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KANUNLAR
1960 malî yılı Muvazene. Umumiye Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun
Kanun No : 90

Kabul tarihi: 30/9/1960

M.
j

1

411

ji 414412

Tahsisatın nev'i
Harb malzemeleri ve teçhizat
Tıbbi ecza ve sağlık malzemeleri
Taşıma masrafları

Madde 1 — 1900 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
Dışişleri
Bakanlığı
leri arasında (1 465 000) liralık münakale yapılmıştır.
i 302
Ecnebi
memleketlerdeki
teşkilâtın
Madde 2 — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
büro ve umumi masrafları
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertip
91
Ziyafet
lerinden (475 000) lira tenzil edilerek ilişik (3) sayılı cetvelde yeniden
Harcırahlar
açılan tertiplere olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır.
307 10 Daimî vazife harcırahı
Madde 3 — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı
Temsil ve ağırlama masrafları
(R) işaretli cetvelden ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı formül kaldırılmış 403
20 Devlet reisleri, misafirleri ve ecnebi
ve yerine (5) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir.
elçilerin ağırlama masrafları
Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Milletlerarası münasebetlerin gerek
453
Madde 5 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
tirdiği masraflar
20 Kongre, konferans ve komisyonlara
3/10/1960
iştirak edeceklerin harcırah ve mas
rafları
(1)

F. M.

SAYILI

Tahsisatın nev'i

CETVEL

(T. C. Millî Birlik Komitesi)
453/B Kongre, konferans, tören ve ziyafetler
22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin
diğer memleketlere yapacağı ziyaret,
tören ve dostluk temaslarına katıla
cakların harcırahları
65 000
453/E Türkiye Büyük Millet Meclisinin da
vetlisi olarak memleketimize gelecek
ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama
masrafları
100 000
601
Çeşitli yardımlar

Zam
Lira

305
429
476

Kira bedeli
Sosyal Hizmetler Enstitüsü
Sosyal Hizmetler Enstitüsü, Sosyal
Hizmet Akademisi Okulu ve merkezi
umumi masrafları
Kurs masrafları
(A/l) yekûnu

Lira

100 000
350 000
600 000

550 000

50 000
10 000
40 000
1 165 000

1 465 000

(A/2)

Dışişleri Bakanlığı

701
165 000

Jandarma Genel Kumandanlığı

Harcırahlar
10 Daimî vazife harcırahı

Sanı

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Tenzil
Lira

Münfesih Büyük Millet Meclisi

307

Tenzil
Lira
150 000
20 000
130 000

735

Yapı onarımı ve küçük yapılar
Sefarethane ve konsolosluk binaları
satmalına ve yaptırma bedelleri
(A/2) yekûnu
(A/l) ve (A/2) yekûnu

100 000
200 000
300 000
1 465 000

300 000

(Resmî Gazete abonelerinin son sabitedeki ilânı okumaları tavsiye

olunur,

405 000

gairîfe: 2274

(Resmî Gazete)

(2) SAYILI CETVEL
P. M.

Devlet PIân!anux Teşkilâtının Kurulması hakkında Kanun

Tenzil
Lira

Tahsisatın nev'i
(A/l)

Kanun No ; 91

Kabul tarihi: 30/9/1960

Kuruluş

Millî Savunma Bakanlığı

Harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat umumi mas
411
rafları
11 Kara Kuvvetleri
175 000
(A/2)
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü

Makina, alet ve malzemelerin onarılması ve yeni
711
lenmesi
Radyo istasyonları ve stüdyolarında mevcut ma
10 kina,
alet ve malzemelerin onarılması ve yenilen
mesi
Yekûn

300 000
475 000

(3) SAYILI CETVEL
M.

5 EKÎM I960

Tahsisatın nev'i

Zam
Lira

(A/l)

Madde 1 — Başbakanlığa bağlı bir Devlet Plânlama Teşkilâtı ku
rulmuştur. Başbakan bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini Başba
kan Yardımcısı vasıtasiyle kullanır.
Görev

Madde 2 — Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri şunlardır :
a) Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadi her türlü kaynak ve im
kânlarını tam bir şekilde tesbit ederek takip edilecek iktisadi ve sosyal
politikayı ve hedefleri tâyinde Hükümete yardımcı olmak;
b) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politikayı ilgilendiren faaliyet
lerinde koordinasyonu temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu
hususlarda müşavirlik yapmak;
c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa
vadeli plânları hazırlamak;
d) Plânların başarı ile uygulanabilmesi İçin ilgili daire ve mües
seselerle mahallî idarelerin kuruluş ve İşleyişlerinin ıslahı hususunda
tavsiyelerde bulunmak,
e) Plânın uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve gerekli
hallerde plânda değişiklikler yapmak;
f) Özel sektörün faaliyetlerini plânın hedef ve gayelerine uygun
bir şekilde teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmek.

Maliye Bakanlığı

672
673

Türk Kültür Derneği Genel Başkanlığına yardım
Urla Kemik ve Mafsal Hastalıkları Hastanesi De
niz ve Güneş Tedavi Enstitüsünü yardım

200 000

Teşkilât

Madde 3 — Plânlama teşkilâtı Yüksek Plânlama Kurulu ve Mer
kez Teşkiâtmdan meydana gelir.
100 000
Madde 4 — Yüksek Plânlama Kurulu :
Başbakan, (veya Başbakan Yardımcısı) Bakanlar Kurulunca seçi
lecek üç bakan, Plânlama Müsteşarı, iktisadi Plân'ama Dairesi Faskanı,
(A/2)
Sosyal Plânlama Dairesi Eaşkanı ve Koordinasyon Dairesi Başkanından
827 sayılı kanun gereğince satın alınacak taşıtlar
752 28 3
m
eydana gelir.
Millî Savunma Bakanlığı
175 000
Kurulun görevi, iktisadi ve sosyal politika hedeflerinin tâyininde
Yekûn
Bakanlar
Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak plânları Bakanlar
475 000 Kuruluna sunulmadan
önce, tâyin edilen hedeflere uygunluk ve kifayet
derecesi bakımından incelemektir.
(4) SAYILI CETVEL
Madde 5 — Devlet Plânlama Müsteşan, Başbakan Yardımcısına
bağlı olup Plânlama Merkez Teşkilâtının faaliyetlerini sevk ve idare ile
Fasıl 211 — Fazla çalışma haklan
görevlidir.
Madde 21 — 3656 sayılı kanunun 22 nci maddesi gereğince
Madde 6 — Plânlama Merkez Teşkilâtı aşağıdaki organlardan
verilecek ücretler
m
e
y
d
ana gelir.
95 000 lirası eski harflerle basılı zabıtların yeni harflerle tebdili
iktisadi
Plânlama Dairesi Başkanlığı,
ve tabı işlerinde gerek Meclis memurlanndan ve gerekse hariçten müte
Sosyal
Plânlama
Dairesi Başkanlığı,
hassıs olarak çalıştırılacaklara ve 105 000 lirası da mesai saatleri hari
cinde çalıştırılacaklara verilecek fazla mesai ücret ve yevmiyeleri bu ter
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.
tipten ödenir. (Meclis ve Bütçe Encümeninin bütçe ile alâkalı mesai dev
Madde 7 — iktisadi Plânlama Dairesi Başkanlığı :
resinde, tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında vazife görenlere mün
Uzun vadeli plânlar, yıllık program'ar ve finansman ve srkör
hasır olmak üzere).
programları şubeleri ile devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonlarından
meydana gelir.
Görevi, gerekli araştırmalan yaparak uzun ve kısa vadeli umumi
(5) SAYILI CETVEL
ve
bölge
plân ve programları hazırlamaktır.
Fasıl 211 — Fazla çalışma haklan
Madde 8 — Sosyal Plânlama Dairesi Başkanlığı :
Madde 21 — 3656 sayılı kanunun 22 nci maddesi gereğince
verilecek ücretler
Araştırma ve plânlama şubeleriyle devamlı ve geçici özel ihtisas
75 000 lirası eski harflerle basılı zabıtların yeni harflerle tebdili
ve tabı işlerinde gerek Meclis memurlarından ve gerekse hariçten müte komisyonlarından meydana gelir.
Görevi, memleketin sosyal problemlerini incelemek ve bunların
hassıs olarak çalıştırılacaklara ve 125 000 lirası da mesai saatleri hari
cinde çalıştınlacaklara verilecek fazla mesai ücret ve yevmiyeleri bu ter halli için uzun ve kısa vadeli plânlar hazırlamaktır.
tipten ödenir.
Madde 9 — Koordinasyon Dairesi Başkanlığı :
Malî
ve hukuki tedbirler şubesi, tetkik ve tahlil şubesi ile yayın ve
Fasıl 752 — 3827 sayılı kanun gereğince satın alınacak taşıtlar
temsil şubesinden meydana gelir.
Milli Savunma Bakanlığı
Görevleri :
a) Devlet teşkilâtında ve özel sektörde plânın gerçekleşmesini ko
Aded
Cinsi
ve nerede kullanılacağı
laylaştıracak idari, malî ve hukuki tedbirleri tesbit ve tavsiye etmek,
b) Tatbik mevkiine konan plân ve programların icrası sırasında
Otobüs Kıbrıs Birliği emrinde kullanılmak üzere
gerekli takip ve koordinasyonu sağlamak, icabmda bu maksat için muhf
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SafcJfe: 2275

birinci maddesinin (b) bendinde yazılı «ilgili hizmetlerde en az iki yıl
başarı ile çalışmış olmak» kaydına tabi değildir.
Madde 19 — Üniversite mensupları :
Devlet Plânlama Teşkilâtında, Üniversite öğretim üye ve yardım
cıları da, görevlendirilir. Bu teşkilâtta hizmetlerinden faydalanılacak
üniversite öğretim üye ve yardımcılarının Üniversiteler Kanununun
32 - 38 inci maddelerinin son paragraflarında yazılı tazminat haklarına
halel gelmez.
Plânların
hazırlanması
Madde 20 — Plânlama Teşkilâtı, plân işleri ile ilgili olarak araş
tırma,
etüd ve proje tetkiki gibi işleri yerli ve yabancı hakiki ve hükmi
Madde 10 — Bilgi toplama :
şahıslara mukavele ile yaptırabilir.
Plânlama Teşkilâtı, İstatistik Genel Müdürlüğü İle yakın bir iş bir
Madde 21 — Tüzükler :
liği kurarak çalışır. Ayrıca, plânlama ile ilgili olarak lüzumlu gördüğü
bilgileri her türlü âmme İdare ve müesseselerinden ve diğer hakikî ve
Bu kanunun uygulanmasiyle ilgili hususlar tüzüklerle düzenlenir.
hükmi şahıslardan doğrudan doğruya istemeye yetkilidir. Kendilerinden
Madde 22 — ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 3656 sayılı
bilgi istenen her türlü âmme idare ve müesseseleri ile diğer hakiki ve kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Başbakanlık kısmına eklenmiştir.
hükmi şahıslar bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle mü
Bu kadrolara yapılacak tâyinler 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi
kelleftir.
hükmüne
tabıdır.
Bu suretle elde edilen bilgilerden ticari sır mahiyetinde olanların
Geçici madde 1 — ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar, 1960
gizliliğine riayet edilir.
malî
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin
Madde 11 işbirliği :
Başbakanlık
kısmına eklenmiştir.
Plânlama Teşkilâtı bilgi toplamada, plânların hazırlanmasında ve
Geçici madde 2 — Bu teşkilâtın icabettirdiği masraflar 1Ö60 malî
icranın takibinde Bakanlıklarla yakın bir işbirliği kurar.
yılı Başbakanl.k bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. Bu maksatla
Madde 12 — iktisadi ve sosyal hedeflerle politikaların tesbiti :
yeniden açılacak tertiplere aktarmalar yapmaya Maliye Bakanı me
a) İktisadi ve sosyal hedeflerle politikaların tâyininde esas teşkil zundur.
edecek husus.ar Yüksek Plânlama Kurulunda görüşülerek tesbit edilir,
Madde 23 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
b) Bu suretle tesbit edilen esas, Bakanlar Kurulunda öncelikle
Madde 24 — Bu kanun hükümlerinin yürütülmesine Bakanlar
müzakere edilerek karara bağlanır.
Kurulu
memurdur.
Madde 13 — Uzun vadeli plânın yapılması :
3/10/1960
Başbakan, (Veya Başbakan Yardımcısı) Bakanlar Kurulunun tas
vip ettiği esaslar dahilinde uzun vadeli ve yıllık plânların hazırlanması
hususunda Plânlama Müsteşarlığına direktif verir. Plânlama Teşkilâtı
ı(l) SAYILI CETVEL
ilk olarak uzun vadeli plânı hazırlar.
Plânlama Merkes Teşkilâtı
Madde 14 — Uzun vadeli plânın kabulü :
Uzun vadeli plânın Başbakanlığa (Veya Başbakan Yardımcılığına!
D.
Memuriyetin nev'i
Aded Tutan
sunulmasından itibaren bir hafta içinde Yüksek Plânlama Kurulu top
1 2 000
1 Müsteşar
lanır. Kurul bu plânı inceliyerek, kabul edilmiş bulunan ana hedeflere
uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plân Ba
2 Daire Başkanları ı(Ihtisas yeri)
3 1 750
kanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra teşrii organın tas
2 Müşavirler
» »
3 1 750
vibine arzolunur.
2 Şube Müdürleri
» »
8 1 750
2
Uzmanlar
»
»
1
0
1 750
Madde 15 — Yıllık programların hazırlanması ve kabulü :
3 Uzman Yardımcıları » »
10 1 500
Yıllık programlar Plânlama Merkez Teşkilâtınca hazırlanarak Yük
4 Uzman Yardımcıları » »
10 1 250
sek Planıaına Kuı uluna sevkedılir. Bu kurul programları ınceııyerek bir
2 Müsteşarlık Genel Sekreteri
1 1 750
raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıl
3 Arşiv ve Dokümantasyon Şefi
1 1 500
lık pogramlar kesinleşmiş olur.
5 Arşiv ve Dokümantasyon Şef Yardımcısı
1 1 100
3
Başkanlık
Sekreterleri
3 1 500
Yıllık programlar, bütçeler ile iş programlarından evvel hazırlanır.
4 istatistikçi
3 1 250
Bütçelerle iş programlarının hazırlanmasında, Plânlama Teşkilâtının
5 Memur
2 1 100
yıllık programları ile kabul edilmiş olan esaslara uyulur.
6
Memur
3
950
Madde 16 — icranın takibi :
9 Hesap Memuru
3
600
Kabul edilen plânların ilgili daire, müessese ve idarelerce uygu
(2) SAYILI CETVEL
lanmasındaki ahenk ve işbirliğini Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
sağlar.
D.
Hizmetin çeşidi
Aded Tutarı
Plânın tatbikatı zaman zaman gözden geçirilerek elde edilen neti
3 1 250
1 Daktilo Steno (Yabancı dil bilir)
celer ve alınması gerekli tamamlayıcı tedbirler, belirli devrelerde veri
lecek raporlar halinde Bakanlar Kuruluna sunulur.
1 Tercüman
3 1 250
2 Daktilo Sekreter
11 1 100
2 Desinatör
2 1 100
Çeşitli hükümler
9 Odacı
8
400
Madde 17 Mukaveleli uzmanlar :
Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâhil memuriyetlerden müste
şarlık, daire başkanlıkları, müşavirlikler, şube müdürlükleri ile uzman
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
ve uzman yardımcılıklarında ve müsteşarlık genel sekreterliğinde lüzu
ek 42 saydı Kanunun geçici birinci maddesine bir fıkra
mu halinde yerli ve yabancı uzmanlar mukavele ile çalıştırılabilir.
eklenmesi halikında Kanun
Bu suretle vazifeye alınanlara ödenecek ücretin miktarı Bakanlar
Kabul tarihi : 30/9/1960
Kanun No : 92
Kurulunca tesbit olunur.
Madde 18 —• Dışarıya gönderilecek elemanlar :
Madde 1 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
Devlet Plânlama Teşkilâtının bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak
nuna ek 42 sayılı kanunun geçici birinci maddesine aşağıdaki fıkra ek
üzere yabancı memleketlere göndereceği elemanlar 4489 sayılı kanunun lenmiştir.

teiif daire ve teşekküllerin yüksek seviyede sorumlu temsilcilerinin katı
lacağı komisyonları toplamak,
c) Tatbikatın üçer aylık devre raporlarını icra organlarından alıp
tevhit ve değerlendirerek neticeleri ilgililere sunmak, ahenk sağlayıcı
tedbirlerin yürürlüğe konmasını takip etmek,
d) Plân ve programların tatbikatının aksadığı sahalarda organi
zasyon ve metod incelemelerinin öncelikle yapılmasını sağlamak.

Salıifc: 2276
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(Resmî Gazete)

Ek fıkra — Bu madde gereğince emekliye ayrılması gereken binbaşı
ve yarbaylardan 30 Ağustos 1960 tarihinde terfi veya terfih sırasında
olup da bu tarihte terfi veya terfih şartlarını ihraz edecek olanların
emeklilik işlemleri 2 Eylül 1960 tarihine kadar geri bırakılabilir.
Madde 2 — Bu kanun 1 Eylül 1960 tarihinden itibaren yürürlük
tedir.

Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
3/10/1960
*».

_
llftll

5134
42

Kanunlar

T. C. Emekli
3434

ı«<Mi>|.

sayılı

Tcrlip

_

Ok

Saw

:

Sandığı

Kanunu

T. C. Emekli

Kanun

Sandığı

30

17/6/1949
Kanununa

ek

1335

7235

Geçici
10570

5/8/1960

Başbakanlıktan :
Vazife ile Yurt dışına çıkan Bayındırlık Bakanı Prof. Mukbil Gökdoğan'ın avdetine kadar kendisine, Uiaştuma Bakanı Tünıg. Sıtkı Ulay'ın
vekillik etmesi muvafık görülmüştür.
3/10/1960
Devlet Başkanı ve Başbakan
Org.
CEMAL

GÜRSEL

•

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

| olduğu müruruzaman müddetiyle ilgili 31/3/1954 tarih ve 18/11 sayılı
İçtihadı Birleştirme Kararında da İşçi Sigortaları Kurumunun, ödediği
tazminat nispetinde sigortalının yerine geçtiği yani onun kanuni halefi
ÖZETİ : 4772 sayılı kanunun değişik 37 nci olduğu açıkça kabul edilmiştir.
maddesine göre İş Kanununa tabi sigortalı iş
İş verenin İş Kanununun 57 nci maddesine dayanılarak işçinin sağ
çinin veya İş Kanununa tabi sigortalı işçinin
ölümü ile onun yardımından mahrum kalan'a- lığını korumak üzere alınacak tedbirler hakkında çıkarılmış bulunan tü
rm halefi olarak İşçi Sigortaları Kurumunun
züklere aykırı davranmış olmasından ve bu tüzüklerde hüküm bulun
iş verene karşı açacağı tazminat dâvalarında
mayan hallerde dahi iş verenin Borçlar Kanununun 332 nci maddesi ge
E. No : 13
İş Mahkemelerinin vazifeli olduğuna dair, Yar- reğince
alması gerekli tedbirleri almamış bulunmasından doğan cismanî
K. No : 15
gıtay İçtihadı Birleştirme Kararı.
zararların tazmini dâvaları, iş akdine aykırı hareketten doğan tazminat
İşçi Sigortaları Kurumu tarafından 4772 sayılı îş Kazaları ile Mes dâvalarıdır. İşçinin iş yeri dışında çalıştırılmış olmasından doğan veya
lek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanununun 37 nci maddesine da işveren veya vekili tarafından kasıt ile zararlandırılmış bulunmasına da
yanılarak iş verenlere karşı açılan dâvalara bakmakla 5521 sayılı ka
yanan tazminat dâvaları ise yine iş akdine aykırı davranmadan doğan
nunla kurulmuş olan İş Mahkemelerinin mi, yoksa umumi mahkemele dâvalardır. Zira iş veya hizmet akdi hükümlerince iş verenin işçiyi akidle
rin mi vazifeli oldukları konusunda Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi
kararlaştırılandan başka bir iş görmeğe mecbur tutması ve cismanî tanin 14/1/195S tarih ve 11675/171 sayılı kararı ile 22/12/1958 tarih, mamiyeti
üzerine akid ile dahi ihtimam etmekle mükellef bulunduğu bir
10254/8306 sayılı kararı arasında içtihat aykırılığı olduğu bildirilerek
kimsenin
cismanî tamamiyetini isteyerek halele uğratması akde aykırı
bunun içtihadı birliştirme yoliyle giderilmesi adı geçen daire başkanlı bir davranış
teşkil eder. Nİ1 ekim İş Kanununun 15 ve 16 nci maddelerinde
ğının 11/7/1959 tarih ve 99 sayılı yazısiyle istenilmiş olmakla Yargıtay
bu
gibi
hallerin
fesih için haklı sebep sayılmış bulunması dahi bu görüşü
İçtihadı Birliştirme Hukuk kısmı Genel Kurulunca, kararlar arasında
haklı
göstermektedir.
Bu gibi durumlarda işçinin açacağı tazminat dâ
birbirini tutmaz!ık olduğuna oybirliğiyle karar verildikten sonra işin, vası Borçlar Kanununun
96 nci maddesine dayanır.
esası incelendi, gereği konuşuldu :
818 sayılı Borçlar Kanununun hizmet akdi bölümünde yer alan 332
4772 sayılı kanunun değişik 37 nci maddesi hükmü ile, İş kazası
veya mes'ek hastalığmın iş verenin veya iş veren vekilinin kasdinden nci maddesine Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik şekli hak
veya İş Kanununun işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti hükümle kındaki 6763 sayılı kanunla eklenen fıkra ile de iş verenin gerekli sıhhi
rine aykırı hareketinden, yahut suç sayılan diğer fiilinden veyahut sigor çalışma yeri temin etmemesi, her hangi bir kazayı önleyecek tedbirleri
talının iş yerine ait işler dışında çalıştırılması yüzünden doğmuş olması almaması neticesi işçinin ölmesi halinde onun yardımından mahrum
uğradıkları zararlara karşılık isteyecekleri tazmi
halinde İşçi Sigortalan Kurumuna sigortalıya veya hak sah-bi kimselere kalanların bu 'y
yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarı natın akde aykırı hareketten doğan tazminat dâvaları hakkındaki hü
ile, gelir sağlandığı takdirde bu gelirlerin sermoye değerlerini iş veren kümlere tabi olacağı esası kabul olunmuştur. Şu hale göre îşçi Sigor
taları Kurumunun geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı
veya vekilinden istemek hakkı tanınmıştır.
İşçi Sigortaları Kurumuna tanınmış olan bu dâva hakkı netice iti sonunda ölen işçinin yakınlarına ödediği veya ödeyeceği paraların taz
bariyle (Sigortacı durumunda bulunan İşçi Sigortaları Kurumunun sigor mini için iş veren aleyhine açtığı dâvanın hukuki dayanağı, işçi ile iş ve
talı işçinin veya onun ölümü sebebiyle yardımından mahrum kalan ve ren arasındaki iş akdinden ibaret bulunmaktadır.
Sigorta Kanunu gereğince sigorta tarafından kendilerine tazminat öde
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun birinci maddesinin birinci
nen kimselerin iş verene karşı Borçlar Kanunu veya İş Kanunu gereğince fıkrası îş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle iş veren veya iş veren
açabilecekleri tazminat dâvalarına) halef olma esasına dayanmaktadır;
vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak
yani İşçi Sigortaları Kurumu bu dâvasını geçirdiği iş kazası veya tutul iddialarından
doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile İş Mahkeme
duğu meslek hastalığı neticesi zarar gören işçiye ve işçinin ölümü ha
lerini
vazifelendirmiştir.
Yukarıda da açıklandığı gibi, İşçi Sigortaları
linde hak sahiplerine, zararlarına karşılık ödediği veya ödeyeceği para Kurumu tarafından 4772 sayılı
kanunun 37 nci maddesi gereğince iş ve
ların tazmin ettirilmesi için, onlar yerine geçerek açmaktadır.
rene karşı açılan dâvalar halefiyet esasına yani işçi ile iş veren ara
Âdi sigortalarda sigorta şirketlerinin sigortalıya ödedikleri para sındaki iş akdine dayanılarak açıldığına göre bunlara bakmakla îş Mah
ların tazmini için zararın doğmasına sebep olanlar aleyhine açtıkları dâ kemelerinin vazifeli olduğunun kabulü gerekir. Sözü geçen maddenin
valara ilişkin 22/3/1944 tarih ve 9 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında
işçi ile iş veren veya iş veren vekilleri arasında iş akdinden veya îş Ka
bu hukuki esas, yani halef olma esası benimsenmiş bulunmaktadır ki o nunundan doğan hukuk uyuşmazlıkları...» şeklinde yazılmış olması kanım
İçtihadı Birleştirme Kararına esas olan kanun hükümleriyle aynı mahi icabı işçiye veya işçinin yakınlarına halef olan İşçi Sigortaları Kuru
yette bulunan hükümler, bugünkü Türk Ticaret Kanununda dahi vardır. munun iş veren aleyhine işçi ile iş veren arasındaki îş Kanunu ile düzen
(Türk Ticaret Kanunu madde 1301).
lenen iş akdine dayanarak açtığı dâvaların îş Mahkemelerinin vazifeleri
dışında kaldığı neticesine varılmasını gerektirmez. Maddedeki «İşçi»
İşçi Sigortaları Kurumu tarafından işçinin veya hak sahiplerinin
uğradıkları zararlardan sorumlu olanlara karşı açılacak dâvaların tabi tâbiri üzerinde durarak bu dâvalara umumi mahkemelerde bakılabileceYargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Kısmı Geael Kurulunun
29/6/1980 gün ve E : 13, K : 15 sayılı Kararı
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rulmuş olduğu gözönünde tutulunca halef olma sebebiyle iş aküme da
ğinin kabulü hukukun umumi kaidelerine, ezcümle bir akitte akdin ta
yanılarak
açılacak dâvaların iş mahkemelerinde görülmesinin kanunun
raflarından birisine halef olmanın doğurduğu neticelere aykırı düşer.
Şu cihet dahi önemle belirtilmelidir ki halef olma esası, sadece mad gayesine de uygun düştüğü sonucuna varılır.
Netice; 4772 sayılı kanunun değişik 37 nei maddesine göre Iş Ka
di hukuk bakımından değil, usul hukuku bakımından da bütün netice
lerini doğurur ve bilfarz iş akdinden doğan bir alacak dâvasını, işçinin nununa tabi isgortaiı işçinin veya îş Kanununa tabi sigortalı işçinin
ölümü ile onun yardımından mahrum kalanların halefi olarak İşçi Sigor
mirasçıları iş verene karşı ancak iş mahkemesinde açabilirler. Nihayet, taları
Kurumunun iş verene karşı açacağı tazminat dâvalarında iş mah
iş mahkemelerinin iş akdinden doğan münasebetlerden çıkan dâvaların
kemelerinin vazifeli olduğuna 29/6/1960 günlü ilk toplantıda üçte ikiyi
bu konularda özel bilgiye sahip mahkemelerde görülmesi amaciyle ku- aşan ekseriyetle karar verildi.
. —

—#

««.—-—-——

T aA y i* n l e r
1

700 lira maaşla İğdır Sorgu Hâkimliğine Çıldır Avukatlarından Mu
zaffer Karabıyıkoğlu,
700 lira maaşla Zonguldak C. Savcı Yardımcılığına İstanbul eski
C. Savcı Yardımcısı 12472 Tevfik Vamık Atlamaz,
700 lira maaşla Hassa Hâkimliğine Mardin Ağır Ceza Mahkemesi
eski Üyesi 11587 Ali İhsan Değirmencıoğlu,
600 lira maaşla Geyve C. Savcı Yardımcılığına Sarıkamış Hâkim
Yardımcısı 12851 Nurettin Güler,
600 lira maaşla Alaşehir Sorgu Hâkimliğine Kaş Sorgu Hâkimi
13025 Hasan Koksal,
600 lira maaşla ivrindi C. Savcı Yardımcılığına Adıyaman Ağır
Ceza Mahkemesi Üye Yardımcısı 13234 Münir Küçükçah,
600 lira maaşla Almus Hâkim Yardımcılığına Gercüş Hâkim Yar
dımcısı
13235 Süleyman Efe,
1 — 1500 lira maaşla Sürmene Hukuk Hâkimliğine Muş eski Hukuk
600 lira maaşla Malatya C. Savcı Yardımcılığına Genç Hâkim Yar
Hâkimi 6508 ismail Çağal,
1250 lira maaşla Osmaniye Ceza Hâkiflıliğine Emet eski Hâkimi dımcısı 13239 Müfit Yüce,
9436 Bahtiyar Kaıaçay,
600 lira maaşla Devrek Sorgu Hâkimliğine Ahlat Hâkim Yaı dım1100 lira maaşla iskenderun Sulh Hâkimliğine Küre eski Hâkimi cısı 13255 Faik Çelik,
10138 Lâmi Cimilli,
600 lira maaşla Erzincan C. Savcı Yardımcılığına Gölköy C. Savcı
1100 lira maaşla Ankara C. Savcı Yardımcılığına Altındağ C. Sav Yardımcısı 13317 Cafer Tayyar Karakadıoğlu,
cı Yardımcısı 9165 Sclâıııi S anaç,
600 lira maaşla Hekimhan C. Savcı Yardımcılığına Başkale Hâkim
1100 lira maaşla Bayramiç Hâkimliğine Ürgüp eski Ceza Hâkimi Yardımcısı 13339 Mehmet Ali Koyutürk,
10067 Hasan Basri Akgiray,
600 lira maaşla Alanya C. Savcı Yardımcılığına Ardahan Hâkim
950 lira maaşla Dörtyol Hâkimliğine Akçakoca eski C. Savcı Yar Yardımcısı 13357 Necmettin Bilecen,
dımcısı 10252 Ali Tüzün,
600 lira maaşla İskenderun C. Savcı Yardımcılığına Savur Hâkim
950 lira maaşla Daday Ceza Hâkimliğine Bafra eski C. Savcısı 10227 Yardımcısı 13370 Mesut Gürsu,
Orhan Timur,
600 lira maaşla Sarayköy C. Savcı Yardımcılığına Palu C. Savcı
950 lira maaşla Keşap C. Savcılığına Terme eski C. Savcısı 11013 Yardımcısı 13383 Baki Özgür,
Hüseyin Faruk Ertimuçin,
600 iira maaşla imranlı C. Savcı Yardımcılığına Hâkari Hâkim
950 lira maaşla Altındağ C. Savcılığına Ağrı eski C. Savcısı 10375 Yardımcısı 13425 Ali Karahan,
Celâl Kadri Varol,
600 lira m a a ş l a Edirne C. Savcı Yardımcılığına Yavuzeli Hâkim
800 lira maaşla Alaşehir Ceza Hâkimliğine Bingöl Hukuk Hâkimi Yardımcısı 13442 E r d o ğ a n Selçuk Türksoy,
11497 Beşir Polat,
600 lira m a a ş l a M a l a t y a Sorgu Hâkimliğine Bitlis Hâkim Yardım
800 lira maaşla Çumra Ceza Hâkimliğine Yenice eski Hâkimi 11052 cısı 13498 Mahmut Buğdaycı,
Mustafa Muzaffer Buharalılar,
600 lira maaşla Niğde C. Savcı Yardımcılığına Akkuş Hâkim Yar
800 lira maaşla Dinar Ceza Hâkimliğine Gediz eski Sulh Hâkimi
dımcısı
13501 Orhan Hadimioğlu,
11046 Naim Cevat Karaca,
6
0
0
lira maaşla Demirci C. Savcı Yardımcılığına Sason Hâkim Yar
800 lira maaşla Ankara Sulh HâkimUğine Yunak eski Hâkimi 10824
dımcısı 13512 Mehmet Fadıl Özdökmecl,
Nida i ilhan Aka,
600 lira maaşla Kozaklı C. Savcı Yardımcılığına Silvan Hâkim
800 lira maaşla incesu C. Savcılığına Adıyaman Sulh Hâkimi 11562
Yardımcısı 13514 Mehmet Demirtürk,
Fahrettin Coşar,
600 lira m a a ş l a Küre Hâkim Yardımcılığına Çardak H â k i m Y a r 
800 lira maaşla Kütahya C. Savcı Yardımcılığına Durağan Hâkimi dımcısı
13520 ibrahim Karasu,
11569 Mustafa Akduman,
800 lira maaşla Gölpazarı C. Savcılığına Ağrı C. Savcı Yardımcısı
600 lira maaşla Lalapaşa C. Savcı Yardımcılığına Koyulhisar Hâ
11495 Ahmet Şerafettin Yazıcı,
kim Yardımcısı 13523 Remzi Recep Gürcan,
600 lira m a a ş l a Mut C. Savcı Yardımcılığına Develi Hâkim Yar
700 lira maaşla Yeşilhisar Sorgu Hâkimliğine Baskil Hâkimi 12677
Ömer Hiçcan,
dımcısı 13524 Adil Erdoğan,
7C0 lira m a a ş l a Çine Sorgu Hâkimliğine Gerze Sorgu Hâkimi 13479
600 lira maaşla Emet Hâkim Yardımcılığına Yüksekova Hâkim
Ali Çine, *
Yardımcısı 13526 Mehmet ilhan Şahin,
600 lira 'maaşla Ulubey (Uşak) Hâkim Yardımcılığına Lice Kâkim
700 lira maaşla Zonguldak Sulh Hâkimliğine Bartın Avukatlarından
Doktor Bekam Bilâl,
Yardımcısı 13530 Ekrem Tan,
600 iira maaşla Kiraz Hâkim Yardımcılığına Ikizdere eski Hâkim
700 lira maaşla Kırşehir C. Savcı Yardımcılığına Amasya Hazine
Avukatı Enver Nuri Orak,
Yardımcısı 13586 Mustafa Kayacan,
Adalet Bakanlığından ;
1 — 1500 lira maaşla Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür
lüğüne Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gene] Müdürlüğü Başrnuavin ve
Birinci Şube Müdürü 8941 Mehmet Cevat Selçuk,
1100 lira maaşla Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Başrnuavin ve Birinci Şube Müdürlüğüne Ankara Hâkimi 10301 Ahmet
Hamdı Boyacıoğlu tâyin edilmiştir.
2 — işbu kararname Bakanlar Kurulunun 2/6/1960 gün ve 5/11
sayılı kararnamesinin birinci maddesine göre tanzim olunmuştur.
23/9/1960
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600 l i r a -maaşla Akdağmadenl H â k i m

600 lira maaşla N i ğ d e S o r g u Hakimliğine Bingöl H â k i m Yardımcısı
600 Ura maaşla Karapınar Hâkim Yardımcılığına Andırın

600 U r a maaşla G e r m e n c i k C . Savcı Yardımcılığına Kağızman H â 
600' lira maaşla Mecitözü C . Savcı Yardımcılığına M i d y a t C . Savcı
13551 Z e k i Dağdemlr,
Yardımcılığına A ğ r ı A ğ ı r C e z a

M a h k e m e s i Ü y e Yardımcısı 13552 A U N i h a t Ulusoy,
600 Ura maaşta Afşin S o r g u Hakimliğine H â k a r l H â k i m Y a r d ı m cısı 13563 Mehmet Necdet Balcı,
H a v r a n C . Savcı

Yardımcılığına

Şavşat C . Savcı

Yardımcısı 13571 A b d u l g a n i Birben,
600 l i r a maaşla Gölpazan H a k i m

Yardımcılığına Bingöl

Hâkim

Yardımcısı 13576 Mustafa. C a h i t K e s k i n ,
600 l i r a maaşla Doğanşehir C . Savcı Yardımcılığına V a r t o H â k i m
Yardımcısı 13580 A h m e t önercan,
600 Ura maaşla A d ı y a m a n Sorgu Hâkimliğine H i z a n H â k i m Y a r 
dımcısı 13581 H a k k ı Çanak,
600 lira maaşla Pınarbaşı H â k i m

H â k i m Yardımcılığına

Gemerek Hâkim

Yardımcısı 13620 M e h m e t A d n a n KöylUoğlu,

k i m Yardımcısı 13546 M u s t a f a Yılmaz ÇeUk,

600 Ura maaşla Ardeşen H â k i m

600 U r a maaşla Nevşehir

Hakim

Yardımcısı 13539 Sadettin K a r a m a n ,

600 Ura maaşla

Yardımcılığına Çüngüş Ha

k i m Yardımcısı 13611 İbrahim Kutlamış,

13534 Mülâzım Subaşı,

Yardımcısı
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Yardımcılığına

Ömerli

600 Ura maaşla Görele C . Savcı Yardımcılığına
Yardımcısı 13624 H a s a n T a l h a Y a z a l ,

K u r t a l a n Hâkim

600 Ura maaşla A r a k l ı H â k i m Yardımcılığına Göle Hâkim Yardım
cısı 13397 A l i H a y d a r Karahacıoğlu,
600 lira maaşla Dörtyol H â k i m Yardımcılığına M a ğ a r a Hâkim Yar
dımcısı 13489 Mehmet Güneş,
600 lira maaşla H a f i k H â k i m Yardımcılığına İmranlı Avukatların
d a n C e n g i z Seçkin,
600 -Ura maaşla K a r a m a n C . Savcı Yardımcılığına
O r m a n işletmesi A v u k a t ı Sadrettin Karamanlıgil,
600 U r a maaşla Seydişehir C . Savcı
katlarından M e t i n özsoyaslan,

T a v a s Devlet

Yardımcılığına istanbul Avu

600 Ura maaşla Gördes C . Savcı Yardımcılığına M a n i s a Avukatla
rından Y a h y a K e m a l A k s o y ,
600 l i r a maaşla K e p s u t C . Savcı Yardımcılığına Bandırma Avukat
larından E n i s Yeğen,

Hâkim

500 lira maaşla Gündoğmuş C . Savcı Yardımcılığına Çayırlı Hâkim
Yardımcısı 13306 A b d u r r a h m a n Kişi,

600 Ura maaşla Sarız H â k i m Yardımcılığına Çat H â k i m Y a r d ı m 

500 Ura maaşla S o m a S o r g u Hâkimliğine M a l a z g i r t Hâkim Yardım
cısı 13599 T u r g u t K u t l a y ,

Yardımcısı 13588 Ömer F a r u k ö z ,
cısı 13591 Münir Onan,
600 Ura maaşla B a y b u r t Sorgu Hâkimliğine Beşiri H â k i m Y a r d ı m 
cısı 13598 M u s t a f a Şimşek,

500 l i r a maaşla F e k e H â k i m

Yardımcılığına Bulanık Hâkim Yar

dımcısı 13627 M e h m e t N i h a t A ğ a n ,

600 Ura maaşla Çivril S o r g u Hâkimliğine Şemdinli H â k i m Y a r d ı m 

500 lira maaşla K u l u H â k i m Yardımcılığına M a d e n Hâkim Yardım
cısı 12760 Sezai Brdemİr,

cısı 13601 M u h a r r e m Boztepe,
600 lira maaşla Muratlı H â k i m Yardımcılığına Gölköy H â k i m Y a r 
dımcısı 13603 Selâhattln O y a n ,

500 l i r a maaşla E l b i s t a n C . Savcı Yardımcılığına T e r c a n eski Hâ
k i m Yardımcısı 13724 M e h m e t Zekâi T u r a n tâyin edilmiştir.

600 l i r a maaşla Altınözü C . Savcı Yardımcılığına

Halfeti

Hâkim

Yardımcısı 13606 A b d u r r a h m a n Şeref Bilgiç,

2 —

işbu k a r a r n a m e B a k a n l a r K u r u l u n u n

2/6/1960 gün ve 5/11

sayılı k a r a r n a m e s i n i n birinci maddesine göre t a n z i m olunmuştur.

800 l i r a maaşla D e v e l i H â k i m Yardımcılığına Şirvan H â k i m Y a r d ı m 
25/9/1960

cısı 13608 N u r i M u r a t ,

TEBLİĞ
T i c a r e t Bakanlığından :
24 M a r t 1960 t a r i h ve 10465 sayılı R e s m i Gazete'de yayınlanan Tür
k i y e - S o v y e t R u s y a Sosyalist

Cumhuriyetleri Birliği T i c a r e t A n l a ş m a 

sına ek 14 M a r t 1960 tarihli Protokole merbut « A > listesinde mevcut
kontenjanlardan aşağıda gösterilenler hizalarında kayıtlı meblâğlar çer
çevesinde artırılmıştır.

Güm. T a . ve
1st. No.

Malların Cinsi

Mevcut kontenjana
Uâve edilen meblağ
(U. S. A . - $)

k i m y e v i maddeler

100.000,—

28.01 - 29.45

Muhtelif

70.05

Pencere camı

125.000,—

70.08

Mevzüubahls kontenjanlara mevzu teşkil edecek talepler işbu T e b 

73.10

D e m i r ve çelikten çubuklar

300.000,—

liğin yayın tarihini t a k i p eden ilk Pazartesinden İtibaren T . C u m h u r i y e t

73.13

D e m i r ve çelikten saclar

200.000.—

M e r k e z Bankası tarafından k a b u l edilecektir.

79.01 - 79.03

Çinko

20.000,—

İLÂNLAR
Devlet H a v a Meydanları işletmeci Genel Müdürlüğünden :

larını teminat mektubunu, teklif m e k t u b u ile birlikte

hazırlayacakları

kapalı zarfı eksiltme saatinden b i r saat evvel K o m i s y o n Başkanlığına
1 —

i z m i r Cumaovası H a v a Meydanında

yaptırılacak pist t a m i 

ratı işi kapalı z a r f usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır.
2 —

vereceklerdir.
6 — isteklilerin gerçek

Keşif bedeli 34402,08 l i r a olup, geçici teminatı 2 5 8 1 , — Uradır.

Geçici teminat Genel Müdürlüğün T . C . M e r k e z Bankasındaki 57 sayılı

7 —

Genel

D a i r e s i Reisliğinde ve i z m i r M e y d a n Müdürlüğünde

" • e

Müdürlük Malzeme
görülebilir.

olması şarttır.

Postada vâki gecikmeler k a b u l edilmez.

hesabına v e y a Genel Müdürlük veznesine yatırılacaktır.
8 — B u işe ait keşif ve şartnameler

tek kişi veya tüzel kişi

<özel v e y a tescil edilmemiş o r t a k l a r k a b u l edilmez.)
3674/«-»

A n k a r a i m a r Müdürlüğünden :

4 — B u işin eksiltmesi 12/10/1960 tarihine tesadüf eden Çarşamba
günü saat 16 d a A n k a r a ' d a Kızılay inkılâp S o k a k t a Genel

Müdürlü!'

5 —

B u işin eksiltmesine iştirak edecek

K a l a b a Köyünde, aşağıda

numaraları yazılı

a d a l a n İhtiva eden

32770 No. l u plânda cephe hatları tesbit edilmiş olup, bir kopyası Müdür

A l ı m Satım Komisyonunda yapılacaktır.
talipler e n geç 7/1O/1960

lüğümüz

ilân tahtasına asılmıştır.

günü saat 17 y o kadar en az bir defada (30.000) liralık bir inşaat işin

ilgililere duyurulur.

yaptıklarına dair belgelerini bir dilekçe ile Genel

Müdürlüğümüze ibraz

A d a N o . l a n : 4800 ilâ 4805 ve 4807 ilâ 4811

ederek alacakları ehliyet vesikalarını, 1960 yılı

T i c a r e t Odası v e s i k a 

3820/İri

5 EKİM 1960

Sahife:2279

(Resmi Gazete)

V I . S, H I No, lu Satın Aimu Komisyonu
Başkanlığından
35 ton yağlı beyaz peynir satın alınacaktır. Tahmini tutarı 173.200
ura olup gececi teminatı 9.910 liradır. İhalesi : 21/10/1960 günü saat
11,30 da kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 17500 er tonluk partiler haİmde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve,
sant*en bir saat evveline kadar teklif mektuplarım Komisyon Ea.'kanlı*!tıa veı meleri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve îstanb u Le
> HZ) ITI Amirliği ilân kısmında görülebilir.
3737 / 4-1
70 ton ayva satın alınacaktır. Tahmini tutarı 70.900 lira olup geçle
-cminatı 4.750 liradır. İhalesi: 21/10/1960 günü saat H de kapalı zaıf
ırnı ü ile yapılacaktır. 35 şer tonluk partiler halinde ayn ayrı isteklilere
ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline
kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve
şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kıs•ynnda görülebilir.
3738 / 4-1
80 ton elma satın alınacaktır. Tahminî tutarı (140 000) lira olup
geçici teminatı (8.250) liradır. İhalesi 26/10/1960 günü saat 11 de kapalı
zarf usuüyle yapılacaktır. 40 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere
ihale edilebilir. İsteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf ve şart
nameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kıs
mında görülebilir.
3774 / 4-1
Bayındırlık Bakanlığından
3500 ton çimento Ankara Çimento Fabrikasından Esenboğa Hava
İlanı İnşaatına naklettirüecektir.
Bu işin muhammen bedeli (43.750.—) lira olup geçici teminatı
3.281.25) liradır.
Eksiltme 20/10/1960 Perşembe günü saat 15 de Bakanlık Malzeme
Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksiltme Komisyonunca ve kapalı
iîarf usuliyle yapılacaktır.
Şartnamesi Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile İstanbul Bay.ahilik
Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
İsteklilerin belirli g ü n d e eksiltme saatinden bir saal öncesine
kadar teklif mektuplarını Komisyon BaşkanU^na vermiş ı'ım.-lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler muteber sayi.maz
3766 /
Bakanlığımız ihtiyacı için komple Silindir Raklifiye ve Si'mdir
Hçınlama tezgâhı satın alınacaktır.
Komple Silindir Rektiflye ve Silindir Honlama tezgâhının muham
men bedeli (26.500,—) lira olup kesin teminatı (3.975.00,—) liradır.
Eksiltme 13/10/1960 Perşembe günü saat 15 de Bakanlık Malzeme
Müdürlüğünde ve pazarlık usuliyle yapılacaktır.
Bu işe ait şartname Bakanlık " Ma'.zeme Müdürlüğü ile istanbul
Bayındırlık Müdürlüğünde bedelsiz olarak tpmin ed'lebilir.
İsteklilerin belirli gün ve saatte lüzumlu evrakları ile birlikte Ko
misyonda hazır bulunmaları ilân ounur.
3821 / 2-1

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinden :
Ankara Yüksek öğretmen Okulu Proje Müsabakası
Ankara'da inşa olunacak, Yüksek öğretmen Okulu mimari proje
sinin hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği
tarafından «Mimarlık ve Şehircilik Müsabakalarına ait Yönetmelik*
esasları dâhilinde müsabakaya çıkarılmıştır.
Müsabakadan maksat : Şartname ve programa uygun teklifler ara
sında; maliyeti düşürmek ve iktisadi bir neticeye varmak için yapılacak
araştırmalar ile, meslek umumi değerleri bakımından en muvaffak eseri
bulabilmektir.
Bu müsabakaya, Türk Mühend's ve Mimar Odaları Birliği üyesi
olan yüksek mimar, yüksek mühendis, mimar ve mühendisler iştirak
edebilir.
Müsabaka

Jürisi :

Müşavir jüri üyeleri
Ömer Bayın
Cenan Sahir Sılan
Aslî jüri üyeleri
Mukbil Gökdoğan
Tulü Baytin
Orhan Arda
Mehmet Ali Handan
Ferudun Akozan
Vedat özsan
Adnan Çakıroğlu
Yedek jüri üyeleri
Sedat Gürel
Cihat Burak
Ali Terzibaşıoğlu

Millî Eğitim Bakanlığı Temsilcisi
Yüksek Mühendis
Prof. Dr. Y. Mimar ve Y. Mühendis
Prof. Y. Mimar Mühendis
Prof. Y. Mimar Mühendis
Muallim Y. Mimar
Muallim Y. Mimar
Y. Mimar Mühendis
Doç. Y. Mühendis
Doç. Y. Mimar
Y. Mimar
Y. Mühendis

Raportör :

özhan Tüz

Y. Mimar Mühendis
Müsabakadan derece ve mansiyon alacaklara,
Birinciye
20.000 TL.
İkinciye
15.000 »
Üçüncüye
10.000 >
Beş mansiyon
5.000 » (Beherine)

verilecektir.
Müsabaka 1/12/1960 Perşembe günü nihayete erecek ve hiç bir su
retle uzatılmıyacaktır.
Şartname ve ekleri Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Re
isliği, Proje Tetkik Fen Heyeti Müdürlüğünden temin edilebilir.
3801 / 4-1
PTT Genel Müdürlüğünden:
istanbul'da Topkapı'da PTT ardiyesinden şartnamesinde yazılı ma
hallere elektrojen grupu ve teferruatına ait malzeme naklettirüecektir
Bu işe girmek için T. C. Atlantik Antlaşması Merkez Heyeti &aşkan.lıÇından peşin emniyet vizesi alınmış olması şaıttır. Bu şartı haiz olanla?
şartnameleri PTT Genel Müdürlüğü Teknik İş Dairesinden alabi
lirler. Eksiltme adı geçen Daire Başkanlığında (11 Ekim 1960 Sak
günü saat 15 de) yapılacaktır. Bu iş 2490 No. lu kanuna tabi olmadı
ğından teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2-3

Karayolları Merkez Atelyesi Müdürlüğünden :
Akkı'prtt - Ankara
Şarkikaraağaç Sulh Hukuk Yargıçlığından :
Kurda Oto Dış Lâstiği Satılacak
25.166,50 T. L. muhammen bedelli 811 aded hurda oto dış lâstiği
1960/21
2490 aa-.'ih kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf suretiyle 18 Ekim 1900
Şarkikaraağaç'
ta Mustafa Şepitçi'nin dâvâlı müteveffa Hasan Hü
Salı günü saat 15.30 da Karayolları Merkez Atelyesi Müdürlüğünde sa
seyin
Yılmazer
vârisleri
aleyhine açtığı alacak dâvasında :
tılacaktır.
Dâvâlılardan
müteveffanın
oğlu Ahmet Yıimazer'in adresi meçhul
Bu işe ait muvakkat teminat 1.887,50 liradır. Lâstiklere alt şart olduğundan kendisine ilânen tebligat
yapılmasına mahkemece k a r a r ve
name bedelsiz olarak Atelye Muhasebesinden temin olunur.
rilmiştir.
Lâstikler mesai saatleri dahilinde Atelye sahasında görülebilir.
Duruşma 8/11/1960 Salı günü saat 9 da olup Ahmet Yılmaser'ln
İsteklilerin ihale saatinden bir saat evveline (Saat 14.30) a kadtû duruşma
gününde Şarkikaraağaç Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bu
teklif mektuplarım ihale Komisyonuna vermiş olmaları lâzımdır.
lunması
veya
bir vekil göndermesi aksi halde evvelce gıyap karar; çık
Postada vuku bulacak gecikmeler nazara alınmaz.
mış
olduğundan
dâvanın gıyabında rüyet olunacağı ilân olunur.
3752
3760

I

SaMfe«2780

(Resmî Gazete)

5 F.KÎM 1960

Malatya Arazi Kadastro Yargıçlığından
vermiş olup unvanını 20/8/1952 tarihinden itibarensGrove Laboratories,
Inc.» olarak değiştirmiştir.
Malatya'nın Sinanlı Köyünden Mehmet Güner'ln Sinanlı Köyü paf
Keyfiyeti lân olunur.
ta 3 parsel 65 numaralı gayrimenkulun Ali oğlu Abdullah mirasçıları
3739-5
namına yapılan tapulama tesbitine vâki itiraz ve dâvasının yapılan mu
hakemesi neticesinde :
9078 numaralı marka ilmühaberinin sahibi 4/5/1959 tarihinden İLba
Mehmet Güner'in dâvadan feragati dolayısiyle H. XJ. M, Kanunu
ren
unvanını
«Raytheon Company» olarak değiştirmiştir.
nun 91 ve 95 inci maddeleri gereğince dâvasının reddine 5602 sayılı ka
Keyfiyet ilân olunur.
nunun 16 ncı maddesinin C bendi gereğince Sinanlı Köyünden Ali oğlu
ölü Abdullah vereselerinin tesbitine imkân olmadığından n-ezkûr mad
3739-6
de gereğince pafta 3 parsel 65 numaralı gayrimenkulun Sinanlı Köyün
den Ali oğlu ölü Abdullah'ın mirasçıları namına tapuya tesciline karar
11597 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki hak
verildği ve vereseler belli olmadığından işbu hülâsai hüküm ilânen teb ve vecibelerinin
yarısını «İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde,
liğ olunur.
Adnan Döier»e devretmiştir.
3725
Keyfiyet ilân olunur.
3739-7
Sanayi Bakanlığından :
8927 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün
ve vecibelerini «Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri tabiiye
21/7/1947 tarih ve 9536 numaralı marka ilmühaberinin sahibi «H. hak
R. Napp Limited adresini» İngiltere'de, Sussex'te, Lancing. Commerce tinde, fabrikatör Don Baxter, Inc.» e devretmiştir.
Keyfiyet ilân olunur.
Way, şeklinde değiştirmiştir.
Keyfiyet ilân olunur.
3739-8
3739-1
21427 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bü
13509 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bü tün hak ve vecibelerini «İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde,
tün hak ve vecibelerini «İngiltere'de, Fabrikatör W. & - Avery, Limi Adnan Döler» e devretmiştir.
ted» e verilmiş olup 7/10/1958 tarihinden itibaren ticaret unvanını
Keyfiyet ilân olunur.
«Averys Limited» olarak değiştirmiştir.
8739-9
Keyfiyet ilân olunur.
3739-2
İşbu 21/10/1947 tarih ve 5143 sayılı ihtira beratının unvanı evvelce
Dovvt
Limited iken bu defa Dowty Rotol Limited olarak
8466 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün 1/4/19y60Equipment
tarihinden
itibaren değiştirilmiş olduğu 4/8/1960 tarihli ve
hak ve vecibelerini «Amerika'da, Lakeside Laboratories, Inc.» e dev 448-428 sayılı talepnameye
ekli vesikanın Türkçe tercümesinden anlaşıl
retmiştir.
mıştır..
Vesika
İstanbul
Beyoğlu
Beşinci Noterliğince 1/8/1980 tarih ve
Keyfiyet ilân olunur.
23271 numara ile tasdiklidir.
3739-3
Keyfiyet ilân olunur.
9997 sayılı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün hak
3739-10
ve vecibelerini «Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri tabiiyetinde,
Adana Vilâyetinin Karaisalı Kazasının Anırtı mevkiinde olup İlhan
fabrikatör Don Baxter, İnce.» e devretmiştir.
Pamukoğlu'na verilen 52/44 sayılı Krom arama ruhsatnamesi sahası
Keyfiyet ilân olunur.
22/9/1959 tarihinden itibaren aramalara açıldığından, 25/8/1960 tarihli
3739-4
10587 sayüı Resmî Gazete'deki ilânın buna ait kısmı hükümsüzdür.
13243 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün
3740
hak ve vecibelerini «Amerika'da, Grove Laboratories Incorporated**
T

Karayolları Merkez Atelyesi Müdürlüğünden :
Akköprü - Ankara
Hurda Makina ve Vasıta Satılacak
Umum Müdürlüğümüze ait aşağıda cins, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında yazılı 5 kalem hurda makiaa
ve vasıta 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde kopalı zarf suretiyle ayrı ayrı satılacaktır.
İhale 21 Ekim 1960 Cuma günü saat 15.00 de itelye Müdürlüğünde yapılacak, isteklilerin ihaleden bir saat evvel teklif zarflarını İhale
Komisyonuna vermeleri lâzımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler m zara alınmaz.
Bu işe ait şartname bedelsiz olarak Atelye Muhasebesinden alınabilir. Hurda makina ve vasıtalar hergün mesai saatleri dahilinde Atelye
sahasında görülebilir.
Muvakkat
Muhammen
Motor
Makina
Teminatı
Bedeli
Seri
No.
Seri
No.
Markası
Cinsi
Miktar
600,—
8.000,—
Clyde Iron Works
21553
Buharlı vinç
1
750,—
10.000,—
21555
> > >'
1
> »
375,—
5.000,—
90449
Scania Vabis
Otobüs
1
53676
75,—
1.006,—
10471
Modag
Elek. Generatörü 60 Kw.
1
41,
7»
55«,
—
8
N
6
4
6
6
Elek. Kaynak makinaaı
1
T112-54174
V'estinçhouse 8N-8467
3751 1 -i .1
Resnıî Gazete abonelerine :
a) Resmî Gazete abone müddetleri 31/10/1960 t-irilimde sona erecek abone sahiplerinin, abonelerini 1/11/1960 tarihinden 31/10/1961 tarihlin
kaCar bir sene müddetle yenilemeyi istedikleri takdirde, abone bedeli (45) lirayı abonelerinin bitimi tarihinden evvel behemehal bulunduklar
yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarını da işaret ettirmek suı etiyle alacakları makbuzu derhal bir yazı ile göndermeleri,
1») Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numaralarının konulması,
c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak alacaklar»
makbuzu adres değiştirme talebini havi mektupla birlikte göndermeleri lâzımdır.
Başbakanlık Devlet Ma«_»afl«

5 Ekim1960
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İÇİNDEKİLER
Kanunlar

Sayfa

90 1960 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun

1

91 Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkında Kanun

2

92 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Ek 42 Sayılı Kanunun
Geçici Birinci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun

3

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi
Bayındırlık Bakanı Prof. Mukbil Gökdoğan'a Ulaştırma Bakanı Tümg. Sıtkı Ulay'ın
Vekillik Etmesine Dair Tezkere

4

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

4

Tayinler
Adalet Bakanlığınca Yapılan Tayinler

5

Tebliğ
Ticaret Bakanlığına Dair Tebliğ

6

İlanlar

6

