416 4856 

T. B. M. M. KARARI 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 

kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı kanunun üçüncü maddesinin yorumlanmasına 
mahal olmadığına dair 

Karar No: 1749 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı kanunun üçüncü maddesinin yo
rumlanmasına mahal olmadığına dair Bütçe Komisyonunca hazırlanan 
aşağıdaki rapor, Kamutayın 9/1/1952 tarihli birleşiminde kabul edilmiştir. 

9/1/1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin yo

rumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi, Komisyonumuza havale edil
mekle Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır 
olduğu halde incelenip görüşüldü: 

Yorumu istenen, 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadili hak
kındaki 4598 sayılı kanunun üçüncü maddesinde (yukarı dereceye terfi 
için en az üç sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece 
maaşını fiilen almış ve üst dereceye terfie ehliyet kazanmış olmak şarttır. 

Müddetini doldurmadan yukarı derecede bir memuriyete tayini ica-
bedenler, müddetlerini dolduruncaya kadar eski derece maaşlarını alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden fazla terfi caiz değildir. 
Şu kadar ki, kadroya göre aşağı derecede memuriyet olmadığı veya ehil 
memur bulunmadığı takdirde 7 nci ve daha yukarı derecelerden birine en 
çok iki derece aşağıdaki mamurların tâyini caizdir. Bu suretle en çok 
iki derece yukardaki memuriyetlere tâyin olunanlara o derece maaşı 
tutarı ve fevkalâde zamları ile hak kazanmış bulundukları derece maaşı 

Resmi Gazete 
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tutarı ve fevkalâde zamları arasındaki fark İcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle tazminat olarak verilebilir) denilmektedir. 

7 nci ve daha yukarı derecelerden birine en çok iki derece aşağı
daki memurların tâyini halinde bunlara Bakanlar Kurulu karariyle ara
daki maaş ve fevkalâde zamları tutarlarının tazminat olarak verilebileceği 
açık olarak ifade edilmiş ise de, muhakemat müdürlüğü ve defterdarlık, 
sağlık müdürlüğü, orta tedrisat öğretmenliği gibi mütaaddit dereceli ve 
kademeli memuriyetlerde de iki üst dereceye tâyin yapılıp yapılamıya-
cağı ve yapıldığı takdirde bu gibilere evvelce almakta oldukları derece 
maaşı ve fevkalâde zammı ile bu kere tâyin olundukları derece maaşı 
tutarı arasındaki farkın tazminat olarak verilip verilmiyeceği mevzuunun 
yorumlanması istenmektedir. 

(Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden ve Bakanlık tem
silcisinden alınan izahlardan elde edilen neticeye göre : 

4598 sayılı kanunun üçüncü maddesi, 7 nci ve daha yukarı derece
lerden birine en çok iki derece aşağıdaki memurların tâyinini iki hal ile 
mukayyet tutmuştur-

1. Kadroda aşağı derecede memuriyet olmaması, 
2. Veya ehil memur bulunmaması. 
Komisyondaki müzakereler sırasında bir kısım üyeler tarafından 

kanun metninin sarih, mutlak ve umumi olduğu, aynı unvan ve mütaaddit 
dereceli memuriyetleri ayırmamış olup, yalnız birinci fıkrasiyle müdde
tini doldurmaksızın bir üst dereceye terfi edenlere müddetlerini doldu
runcaya kadar eski maaşlarının verilmesini istihdaf ettiği, nitekim 4598 
sayılı kanun tasarısının o zamanki Bütçe Komisyonunda müzakeresinden 
sonra yazılan raporda da «ehliyetlerine binaen iki üst derece memuri
yettin mesuliyet ve külfetini üzerine alacak olan memurlara, müktesep 
hakkı olan derece maaşlariyle tâyin olundukları vazifenin maaşı ara
sındaki farkı tazminat olarak ve müktesep hak teşkil etmemek üzere 
verebilmek salâhiyetinin Hükümete tanınması ve bu suretle dairelerin 
sevk ve idare mevkilerine getirilecek ehil memurların terfihleriyle bir
likte işlerin iyi yürütülmesine imkân bırakılması uygun görülmüştür» de
nildiğinden metnin bu bakımdan da sarih olduğu mütalâasında bulunul
muştur. 

Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisinden alınan izahat ve komis
yon ekseriyetinin katıldığı noktai nazar ise: Kanun metninin mutlak 
olmayıp böyle bir tâyin yapılabilmesi için; 

1. Kadroya göre aşağı derecede memuriyet olmaması, 
2, Veya terfie ehil kimse bulunmaması, 
ve şartlariyle mukayyettir. 
Misal ile arzedelim: 
Şöyle ki; İçişleri Bakanlığı teşkilâtında Mahallî İdareler Genel Mü

dürlüğünün kadro aylığı (100) liradır. İçişleri Bakanlığı kadrosunda aşa
ğı dereceden bir Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü kadrosu da mevcut 

değildir. Binaenaleyh evvelemde tefsiri talep olunan hükme istinaden 
ancak böyle bir kadroya iki derece aşağıdan yani müktesep hakkı (80) 
lira olan bir memurun tâyini yapılabilir. 

Kezalik Maliye Bakanlığı Teşkilâtında Özlük İşleri Müdürlüğü kad
rosu (90) lira aylıklıdır ve teşkilât içinde daha aşağı dereceden bir özlük 
İşleri Müdürlüğü kadrosu da yoktur. Gene aynı hükme dayanılarak an
cak bu kadroya iki aşağı derecedeki yani müktesep hakkı (70) lira ay
lıklı bir memurun tayini m ü m k ü n olabilir ve bu gibilere, kanun vâzıının, 
hizmet ve külfete karşılık olarak (100) lira, (90) lira olarak kabul et
tiği aylıkları alamıyacak durumda olan bu memurlara bu hizmet ve kül
fetlerini karşılamak üzere kadro aylıkları ile müktesep hak olarak al
makta oldukları iki alt derece aylıklar arasındaki farkın tazmninat ola
rak verilmesi mümkündür. 

Kademeli kadrolara gelince : Bunlardan meselâ (defterdarlık) (70) 
liradan (100) liraya kadar olmak üzere kademelidir. (70) lira aylıklı 
bir memurun (90) lira aylıklı bir defterdarlık kadrosuna tayinli mevzuu-
bahıs olursa, kadroda daha aşağı derecede yani (80) ve (70) lira aylıklı 
defterdarlık mevcut olduğu cihetle fıkradaki (kadroda aşağı derecede 
memuriyet olmaması) şartı tahakkuk edemiyeceğinden böyle bir tâyin 
esasen yapılamaz. Diğer taraftan (70) liralık defterdarlık ile (80), (90) 
ve (100) liralık defterdarlıklar arasında mahiyetleri ve vasıfları itiba
riyle bir fark da mevcut değildir. (70) lira alan bir defterdarın vazife 
itibariyle mühim bir vilâyette ve (99) lira alan bir defterdarın ise, yine 
bu bakımdan nispeten daha az mühim bir Vilâyette istihdam edilmeleri 
mümkündür ve tatbikatta her zaman vâkıdiir. 

Fıkra hükmü mutlak mânada alındığı takdirde (70) liralık kadro
da müktesep hak olan (70) lira alan bir defterdara memuriyet yeri de-
ğıştirilmeksizin binnetce vazifesinin mahiyet ve hacminde bir külfet ya
pılmaksızın sadece kadrosunu (90) liralık bir kadro ile tebdil etmek su
retiyle (70) lira ile (90) lira arasındaki farkın tazminat olarak veril
mesi mümkün görülecektir. 

İl sağlık, veteriner ve orman müdürleri, hâkimler, savcılar, varidat 
müdürleri, malmüdürleri, tahrirat müdürleri, doktorlar ve saire gibi ka
demeli olan kadrolar hakkında da vaziyet aynıdır. Hilafı mütalâanın tat
bikatta alacağı seyir de üzerinde durulması icabeden bir keyfiyettir ve 
kanun vâzının maksadı da asla bu değildir. 

Valilerin durumu ise İl İdaresi Kanunu ile hal ve ıslah edilmiş ol
duğundan yoruma bu bakımdan da mahal olmadığına ekseriyetle karar 
verilmiştir. 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
ÖZETİ : İstanbul'da Toprak Mahsulleri Ofisine 
bağlı depolarda çalışan işçilerle işveren arasın
da çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı H. 

İstanbul'da Toprak Mahsulleri Ofisine bağlı depolarda çalışan iş
çilerle işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına dair İstanbul 
11 Hakem Kurulunca verilen karara işçiler ve işveren tarafından itiraz 
edilmiş olduğundan, 3008 sayılı kanunun 83 üncü maddesine göre Ça
lışma Bakanlığınca vukubulan davet üzerine : 

Danıştay Birinci Daire Başkanı Avni Türel'in Başkanlığı altında : 
11 —• Ankara Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Hüseyin Cahit 

Oğuzoğlu, 
12 —• Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Turhan Çakus, 
3 —. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanı Nu

rettin özmen, 
4 — Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Âmil Artus, 
5 — Çalışma Bakanlığı Hukuk Müşaviri Necdet Azak, 

8 — İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Kemal Aral, 
7 —• 3008 sayılı İş Kanununun 83 'üncü maddesinin B fıkrası ge

reğince Çalışma Bakanı tarafından Kurula üye olarak iştirak ettirilen 
Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Üyesi Cemal Okten 

den teşekkül eden, İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu An
kara'da Çalışma Bakanlığında 12/12/1951 Çarşamba günü saat 17 de 
toplandı. 

İstanbul 11 Hakem Kurulunca verilen 12/11/1951 tarihli karara karşı 
işçiler ve işveren tarafından yapılan İtirazın, İş Kanununun 82 nci mad
desinin D fıkrasında yazılı müddet içinde vukubulduğu bittetkik anlaşıl-
mış olduğundan, kabulüne karar verildikten sonra işin esasının incelen
mesine geçildi : 

İşçilerle işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet, gerekse nisap ba
kımlarından kanuni şartları haiz bulunduğu anlaşılan toplulukla iş 
uyuşmazlığının konusu, hayat pahalılığı ve çalışma şartlarının ağır ve 
yıpratıcı olması sebebiyle işçi ücretlerine % 50 zam yapılması talebinden 
ibarettir. 

RESMI 

düstur Gazete 
No Başlığı Tertip Cilt Sahife Sarı 

İ lgi l i Kanunla r : 

3656 Derlet memur lar ı a y l ı k l a r ı n ı n tevhit ve t e a d ü l ü n e dair 
Kanun 8/7/1939 3 20 1397 4253 

4593 Devlet memurlar ı a y l ı k l a r ı n ı n tevhit ve t e a d ü l ü n e dair olan 
3656 s a y ı l ı kanunun bazı maddelerinin değ i ş t i r i lmes i ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun 24/6/1944 3 25 1107 5739 
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î l Hakem Kurulunun 12/11/1951 tarihli kararında : 
«Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün bir örneği dosyada 

mevcut 17/5/1951 gün ve 7055 sayılı yazısına göre Genel Müdürlüğün., iş
çilere yemek vermek temayülünde olduğunu ancak dağınık yerlerde ça
lışan bu işçilere sıcak yemek vermenin imkânsızlığını gozönüne alarak 
5 liraya kadar (dâhil) yevmiye alanların ücretlerine seyyanen, bir ekmek 
bedeli olan 30 kuruşun ilâvesine karar verilmiştir.» denilmektedir. 

İşçiler tarafından İstanbul Valiliği vasıtasiyle verilen 26/11/1951 
tarihli itiraz dilekçesinde : 

«1 — 350 - 500 kuruş arasında tesbit edilmiş olan ücretlerin 1947 
yılından beri verilmekte olup, hiç bir zamma tabi tutulmadığı, 

2 — senelik zaman zarfında hayat standardının pahalılık istika-
metinde değiştiği, 

3 —• Müessesenin bütçe ile idare edilir durumda olmasının zam ya
pılmaması için sebep sayılamıyacağı aynı vaziyette olan 'Sümerbank ve 
Tekel idarelerine bağlı işyerlerinde ücretlere '% 30 nispetinde zam yapıl
mış Olduğu, 

4 — Yapılan işin ağır olduğu, buna mukabil ödenen ücretlerin as
gari geçilin imkânlarımı temin etmekten uzak bulunduğu, 

gözönünde tutularak, % 50 nispetinde zam yapılması» ve işveren 
tarafından İstanbul Valiliği vasıtasiyle verilen 23/11/1951 tarihli itiraz 
dilekçesinde : 

«1 — İşçilerin gördükleri işin mahiyeti itibariyle geçidi olduğu ve 
ödenen ücretlerin asgari geçim imkânlarımın üstünde bulunduğu, 

2 —• Görülen iş istihsal ile doğrudan doğruya ilgili ve müstakar 
olmadığından işçilere yemek bedeli verilmesinde kanuni mecburiyet bu-
lunmadığı, 

3 — ı İşçilerin mukaveleleri 31/12/1951 de sona ereceği ve yeni gelem 
işçiler içim kararın tatbik kabiliyeti olamıyacağı, 

4 —, İşçilerin talebinin toplulukla iş uyuşmazlığı konusu olamı-
yacağı, asgari ücret tesbitine İstanbul'da henüz başlanmadığından, üc
retlerin işçi ile işveren arasımda serbestçe tâyin edildiği, işçilerim bu üc
rete bir itirazı varsa asgari ücret tesbitine gidilmek suretiyle meselenin 
halledilebileceği, 

sebeplerine binaen zam yapılmasına mahal olmadığı» 
ileri sürülmektedir. 

İstanbul Valiliğinin 30/11/1951 tarihli ve 668 sayılı yazısına bağlı 
dosya içinde bulunan bütün evrak incelendikten sonra gereği düşünüldü 

lstanbul Toprak Mahsulleri Ofisine bağlı depolarda çalışan işçilerin 
bugün almakta oldukları günlük ücretlerin (350 - 690) kuruş arasında 
değiştiği, işçilerim (% 49) umun günde (500) kuruş ücret almakta bulun
duğu ücret vasatisinin de (450) kuruş civarında bulunduğu ve halen öden-
mekte olan ücretlerin İstanbul İli ücret emsalinden de aşağı olmadığı, 
dosya arasında mevcut işçilere ödenmekte olan günlük ücretleri belirten 
cetvel ile İstanbul İli geçim endekslerinin tetkikından da anlaşılmış ve 
bu bakımlardan işçilere halen ödenmekte bulunan ücretlerim normal 
geçim limikânlarını sağlamaya yetecek durumda olduğu kanaatine varıl
mış bulunmasına ve her ne kadar İl Hakem Kurulu, işçilere bir ekmek 
bedeli olan (30) kuruşun ücretlere ilâvesine karar vermiş ise de, işçilerin 
bu yolda bir talepleri mevcut olmadığıma göre kararına bağlanmasında 
isabet görülmemiş olmasına binaen İl Hakem Kurulu kararının bozulma
sına Ve işçilerin zam hakkındaki iddia ve taleplerinin reddine ve kararın 
Resmî Gazete ile yayımlanmasına 12/12/1951 tarihimde oybirliği İle karar 
verildi. 

Başkan 
Danıştay Birimci Daire Başkanı 

Avni Türel 

Üye 
Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel 

Müdürü 
Turhan Çakus 

Üye 
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 

Müdürü 
Amil Artus 

Üye 
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri 

Kemal Aral 

Üye 
Ankara Hukuk Fakültesi Prof. den 

Hüseyin Cahit Oğuzoğlu 

Üye 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Tetkik 

Kurulu Başkanı 
Nurettin özmen 

Üye 
Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk 

Müşavrii 
Necdet Azak 

Üye 

Cemal Okten 

Raportör 
Çalışma Bakanlığı Hukuk Müşaviri 

Kalem Amiri 
Mukaddere Gönenli 

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

istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Yönetmeliği 

13/6/1946 tarihli ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 10 uncu 
maddesi uyarınca 8/1/1952 tarihinde Mil i Eğit im Bakanı tarafından 
onanmıştır.] 

I - ANA HÜKÜMLER VE GİRİŞ ŞARTLARI : 
Madde 1 — İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Doktoru 

unvanı en az iki sömestre devam eden doktora hazırlık çalışmalarını mü-
taakıp yapılan imtihanlarda muvaffak olduktan sonra aşağıdaki madde-
lerde gösterilen şartlara uygun şekilde bir tez hazırlayıp başarı ile mü
dafaa edenlere verilir. 

Madde 2 — Doktora çalışmalarına başlayabilmek için, doktora 
adaylarından, aşağıdaki şartlar aranır : 

a) BIR Hukuk Lisans diploması almış olmak; 
b) Lisans öğretimi sırasında yapılan en az üç ayrı seminerden bi

rer belge almış bulunmak; 
Her ne sebeple olursa olsum, seminer çalışmalarıma iştirak etme

miş olanlarla seminer çalışmaları olmayan Fakülte mezunlarınım, önce 
Hukuk Lisans seminerlerine devam ederek üç seminer belgesi almaları 
lâzımdır, 

c) Fransızca, ingilizce, Almanca, italyanca dillerinden bîrinde ya
zılmış bir eseri kolayca tercümeye ve anlayıp izaha muktedir olduğu bir 

imtihan heyetince tesbit edilmiş olmak (Dekan, Fakülte Profesörler Ku
rulunun mütalâasını aldıktan sonra, bu dillerden başka bir yabancı dilin 
kabulüne karar verebilir.) 

II - DOKTORA ÇALIŞMALARI VE İMTİHANLARI : 
Madde 3 — Doktora çalışmaları, seminerlerle doktora kurları ve 

18 inci madde gereğince aday tarafından yapılacak mesaiyi ihtiva eder ve 
15 Kasıim'da başlayıp 15 Mayıs'ta nihayete erer. 

Bu çalışmalara katılmak isteyen adaylar, İkinci maddede gösterilen 
şartları haiz olduklarını belirten belgelerle Kasım ayının ilk 15 günü 
içinde kayıt için Dekanlığa müracaat ederler. 

Aday, dilekçesinde 6 nci madde gereğince, devam içim seçtiği kı
sım ile seminerleri bildirmek zorundadır). 

Madde 4 — Doktora seminer ve kurları, Amme Hukuku ve Hususi 
Hukuk kısımlarımla ayrılır. Aday, bu iki kısımdan birini seçer. 

A - Seminerler 

Madde 5 — Aşağıda yazılı derslerin mevzularından olmak ve bir 
veya iki sömestre devam etmek üzere seminerler tertip edilir : 
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Âmme hukuku kısmı : 

1 — Umumi Âme Hukuku, 
2 — Ceza. Hukuku ve Ceza Usul Hukuku, 
3'—• Devletler Umumi Hukuku, 
A — Esas Teşkilât Hukuku, 
5 — İdare Hukuku, 
6 — Hukuk Felsefesi veya Hukuk Tarihi ve yahut Hukuk Sosyo

lojisi. 

Hususi hukuk kısmı : 

1 — Medenî Hukuk, 
ı2 — Devletler Hususu Hukuku, 
3 —• Ticaret Hukuku (kara, deniz, hava), 
4 —• Medenî Usul Hukuku ve İcra İflâs Hukuku 

—• Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku, 
e '— Roma Hukuku, 
7 — Hukuk Felsefesi veya Hukuk Tarihi. 
Her seminer çalışmasının süresi bir buçuk saattir. 
Madde 6 — Doktoraya kaydolunan aday, seçtiği kısma göre, Âmme 

Hukuku kısmı seminerlerinden dördünü veya Hususi Hukuk kısmı se
minerlerimden üçünü seçer. Ancak, Hususi Hukuk kısmını seçmiş olan 
adaylar, ayrıca Medenî Hukuk seminerine devama mecburdurlar. 

Madde 7 — Seminer programını, onu idare eden öğretimi üyesi ya
par. Programların başlıca kısmını, adayın şahsi çalışmaları teşkil eder; 
bunlar semineri idare eden öğretim üyesince tesbit olunur. 

Bu çalışmalar, öğretim üyesinin tâyin edeceği bir meseleyi araştır
mak, incelenmek ve ilmî bir surette izah etmek şeklinde tamamı edilir. 

Madde 8 — Aday, her seminerde, mevzuu öğretim üyesi tarafından 
verilmek üzere, bir vazife yapar. Bu vazifenin plân bibliyografya, me-
tod vesair hususiyetleri itibariyle ilmî bir çalışma mahiyetini taşıması 
lâzımıdır. 

Madde 9 — Yapılan vazife öğreten üyesi tarafından kâfi görüle
rek kabul edildiği takdirde, orta, iyi veya pekiyi olmak üzere derecelen
dirilir ve buna ait bir rapor, öğrencinin dosyasına konulmak üzere se
miner çalışmalarının bittiği sömestre sonumda Dekanlığa verilir. Takdir 
'edilen derece 17 nci madde gereğince, adaya verilecek devam belgesine 
de işaret edilir. 

Madde 10 — Vazifesi kabul edilmemiş olan adaylar, öğretim üye-
siml' tensibine göre, aynı mevzuu veya yeniden alınacak bir mevzu üze
rinde, vakit müsaade ederse, tekrar bir vazife yaparlar; ancak, bir ada
ya aynı seminerde iki sömestre içinde üçten fazla vazife yaptırılmaz. 

Madde 11 — Seminer yapan öğretim üyeleri, yaptırdıkları vazifeler
den ilmî değerini yüksek gördüklerini her sömestre sonunda Dekanlığa 
ayrıca bildirir. Bu vazifeler Dekanlıkça (seminer çalışmaları) adı altında 
bastırılabilir. 

(Madde 12 — Seminerlere devam mecburidir. Her ne sebeple olursa 
olsum bir seminere, bütün seminer saatlerinin en az üçte ikisi miktarın-
ca devam etmemiş olan adayın doktora çalışmalarına devam edebilmesi 
için 3 üncü madde gereğince, yeniden müracaatı lâzımdır. 

Yukardakl maddelerim seminer çalışmaları hakkındaki hükümleri
ni yerine getirmiş olan öğrencilere, her seminer içim öğretim üyesi tara-
fından imza edilmiş bir (ıSeminer Belgesi) verilir. 

B - Kurlar 

Madde 13 — Kurlar, hukuk şubelerinden birlinin bir veya birkaç 
mevzuunu derimi eştirmek suretiyle yapılan araştırma mahiyetinde 
derslerdir. 

Madde 14 — Fakültede her sömestre İçin (doktora kurları) açılır. 
Profesörler Kurulu, yaz sömestresi sonunda, gelecek iki sömestre içinde 
ve her kısım için ikiden az olmamak üzere açılacak doktora kurlarının 
taalluk edeceği hukuk şubesini, sayısını ve bunları yapacak öğretim 
üyelerini tesbit eder. 

[Doktora kurunu yapacak olan öğretim üyesi, kurun kaç ders tu
tacağını, tedrisatın başlamasından bir ay evvel Dekanlığa bildirir. 

Madde 15 —Doktora kurlarından her biri birer saatlik 12 dersten 
az olmamak üzere tertip edilir ve ilki sömestreye taksim edilebileceği 
gibi, yalnız bir sömestrede de toplanabilir. 

Madde 16 — Doktora adaylarının bu kurlara devamı mecburidir. 
Devam hususumda 12 nci madde hükmü uygulanır. 

C - Eser tetkikleri 

Madde 17 — Adaylar, seminerleri idare eden öğretim üyeleri tara
fından tesbit edilecek en az üç eseri incelemekle mükelleftirler. 

Madde 18 — Aday, inceleyeceği eserler hakkımda öğretim üyesi 
tarafından bir yoklamaya tabi tutulur ve netice orta, iyi veya pekiyi ol
mak üzere bir belge ile belirtilir. 

Doktora çalışmalarına devamın kontrolü 

Madde 19 — Doktora çalışmalarına, adaylarının devamı mecbu
ridir. Seminerlere ve kurlara devamı, bir yoklama karnesi ile kontrol edi
lir. Adaylar, kendilerine verilecek olan fotoğraflı yoklama karnesini, her 
seminer ve kur sonumda bizzat öğretim üyesine imza ettirirler. 

Seminer ve doktora kurlarından herhangi biri için gerekli devamı 
tahakkuk ettirmeyerek kaydı silinen aday, yeniden kaydolunduğu tak
dirde; sonraki devrelerde yalnız, kaydı silinen seminer veya kura deva
ma mecburdur. 

Madde 20 — Adaylar, doktora çalışmalarınım sona erdiği hafta 
içimde karnelerini Dekanlık Kalemine vererek birer (Doktora Devam Bel
gesi) alırlar. 

Doktora çalışmaları imtihanları 

Madde 21 — Doktora imtihanları yazılı ve sözlü olmak üzene iki 
safhada yapılır. 

imtihanlara girebilmek için aşağıda yazılı belgelerim alınmış olması 
şarttır: 

a) Doktora devam belgesi; 
(b) Dört seminer belgesi; 
c)i 17 nci madde gereğince, okunması lazımgelen eserlerin mevzuu 

üzerinde ilgili öğretim üyesinin yapacağı yoklamanın neticesini bildiren 
belge. 

Madde 22 — Her öğretim yılı içinde, biri Kasım, diğeri Nisam ay
larında olmak üzere iki imtihan devresi vardır. İmtihanların gün ve sa
atleri Dekanlıkça kararlaştırılıp, yapılmalarından 15 gün evvel Fakültede 
ilân edilir. 

Madde 23 — İmtihanlara girmek isteyen adaylarım imtihan tarihin
den en az dört gün evvel Fakülte Kalemine başvurarak adlarını kaydet-
tir meleri lâzımdır. Adlarını bu suretle kaydettirememiş olanlar, o devre 
imtihanlarına giremezler. 

Madde 24 — İmtihanlar, (doktora imtihan Jürisi) tarafından ya
pılır. Jüri, adayın 3 üncü madde gereğince, takip ettiği seminerlere ait 
derslerin dört öğretim üyesi ile Dekanlıkça, kısım öğretim üyeleri arasın
dan ayrıca seçilecek bir profesörden terekküp eder, Jüriye en kıdemli 
ordinaryüs profesör veya profesör başkanlık eder. 

Madde 25 — 21 inci madde gereğince, imtihanlara girmek hakkını 
kazanan aday, eleme mahiyetinde yazılı bir imtihana tabi tutulur. 

Yazılı imtihanların mevzuuna ait program, her kısım için ayrı olmak 
üzere, Profesörler Kurulu tarafından doktora tedrisatının başlangıcında 
tertip ve ilân olunur. Program, derslerin muayyen bahislerine taallûk 
eder. 

Yazılı imtihanın gayesi, adayın nazarî ve tatbiki tetkik ve tahlil 
kabiliyetini tâyindir. 

İmtihan Jürisi, bu gayeyi gözönünde tutarak programdaki mevzu
ların bütününe veya bir kısmına taallûk etmek üzere sentetik veya mün
ferit surette yazılı imtihan suallerini tesbit eder. 

Yazılı imtihan en çok üç saat devam eder. Yazılı imtihanda muvaf
fak olan öğrenci, sözlü imtihana kabul edilir; bu imtihan, öğrencinin ta
kip ettiği seminerlere ait derslerin mevzuuna taallûk eder. 

Madde 26 — Sözlü imtihanda, Jüriyi terkip eden öğretim üyeleri, 
muayyen bir kitap veya ders notu ile bağlı olmıyarak, sual sormak ve 
cevapları takdir etmekte serbesttir. 

Madde 27 — Yazılı ve sözlü imtihanlar bir bütün teşkil eder. Yazılı 
İmtihanda muvaffak olup da herhangi bir sebeple sözlü imtihana girme
miş veya girip de başarı gösterememiş olan aday, ilerde yazılı imtihanını 
tekrarlamak mecburiyetindedir. 
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Madde 28 — İmtihan sonunda Jüri, doktora çalışanlarına evvelce 
takdir edilen dereceleri de nazara almak suretiyle adayın durumunu mü
zakere ederek muvaffak olup olmadığını ve muvaffak olduğu takdirde 
ORTA, İYİ ve PEKİYİ olmak üzere hangi dereceyi kazandığı hususunu 
ekseriyetle kararlaştırır. 

İmtihanda muvaffak olan aday, Jüri huzuruna çağırılır ve netice 
kendisine bildirilir. 

III — DOKTORA TEZİ: 
Madde 29 — imtihanları başarmış olan aday, hazırlıyacağı tezin ko

nusunu, doktorasını yaptığı kısma giren bilim dallarından seçer. Lisans 
diploma derecesi l Y l veya PEKİYİ ve seminer sertifikalarının ortala
ması P E K l Y l olan ve doktora kurlarından belge almış bulunan adaylar, 
doktora imtihanlarından evvel de tez mevzularını alabilirler. 

Tez mevzuu, adayın seçeceği ordinaryüs profesör veya profesör tara
fından tasvip edildikten sonra Dekanlığa bildirilir. Aynı öğretim üyesi, 
tezin hazırlanmasında adaya faydalı gördüğü tavsiyeleri yapar ve direk
tifleri verir. 

Aday, hazırladığı tezi daktilo ile yazılmış ve 5 nüsha olarak Dekan
lığa tevdi eder. Dekanlık da tezleri, 30 uncu madde gereğince, teşekkül 
edecek Jüri üyelerine tevzi eder. 

ilmî bir hedefe varan veya ilmî bir metodu yeni bir konuya başarı 
ile tatbik eden veya metodda bir yenilik ve ilimde ilerleme gösteren oriji
nal tezler müdafaaya elverişli sayılır. 

Madde 30 — Tez Jürisi 29 uncu maddede zikredilen üye ile, Profe
sörler Kurulunca seçilecek dört öğretim üyesinden teşekkül eder. Jüride 
birden fazla doçent bulunamaz. 

Jüriye, tezi idare eden Ord. Profesör veya Profesör, Başkanlık eder. 
Jüriyi terkip eden öğretim üyelerinden her biri, tezin kendilerine 

Dekanlık tarafından tevdii tarihinden! itibaren en çok üç ay içinde tez 
hakkında bir rapor hazırlar. Bu raporlar üzerine Jüri müzakere ederek, 

tezin müdafaaya elverişli olup olmadığını çoğunlukla kararlaştırır. Jüri
nin bu kararı kesin ve takdiridir. Netice Jüri Başkanı tarafından bir hafta 
içinde adaya bildirilir ve kendisine tezinin bir hulasasını hazırlaması teb
liğ olunur. 

Madde 3i — Tezin müdafaa edileceği gün ve saat Jüri Başkanının 
reyi alındıktan sonra Dekan tarafından tesbit edilerek müdafaa gününden 
en az bir hafta evvel adaya bildirilir ve Fakültede ilân edilir. 

Madde 32 — Jüri Başkanı, önce adaydan 30 uncu madde gereğince 
yapılan hulâsayı okumasını ister. Bunu mütaakıp tezde mevzuubahis olan 
meseleler hakkında sualler sorulur ve izahat istenir. 

Madde 33 — Sual ve cevaplar bittikten sonra Jüri, tezin ilmî değe
rini, izah ve müdafaanın tatmin edici mahiyette olup olmadığını müza
kere eder. Tezin kabulü için en az dört üyenin lehte oy vermiş olması 
şarttır. 

' Kabul edilen teze reylerin çoğunluğu ile lYÎ veya PEKİYİ derece
lerinden biri tevcih olunur. 

Madde 34 — Tezin kabul veya reddi bir tutanak ile tesbit edilerek 
Jüri üyeleri tarafından imza edilir. 

Tezin kabulü halinde adaya, tezin kabul edilmiş olduğu tebliğ edilir. 
Madde 35 — Tezi reddedilen aday, aradan en az bir sene geçtikten 

sonra onu düzelterek yeniden müdafaa edebileceği gibi, başka bir mevzu 
alarak yeni bir tez hazırlamayı da teklif edebilir. 

Madde 36 — Tezin kabulünden sonra aday tarafından, yabancı ilim 
dillerinden birinden etraflı bir hulâsasiyle birlikte üç sene zarfında neşre
dilmesi şarttır. Basılan tezlerden 100 nüshası Fakülteye verilir. 

Basılacak tezde ancak Jürinin kabul ettiği değişiklikler yapılabilir. 
P E K l Y l derece kazanmış olan tezlerin basılmasına lüzumu halinde 

Fakültece yardım edilebilir. 
Bu şart tahakkuk etmedikçe doktora diploması verilemiyeceği gibi, 

aday (Doktor) unvanını da kullanamaz. 

İ L Â N L A R 

Adalet Bakanlığından : 

JNisan 1051 somuna kadar sürelerini bitirip 1 ve 2 N«x lu Ayırma Meclisince yardımcı, yargıç ve C savcıları hakkımda yapılan ayırma inceleme
sine karışı itirazda bulunmaları üzerine Ayırma Meclisi Genel Kurulunca verilen kararlar sonucunda değişikliği kapsayan cetvel Hükimler Kanunu
nun 5457 sayılı kanunla değiştirilen 40 ıncı maddesinin son berildi gereğine o aşağıda gösterilmiştir. 

inceleme sı
rasındaki Sicil No : Adı ve soyadı Memuriyeti itirazın kabulü üzerine alındığı yükselme 

maaşı defteri ve sırası 

80 5074 Fehımİ Tüzün Yargıtay C. Başsajvsı Yardımcısı Mümtâzen yükse!!mıeğe lâyık C defterinin birinci 
sırasına 

70 4309 Halil Sükuti Çanakkale Sorgu Yargıcı Tercihli olarak yükselmeğe lâyık B defterinin 
1(1 inci sırasına 

40 9622 Zeki Yüksel Salihli Yargıç Yardımcısı Tercihli olanak yükselmeğe lâyık B defterinin 
ikinci sırasına 

40 893)1 Hasan Ouci Kozan Sulh Yargıcı Yükselmeğe lâyık A defterinin 20 nci sırasına 
35 9491 Hadiye Gönenç Amasya Yargıç Yardımcısı Yükselmeğe, lâyık A defterinin 59 uncu sırasına 
35 U0013 Osman Yeltekin Araç Sorgu Yargıcı Yükselmeğe lâyık A defterinin 60 ıncı sırasına 
35 10403 Sadettin Gürçay Edremit Yargıç Yardımcısı Yükselmeğe layık A defterinin 61 inci sırasına 
35 9304 Cemal Azmi Tekinalp Söke Sorgu Yargıcı Yükseklemeğ lâyık A defterinin 62 nci sırasına 
35 10463 Enver Sertoğlu Bartın Yargıç Yardımcısı Yükselmeğe lâyık A defterinin 63 üncü sırasına 
35 110561 Mueaffer Tuncer Kırıkkale Sorgu Yargıcı Yükselmeğe lâyık A defterinin 64 üncü sırasına 
35 10509 Cevdet Aydın Bozüyük Sorgu Yargıcı Yükselmeğe lâyık A defterinin 65 inci sırasına 
35' 10094 Alvnıi 'Güneş Diyadin Yargıç Yardımcısı Yükselmeğe lâyık A def terinin 66 nci sırasına 
35 10035 Kemal Yüce Altıntaş (Sorgu Yargıcı Yükselmeğe lâyık A defterinin 67 nci sırasına 
35 110474 Kadir Boztepe Çayeli Sorgu Yargıcı Yüksetaeğe lâyık A defterinin 68 inci sırasına 
315 10515 Hasan Bereketi Kırıkhan Sorgu Yargıcı Yükselmeğe lâyık A defterinin 69 uncu sıraSma 
35 10080 Mehmet Güler Çumra Sorgu Yargıcı Yükselmeğe lâyık A defterinin 70 inci' sırasına 
35 10412 ıNTaami Bacak Ş. Karahisar Sorgu Yargıcı Yükselmeğe lâyık A defterinin 71 inci sırasına 
35 (10483 Muzaffer Ungör Cide Sorgu Yargıcı Yükselmeğe lâyık A defterinin 72 ad sırasına 
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Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından : 

Balıkesir ilinin Merkez ilcesine bağlı Yenıceıkebiı Köyünde kâin olup 
mekşufen Devlete ait ıbulunan kuzeyi: Köçek tepesinden Körbahçe çeş
mesine doğru hat, batısı: Körbahçe çeşmesinden başlayıp Tabancaatılan 
taş tepesinden geçerek Sakar kayasına kırık hat, güneyi: Sakar kaya
sından Karapınar çeşmesine doğru hat, doğusu: Karapınar çeşmesinden 
başlayıp Taşlı tepesi ve Kozakçamı tepesiyle Dernek tepelerinden geçe
rek hudut başlangıcı olan Köçek tepesine kırık hat smırlariyle çevrili 
299 hektarlık sahadaki antimuan madeninin beş yıl süre ile işletilmesi 
için 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 9/6/1951 tarihli ve 
T830 numaralı Resmî Gazete ile ilân edilen şekil ve şartlarla ehil talibine 
işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

Mezkûr gazetede belirtilen ve bütün illerde maden işlerini tedvir 
eden dairelerde mevcut listelerde aynen görülmesi mümkün bulunan bu 
şartlarla Yeniceikebır antimuan madenini işletmek isteyenlerin 5/1/1952 
tarihinden itibaren iki ay zarfında bir dilekçe ile doğrudan doğruya Ba
kanlığımıza müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. 

5295 / i-2 

Takat ilinin Zile ilcesine bağlı Bultu Köyünde kâin olup mekşufen 
Devlete ait bulunan kuzeyi: Sırıklı dere tepesinden Büyük Bultu camiine 
doğru hat, doğusu: Büyük Bultu Köyü camiinden başlayıp Sarıbaba te
pesinden geçerek Küçük Bultu camiine kırık hat, güneyi ve batısı: Küçük 
Bultu camiinden hudut başlangıcı olan Sırıklı dere tepesine doğru hat, 
sınıırlariyle çevrili (915) hektarlık sahadaki linyit madeninin beş yıl süre 
ile işletilmesi için 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 9/6/1951 
tarihli ve 7830 numaralı Resmî Gazete ile ilân edilen şekil ve şartlarla 
ehil talebine işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

Mezkûr Resmî Gazete'de belirtilen ve bütün illerde maden işlerini 
tedvir eden dairelerde mevcut listelerde aynen görülmesi mümkün bu
lunan bu şartlarla Bultu linyit madenini işletmek isteyenlerin 7/1.'1952 
tarihinden itibaren iki ay zarfında bir dilekçe ile doğrudan doğruya Ba
kanlığımıza müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. 

5296 / 4-2 

Manisa İlinin Gördes ilcesine bağlı Deliler Köyü civarında kâin olup 
mekşufen Devlete ait bulunan kuzeyi ve batısı • Deliler Köyü camiinden 
Yaran tepesine doğru hat, doğusu : Yaran tepesinden Kızılkesik tepesine 
doğru hat, güneyi : Kızılkesik tepesinden başlayıp Kuzualan tepesinden 
geçerek hudut başlangıcı olan Deliler Köyü camiine kırık hat, sınırlariyle 
çevrili (203) hektarlık sahadaki mika madeninin beş yıl süre ile işletil
mesi için 4268 sayılı kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, 9/6/1951 tarihli 
ve 7830 numaralı Resmî Gazete ile ilân edilen şekil vo şartlarla ehil tali
bine işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

Mezkûr gazetede belirtilen ve bütün illerde mad'm işlerini tedvir 
eden dairelerde mevcut listelerde .aynen görülmesi mümkün bulunan 
bu şartlarla Deliler mika madenini işletmek isteyenlerin 5/1/1952 tarihin
den itibaren iki ay zarfında bir dilekçe ile doğrudan doğruya Bakanlı
ğımıza müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. 

5297 /4-2 

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

1 — Kapalı zarf suretiyle listesine göre 152 kalem 1942 modeli 
P. 60 fbrt yed alileri satın alınacaktır. 

2 — ihalesi 29 Ocak 1952 Salı günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 — Şartnamesi ve listesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve is

tanbul Lv. Amirliğinde görülür. 
4 — Hepsinin muhammen bedeli 82.570 lira olup geçici teminatı 

5.379 liradır. 
5 — isteklilerin teklif mektuplarını en geç ihaleden bir saat evveli

ne kadar K. Bşk. lığına vermeleri. 
S İ /4-2 

M . S. B. 4 No. lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf usuliyle Komisyonda mevcut listesine göre 3000 ki
logram bakır tel satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 29/1/1952 Salı günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır 
3 — Hepsinin muhammen bedeli 16.500 lira olup geçici teminat 

1.237, 50 liradır. 
4 — Evsaf ve şartnameler her • gün öğleden evvel Komisyonda ve 

istanbul Levazım Amirliğinde görülür. 
5 — Bu işe girecekler belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 

teklif mektuplarını makbuz mukabili Komisyon Başkanına vermeleri. 
96/1-2 

• 
D evi pıt Demiryolları Genel, Müdürlüğünden : 

,125 ton ergo ve 390 ton selet satmalınacaktır. 
T"klif verme suretiyle 125 ton ergo ve 390 ton selet satmalınacaktır. 

Hu işe art tekliflerin en geç 8/2/1952 Cuma günü saat 14 e kadar Anka-
uı'.'a Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş, olması şarttır. 

Şartnameler 10 lira bedel mukabilinde Ankara'da Merkez, istan
bul'da Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

116 / 2-2 

Bant ve kord amyant, salmastra ve Klingrit nevinden 
levha satın alınacak 

ıTek'if verme suretiyle 10.000 metre bant amyant ile 4.1800 kilo türlü 
kalın kta koıdamyant (örülmüş ve örülmemiş), 2.050 kilo çeşitli salmas
tra, 7 000 kilo türlü kalınlıkta Klingrit nevinden levhadan mürekkep üç 
grup malzeme ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tekliflerin 18/2/1952 Pazartesi günü saat 14 e kadar Ankara'da ida
re Merkezinde Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. 

(Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Malzeme Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden verilir. 

1147 / 2-1 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından : 

750 ton Bilâma Karbonat dö sud alınacak 
1 — 750 ton Bilâma Karbonat dö sud'un satm alınması kapalı zarf 

usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 —• Malzemenin muhammen bedeli 195.000 (yüz doksan beş bin) 

ve muvakkat teminatı 11.000 (on bir bin) liradır. 
3 — Şartnameler 500 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa 

Veznelerinde satılmaktadır. 
4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme dairesinde top 

lanan Merkez 9 uncu Satmalıma Komisyonunca 28/1/1952 Pazartesi güm 
saat 15,30 da yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiğ 
vesikalarını aynı günde nihayet saat 14,30 a kadar makbuz mukabilindi 
adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya muayyen vakitten öne-, 
ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri lâ 
zımdır. 

69/4-4 

Çankırı Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

İhbarname 
Esas : 950/701 
Karar : 951/417 
Çankırı'nın Tuzlu Köyünden İsmail kızı Emine Demir tarafındaı 

Karadeniz Ereğlisi Kömür İşletmesi Lâmbahane Şefi yanında Zeliha Erk 
men ve dört arkadaşları aleyhlerinle açıüan tapu kaydı iptali hakkında ya 
pılan yargılama sonunda : 

iptali istenilen gayrimıenkullerin kıymeti 150 lira bulunduğu anlaşıl 
dığından dâvaya bakmak sulh hukuk mahkemesinin vazifesi dışında V: 
Çankırı Asliye Hukuk Mahkemesinin vazifesi dâhilinde görüldüğühdeii 
H. XT. Muhakemeleri Kanununun 27 nci maddesine göre dosyanın vazifeli 
Çankırı Asliye Hukuk Mahkemesine tevdiine 21/6/1951 tarihinde kara 
verilip yargılama dâvâlılardan Zeliha Erkmen'in gıyabında olduğunda! 
yayın tarihinden itibaren bir hafta zarfında temyiz edilmediği takdird 
hüküm kesinleşmek üzere Usulün 407 nci maddesi gereğince keyfiyet ya 
ymlanır. 

100 



(Resmî Gazete) Safcif*.- 2619 

Varto Sulh Hukuk Yargıçlığından ; 

16 OCAK 1952 

Bayındırlık Bakanlığından : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 — Samsun Su İşleri 8 inci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan 

Durucasu Hidroelektrik santralı 2 nci kısım tamamlanması, terfi istas
yonları inşaat ve donatımı ve sulama kanallarının açılması işi olup tah
min edilen keşif bedeli fiyat birimleri esası üzerinden (430.000) liradır. 

. 2 — Eksiltme 31/1/1952 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 11 de 
Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 —• İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini (21,50) lira karşılı
ğında Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Bakanlığa karşı (20.950) 
liralık 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 gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müra
caatla bu işin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu 
belgeyi göstermeleri şarttır. 

İstekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması 
ı(özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
68 / 4-2 

Yapı işleri ilânı 
1"— Eksiltmeye konulan iş: Maraş Memleket Hastaiıanesi hasta ve 

yemek asansörü tesisi işidir. 
1 Keşif tutarı: (23.000,00) liradır. 

2 — Eksiltme '29/1/1952 Salı günü saat 15 te Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 —• Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve İmar İş
leri Reisliğinden (llö) kuruş karşılığında almabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usûlüne göre (1725,—) 
liralık geçici teminat vermeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin gerçek tek kişi veya tüzelkişi olması şarttır, (özel 
ve tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez) 

6 —< İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba- , 
sardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale günümden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğine başvurarak bu işin eksiltmesine 
girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 

7 —ı istekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına 50 şer 
kuruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mektuplariyie birlikte 
zarflara koymaları ve zarfın arkasına yapıştırılacak mumun para ile 
olmamak şartiyle mühür veya imza İle iyice kapatmaları ve eksiltme 
günü saat 14 e kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğime vermeleri lâzım
dır. 

iPostaca olacak gecikmeler kabul edilmez. 
78/4-2 

Arapkir Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

951/228 
Arapkir'in Yenice Mahallesinden Süleyman oğlu Abdulkadir ve 

Abdulvahab'a 
Kardeşiniz Hatice Dinçer'in nüfus sicilinde anne adının Tunus ola

rak yazıldığını halbuki anne isminin Ayşe olduğundan bu ismin tashihi 
İçin aleyhinize açmış olduğu isim tashihi dâvasının yapılan yargılama
sında: mahalli ikametiniz belli olmadığından Resmî Gazete ile ilânen da
vetiye tebliğine karar verilip duruşma 21/1/1952 Pazartesi gününe bıra
kıldığı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

99/1-1 

951/100! 
Varto Kasabasından Eseıt oğulları Sabri ve kardeşi Nuri Kaki ta

rafımdan yargıçlığımızda İkame olunan hasımısız tescil dâvasının yar
gılamasında: 

Aşağıda hudut ve sair evsafı yazılı gayrimenkullerde muhtemel hak 
sahiplerinin evrakı müsbitteleriyle birlikte mahkemeye müracaatlarının 
temini hakkında ilânat yapılmasına karar verilmiştir. 

Karar gereğince aşağıda hudut ve sair evsafı yazılı gayrimenkul
lerde bir hak iddia eden kişilerin evrakı miüsblteleriyle birlikte yargı
lamanın bırakıldığı 23/1/1952 günlümde bulunmasına ilân olunur. 

Cinai Mevkii) T a r a f l a r ı 

Tarla Mergacamo1 B. yol, D. dere, K. yol, G. dere 
»' Hacıyusuf B. metruke, D. keza ark, Reşit 
>X M B. Asiye, D. yol, K. Ahmet G. su 

Çayır » B. ark, D. ark, K. Rahim, G. ark 
Tarla •» B. Abdullah D. ark, K. ark, G. ark 
Çayır » B. Devriş, D. su, K. ark, G. ark 
Tarla M B. yol, D. ark, K. yol, G. ark 

» Gölde B. Mehmet, D. Ali, K. ark, G. ŞaMır 
ı» » B. Mustafa, D. pınar, K. ark, G. aırk 

Arsa Kasabaiçi D. cadde, B. Hasan Ado, K. yol ve G. Sofu 
Miho 

Kom » D. ark, dere ve yol, K. değirmen arkı, G. 
DüzKi 

126 /1-1 

• 
Trabzon Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas Nb : 951/718 
Aslen Erzurum'lu olup Trabzon'da 143 üncü Piyade Alayımda Kıdem

li Yüzbaşı Şinasi Özgeçen'in açtığı soyadı tashihi dâvasının yargılaması 
sonunda Meriç soyadının Özgeçen olarak düzeltilmesine mahkemece ka
rar verildiğinden bu hususta itirazları bulunanların mahkemeye bir ay 
zarfında müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. 
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Rize Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

951/568 
Rize'nin Yağlıtaş Mahallesinde kâin tarafları sarkan tarikıâm, gar-

ben dere, cemuben Zehra Bakır, şilmalen halen Abbas Mehmet elindeki 
tarla ile çevrili yeri davacı Rize'nin Yağlıtaş Mahallesinden Ali oğlu 
İhsan Yılmaz vekili Avukat Mehmet Ali Kumbasâr tarafından tescili 
talep edilmekte olduğundan yukarda hudutları yazılı gayrimenkul üze
rinde bir hak iddia edenler varsa bir ay zarfında mahkemeye müraca
atları ilânen tebliğ olunur. 

60 
• 

Gerze Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Esas: 950/207 
Davacı Gerze'nin Congura Köyünden Hasan oğlu Durmuş Okur 

vekili Hasan Okur tarafından" dâvâlı aynı köyden Hüseyin oğlu Hasan 
Yabuç aleyhine açmış olduğu tescil dâvasının yapılan yargılamasında: 

Congura Köyünde kâin doğusu Mustafa Çelebi, batısı yol, kuzeyi 
değinmen yolu ve güneyi dere ile çevrili Çukur namı diğeri Hatmzalı Gü
neyi namiyle maruf (2) hektar (32) ar namındaki gayrimenkulu zatî 
ihtiyacına binaen bilâ ruhsat bundan 30 sene evvel mâliden ve sırf taşlık, 
pırnallık, dikenlik mahalden hiç bir ferdin tapusu olmıyan yerlerden 
ihya etmek suretiyle tarla haline getirerek o zamandan beri vergisi 
muntazaman verilmek suretiyle tahtı ziraat ve tasarrufunda olduğu ve 
davalı bir gûna mülkiyet hakkı olmadığı halde tesciline engel olduğun
dan bu gayrimenkulun davacı vekili tarafından müekkili üzerine .tescili 
istenmekle bu arazi üzerinde başkaca hak iddiasında bulunan şahısların 
ilân tarihinden itibaren bir ay içinde belgeleri ile birlikte mahkemeye 
müracaatlarının tebliği ilân olunur. 

23 



Saihife: 2620 (Resmî 

Sivas Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

ISıvas Hazine vekili Avukat Ali Söylemez oğlu ve Niyazi Torunoğlu 
taraflarından Rahmi özkaracalar ve Maksut özkaracaiar ve Necibe öz-
karacalar aleyhlerine açmış oldukları meni müdahale ve ecrimiısil dâva
sının yapılan yargılaması sırasında davacı Niyazi Torunoğlu 23/2/1951 
günlü celsede mahkemeye gelmeyerek dâvasını devamı talebe bırakmış 
olup bu defa 12/6/1951 günlü dilekçesiyle müracaata kaldığı yerden de
vamını İstemiş olup dâvâlılardan Necibenin de adres ve ikametgâhı belli 
olmadığından davacı Niyazi Torunoğlu'nun yenileme dilekçesinin ilânen 
tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 17/1/1952 gü
nünde ya bizzat gelmesi veya bir vekil göndermesi lüzumu ilânen tebliğ 
olunur. 

162/1-1 • 
Kozan Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

951-703 
Kozan'm Cumhuriyet Mahallesinden Tal ip Saka yönünden Adana'-

da Güneşli İlkokulu öğretmeni Celâl Tapan aleyhine açılan meni müda
hale ve tedbir dâvasının Kozan Sulh Hukuk Mahkemesinde yapılan yar
gılamasında: 

Dâvâlının adresi meçhul olduğundan ilânen davetiye tebliğine mah
kemece karar verilrniş bulunduğundan duruşmanın muallâk bulunduğu 
3/3/1952 Pazartesi günü mahkemede hazır bulunması veya bir müdafi 
bulundurması ilân olunur. 
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(Susurluk Sulh Hukulk Yargıçlığından : 

©öttı/2971 

Susurluk Han Mahallesinden Hacı Ahmet kızı Hacer Çaylak tara
fından dâvâlı aynı yerden Hacı Ahmet kızı Emine Günler mirasçıları Kâ
mil Günler, Hakkı Günler ve RaŞit Günler aleyhine açılan bir baıp dük
kanın tescili hakkındaki dâvanın yapılan yargılaması sırasında : 

(Dâvâlı Raşit Günler'e ilânen davetiye tebliğ edildiği halde 7̂ 1/11952 
günü duruşmaya gelmediğinden hakkında ilânen gıyap kararı davetiyesi 
çıkarılmasına ve duruşmanın 12/12/11962 Salı günü saat 9 a talikına karar 
verilmiş olduğundan Raşit'in.duruşma günü mahkemede bulunmadığı tak
dirde hakkındaki duruşmanın gıyabında yapılacağı ilânen tebliğ olunur. 

102 

Bolu Sulh Hukuk Yargıçlığından ; 

Sayı ; 991/519 
'Bolu Orman İşletmesine izafetle vekili Kenan Alçura tarafından 

Bolu'nun ÇanşaJberk Köyünden Mustafa oğlu Hasan Cahenger aleyhine 
açılan tazminat dâvasının yapılan yargılaması sırasında: İlânen yapılan 
tebligata rağmen dâvâlı duruşma gününde mahkemeye gelmediğinden 
yine ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilımiş olup duruşması da 
23/1/1992 Çarşamba günü saat 10 a bırakılmıştır. 

iDavalı, Hasan Cahenger belli vakitte mahkemeye gelmesi veya ken
disini temsil ettirmesi, aksi halde yargılamaya gıyabında devam edile
ceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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iMuğla Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

Sayı: 423 
Davacı Muğla'nın Kozağaç Köyünden Süleyman oğlu Mustafa Gü

müş tarafından Genek Köyünden Şaklr oğlu Hamdi Tuna aleyhine açı
lan hakkı şuf'a dâvasının yapılmakta olan yargılamasında : 

Gazelle) 16 OCAK 1562 

ı Dâvâlı Hamdi Tuna namına çıkarılan gıyap kararı ödemiş ve Sa
lihli taraflarına gittiğinden bahsile bilâ tebliğ iade edilmiş ve açık adresi 

! tesbit edilememiş olduğundan kendisine ilânen gıyap kararı tebliğine ka-
j rar verilmiştir. 

Bir itirazı varsa bildirmek ve yargılamaya gelmek üzere yargı
lamanın 4/2/1952 günü saat 9 a bırakıldığı gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 
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(Nallıhan Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

05ttı/>18i8 
(Davacı Nallıhan'ın Al i Ağa Mahallesinde Hasan Ünlüsoy tarafından 

dâvâlı karısı Edremit nüfus kütük 74 evde Tevfik kızı Ayşe'den doğma 
Hatice Ünlüsoy aleyhine Nallıhan Asliye Hukuk Yargıçlığında açılan bo
şanma dâvasının yargılaması sonunda : 

Asliye Hukuk Yargıçlığının 2I1/12/!19&1 gün ve 9SH/I138 esas 951/211 
karar sayılı itânıiyle tarafların Medeni Kanunun ,132, 134 üncü maddeleri 
gereğince boşanmalarına, ıl4jl inci madde gereğince dâvâlının eski soya
dının muhafazasına ve 142 noi madde gereğince hüküm tarihinden itiba
ren bir yıl süre ile evlenememesine Yargıtay yolu açık olmak üzere veri
len karar kanuni süre içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

88 

IMardin Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Bayı :ı 951/20 
1932 yılında Mardin'de 40 ıncı Süvari Alayında askerî erzak ve 

taahhüdatından dolayı aka eyledikleri suiistimalden Hazineye ftll.326) 
lira 16 kuruş zararı vücuda getiren İstanbul Horhor, Baynalit Sokağı 21 
de oturan Levazım Binbaşılığından emekli Süleyman Sudi ve 4 arkada
şından iddialı paranın mahkeme gideri ve ücreti vekâletle birlikte hük
men tahsili hakkında Hazinei Maliye tarafından aleyhlerine açılan dâ
vanın yapılan duruşmasında : 

Davalı Süleyman Sudi'nin meskeni meçhul kalmasına binaen daveti
yenin ilânen tebliğ edildiği halde gelmediğinden namına çıkacak gıyap 

kararının da ilânen tebliğine, durulmanın 3)1/1/1952 Perşembe günü saat 
10 a talikına karar verilmiştir. 

Dâvâlı Süleyman Sudi gıyap kararma karşı kanuni süresi içinde iti
raz etmediği, mahkemeye gelmediği veya vekil göndermedüği takdirde 
yargılamanın gıyabında devam olunacağı ve mahkemeye kalbul edilemi-
yeceğl gıyap kararı yerine kaim almak üzere ilânen tebliğ olunur. 

87 • 

Sürmene Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

950/116 
Sürmene'nin Kucera Köyünden Mustafa oğlu İsmail vekili Nafiz 

Kulaç tarafından Zikolu Köyünden Mevlüde Demirci, Şaban Demirci', 
Havva Demirci, Fatma Demirci, Meryem Demirci, Şühret Demirci, Fikri 
Demirci ve Mürvet Demirci aleyhine ikame olunan 1515 sayılı kanuna 
göre tescilrdâvasmın yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlılardan Hüseyin karısı Fatma Yüksel'e davetiye tebliğ edil
miş ve namına yazılan gıyap kararına verilen meşruhatta yeri belli 
olmadığından bahisle tebliğ edilememiş olduğundan bu kere mahkemenin 
gıyabında yapılacağından ilân tarihinden itibaren bir ay içinde bizzat 
ispatı vücut etmesi aksi takdirde bir vekili kanuni de göstermezse du
ruşmanın gıyabında yapılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân 
olunur, 
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D Ü Z E L T M E 

7 Ocak 1952 tarihli ve 8001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan; % 7 faizli Millî Müdafaa İstikrazı Üçüncü Tertip Tahvillerinin itfa çeMıMş 
listesinin 2 nci sütununda yanlışlıkla (809,41 - 89960ı) şeklinde yazılmış olan itfa. edilen tahvil serisi (89941 - 89950) olarak düzeltilir. 

Başbakanlık Devlet Márfaga-
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 5856  Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Fıkra 

           Eklenmesine Dair Kanun         1 

 

T.B.M.M. Kararı 
 

1749  Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair olan 3656 Sayılı Kanunun 

          Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkındaki 

          4598 Sayılı Kanunun Üçüncü Maddesinin Yorumlanmasına Mahal Olmadığına 

          Dair Karar           1 

 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı 
       

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı       2 
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Yönetmeliği 


