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Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanun 

Kanun No : 108 Kabul tarihi: 24/10/1960 

Madde 1 — Topyekûn Savunma ve Millî Seferberlik hizmetlerini 
Millî Güvenlik amaçlarına uygun bir şekilde plânlamak ve yürütmek 
üzere genel bütçeye dâhil dairelerle, katma bütçeli idareler ve Devlet 
Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı kurumlarda savunma sekreterlik
leri kurulmuştur. 

Madde 2 — Savunma sekreterliklerinin teşkilâtı, görev ve yetki
leri ile çalışma usul ve esasları Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel 
Sekreterliğince hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca kabul olunacak bir 
Talimatname ile belirtilir. 

Madde 3 — Savunma sekreterlikleri teşkilâtında, Savunma Sekre
teri ve Savunma Uzmanı olarak Harb Okulu, üniversite ve yüksek okul
lar mezunu emekli, müstafi ve ordudan izinli subaylarla Millî Savunma 
Akademisi mezunları istihdam olunurlar. 

Bunların tâyini Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği
nin teklifi üzerine ilgili daire ve kurumlarca yapılır. 

Madde 4 — İçişleri Bakanlığı Savunma Sekreterliği görevini, Sivil 
Savunma İdaresi Başkanı yürütür. 

Madde 5 — a) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen genel büt
çeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelere ait savunma sekreterlikleri 
kadroları bu yerlerin teşkilât kadrolarına eklenmiştir. 

b) Devlet ekonomi kurumları ve bunlara bağlı kurumlarla özel 
kanunla kurulan kurumlarda savunma sekreterlikleri kadroları teadül 
ve hizmetin mahiyeti gözönünde tutularak Millî Savunma Yüksek Ku
rulu Genel Sekreterinin teklifi üzerine usulü dairesinde bu kurumların 
teşkilât kadrolarına eklenir. 

Madde 6 — Savunma sekreterliklerine lüzumlu diğer memur ve 
hizmetliler sekreterliklerin isteği üzerine bağlı bulundukları idarelerce, 
taşrada valiliklerce mevcut memur ve hizmetliler arasından ayrılarak 
bu Teşkilât emrine verilir. 

Geçici Madde — Bu kanunun gerektirdiği masrafları karşılamak 
üzere 1960 Malî Yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin sonunda (Savunma 
sekreterliklerinin gerektirdiği her çeşit masraflar) adı ile açılan 229 
uncu bölüme bir buçuk milyon lira olağanüstü ödenek verilmiştir. 

Bu bölümden İlgili tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakam yet
kilidir. 

Madde 7 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 8 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

27/10/1960 

Genel ve katma bütçeli dairelerin kadrolarına eklenecek savunma 
sekreterlerini ve diğer personeli gösteren kadro cetveli 

D. Memuriyetin unvanı 

Savunma Uzmanı 
Başbakanlık 

Adalet Bakanlığı 

Bakanlık Savunma Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

» > 
İçişleri Bakanlığı 

Merkez Teşkilâtı 
Savunma Uzmanı 

» » 
Taşra Teşkilâtı 

Vilâyet Savunma Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

» » 

Dışişleri Bakanlığı 
Bakanlık Savunma Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

» » 
Maliye Bakanlığı 

Bakanlık Savunma Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

» » 
MÜH Eğitim Bakanlığı 

Bakanlık Savunma Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

» > 
Bayındırlık Bakanlığı 

Bakanlık Savunma Sekreteri 
Savunma Uzmanı 

» » 

Aylık Aded tutarı 

67 
67 
23 

1 500 
1 250 

1 750 
1 500 
1 250 

1 500 
1 250 

1 500 
1 250 
1 100 

1 750 
1 500 
1 250 

1 750 
1 500 
1 258 

1 750 
1 500 
1 250 

1 750 
1 500 
1 250 
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Aylık 
P. Memuriyetin unvanı Aded tutarı 

Ticaret Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmam 3 1 500 
4 > > 3 1 250 

Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı 3 1 500 
,4 3 1 250 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmam 1 1 500 
4 » » 1 1 250 

Tarım Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmam 3 1 500 
4 > » 3 1 250 

Ulaştırma Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı 3 1 500 
4 8 1 250 
5 3 1 100 

Çalışma Bakanlığı 
2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı S 1 500 
4 3 1 250 
5 3 1 100 

Sanayi Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı 3 1 500 
4 3 1 250 
5 S 1 100 

Basm - Yayın ve Turizm Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmanı 1 1 500 
4 1 1 250 

İmar ve îskûn Bakanlığı 

2 Bakanlık Savunma Sekreteri 1 1 750 
3 Savunma Uzmam 1 1 500 
4 1 1 250 

Katma Bütçeli idareler 
Karay Man Genel Müdürlüğü 

3 Genel Md. Savunma Sekreteri 1 1 500 
4 Savunma Uzmanı 3 1 250 
5 » » 3 1 100 

DSİ Genel Müdürlüğü 
3 Genel Md. Savunma Sekreteri 1 1 500 
4 Savunma Uzmanı 3 1 250 
5 » » 3 1 100 

Orman Genel Müdürlüğü 
3 Genel Md. Savunma Sekreteri 1 1 500 
4 Savunma Uzmam 3 1 250 
S » » 3 1 100 

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 
3 Genel Md. Savunma Sekreteri 1 1 500 
4 Savunma Uzmam 1 1 250 
5 1 1 100 

Tekel Genel Müdürlüğü 
3 Genel Md. Savunma Sekreteri 1 1 500 
4 Savunma Uzmam 1 1 250 
S > > 1 1 100 

Ücretin korunması hakkında 95 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin tasdikına ve bu Sözleşmeye katılmamıza 

dair Kanun 

Kanun No : 109 Kabul tarihi: 24/10/1960 

Madde 1 — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1949 da Cenev
re'deki Genel Konferansında kabul edilmiş olan Ücretin Korunması hak
kındaki 95 sayılı Sözleşme tasdik edilmiş ve bu Sözleşmeye katılmak 
üzere Hükümete yetki verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

27/10/1960 

Ücretin korunması hakkında 95 saydı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesi 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Yönetim Kurulu tarafından "vâki 
davet üzerine 8 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de otuz ikinci toplantı
sını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı : 

Toplantı gündeminin yedinci maddesini teşkil eden, ücretin korun
ması meselesine dair muhtelif tekliflerin kabulüne, 

Bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına karar 
verdikten sonra, 

Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Temmuz ayının işbu birinci günü, 
Ücretin Korunması hakkında 1949 Sözleşmesi adım taşıyacak olan aşa
ğıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

Madde — 1. 
Bu Sözleşme bakımından «ücret» tabiri, yapılan veya yapılacak 

olan bir iş veyahut görülen veya görülecek olan bir hizmet için yazılı 
veya sözlü bir iş akdi gereğince bir iş veren tarafından bir işçiye, her 
ne nam altında ve hangi hesaplama şekli ile olursa olsun ödenmesi ge
reken ve nakden değerlendirilmesi kabil olup karşılıklı anlaşma veya 
millî mevzuatla tesbit edilen bedel veya kazançları ifade eder. 

Madde — 2. 
1. Bu Sözleşme, kendisine bir ücret ödenen veya ödenmesi gereken 

her şahıs hakkında uygulanır. 
2. Yetkili makam, keyfiyetle doğrudan doğruya ilgili iş veren ve 

işçi teşekküllerinin bulunduğu yerlerde bu gibi teşekküllerle istişareden 
sonra, haklarında bu Sözleşme hükümlerinin hepsi veya bir kısmını uy
gulamanın uygun olmıyacağı ahval ve şerait içinde çalışan ve istihdam 

edilen şahıs zümreieriyle, bedenen yapılan işlerde istihdam edilmiyen ve
yahut ev hizmetlerinde ve benzeri işlerde çalışan şahıs zümrelerini bu' 
Sözleşme hükümlerinin hepsinin veya bir kısmının uygulanmasından 
istisna edebilir. 

3. Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci 
maddesi gereğince bu Sözleşmenin uygulanması hakkında göndereceği 
ilk yıllık raporda, bundan evvelki fıkra hükümlerine uygun olarak, Söz
leşme hükümlerinin hepsi veya bir kısmının uygulanmasından istisna 
etmek tasavvurunda olduğu şahıs zümrelerini belirtecektir. Bundan 
sonra hiçbir üye, bu suretle beürtilen şahıs zümreleri dışında istisnalar 
koyamıyacaktır. 

4. ilk yıllık raporunda bu Sözleşme hükümlerinin hepsi veya her 
hangi birinin uygulanmasından istisna etmek tasavvurunda olduğu şahıs 
zümrelerini belirtmiş olan her üye, bundan sonraki raporlarında, hakla
rında bu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine başvurma hakkından vaz
geçtiği şahıs zümrelerini ve bu Sözleşmenin bu şahıs zümrelerine uygu
lanması bakımından kaydedilmiş olan ilerlemeleri beürtecektir. 

Madde — 3. 
1. Nakit olarak ödenmesi gereken ücretler, münhasıran tedavülü 

mecburi olan para ile ödenecek ve emre muharrer senetle, bono ile, ku
ponla veya tedavülü mecburi parayı temsil ettiği iddia olunan diğer her 
hangi bir şekilde ödeme yasak edilecektir. 

2. Ücretlerin bir banka üzerine çekilen çekle yahut posta çeki veya 
havalesiyle tediyesi teamülden olduğu veya özel vaziyetler dolayısiyle 
zaruri bulunduğu veya bir kolektif mukavele veya hakem karariyle bu 
şekillerde ödemenin derpiş edildiği yahut bunların hiçbiri mevcut bulun-
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madiği takdirde ilgili işçi rıza gösterdiği hallerde, yetkili makam, ücre
tin, sözü edilen şekillerde ödenmesine müsaade veya hükmedebilir. 

Madde — 4. 
1. ilgili sanayi veya işin mahiyeti dolayısiyle ücretin kısmen ayın 

olarak ödenmesinin âdet veya arzuya şayan olduğu sanayi veya işlerde, 
millî mevzuat, kolektif mukaveleler veya hakem kararları, bu ödeme 
şekline müsaade edebilir. Ücretin ispirtolu içki veya zararlı kimyasal 
maddelerle ödenmesine hiçbir suretle müsaade edilmiyecektir. 

2 — Ücretin kısmen ayın olarak ödenmesine müsaade edildiği 
hallerde : 

a) Aynî olarak verilen şeylerin gerek işçinin ve gerekse ailesinin 
şahsan kullanabilmesi ve onların menfaatine uygun bulunması, ve 

b) Aynî ödemelere takdir edilen kıymetin âdil ve mâkul olması 
için gerekli tedbirler alınmış olacaktır. 

Madde — 5. 
Ücret doğrudan doğruya İlgili işçiye ödenecektir, meğer ki millî 

mevzuat veya bir kolektif mukavele veyahut bir hakem kararı bu hususta 
başka bir hüküm koymuş veya ilgili işçi başka bir şekli kabul etmiş 
olsun. 

Madde — 6. 
işçinin, ücretini dilediği gibi kullanma hürriyetini iş verenin her ne 

suretle olursa olsun tahdidetmesi yasaktır. 
Madde — 7. 

1 — Bîr iş yeri çerçevesi içinde işçilere mal satmak üzere ekono-
malar açıldığı, yahut onlara hizmet İçin servisler kurulduğu takdirde, 
bu ekonomalardan veya servislerden faydalanmaları için ilgili işçiler 
üzerinde hiçbir cebir icra edilmeyecektir. 

2 — Diğer mağazalara veya servislere gitmek mümkün olmadığı 
hallerde, yetkili makam malların âdil ve mâkul fiyatlarla satılması ve 
hizmetlerin yine âdil ve mâkul fiyatlarla yapılması veya iş veren tara
fından açılan ekonomalarm veyahut yapılan hizmetlerin işletilmesinde 
kazanç gayesi güdülmemesi ve sadece işçilerin menfaatlerinin gözetil
mesi için uygun tedbirler alacaktır. 

Madde — 8. 
1. Ücretlerden kesintiler yapılmasına, ancak millî mevzuatın tâyin 

veya bir kolektif mukavelenin yahut bir hakem kararının tesbit ettiği 
şartlar ve hadler, dahilinde müsaade edilecektir. 

2. işçiler, bu gibi kesintilerin hangi şartlar ve hadler içinde yapı
labileceğinden, yetkili makamın en uygun addedeceği şekilde haberdar 
edileceklerdir. 

Madde — 9. 
Bir işçi tarafından, bir işe yerleşmek veya işi muhafaza etmek 

maksadiyle bir iş verene veya onun vekiline veyahut her hangi bir ara
cıya (Meselâ işçi toplamakla görevli bir kimseye) doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle bir ödemede bulunulmasını sağlamak için ücretlerden 
her hangi bir kesinti yapmak yasaktır. 

Madde — 10. 
1. Ücret, ancak millî mevzuatın belirttiği usuller ve hadler dahi

linde haciz veya temlik edilebilir. 
2. Ücret, haciz ve temlike karşı, işçinin ve ailesinin geçimini sağ

layabilmesi için lüzumlu sayılan ölçüde himaye edilecektir. 
Madde — 11. 

1. Bir müessesenin iflâsı veya mahkeme karariyle tasfiyesi halinde, 
bu müessesede çalışan işçiler, gerek iflâsa veya mahkeme karariyle 
tasfiyeye takaddüm edip millî mevzuatla tâyin edilen bir müddet zar
fında geçen bazı hizmetleri dolayısiyle kendilerine borçlanılan ve gerekse 
millî mevzuatla tâyin edilen miktarı geçmiyen ücretler için, imtiyazlı 
alacaklı mevkiini işgal edeceklerdir. 

2. İmtiyazlı bir alacak teşkil eden ücret, alelade alacaklıların his
selerini almalarından evvel, tam olarak ödenecektir. 

8. imtiyazlı bir alacak teşkil eden ücretin, diğer imtiyazlı alacak
lara nazaran rüçhan sırası, millî mevzuatla tâyin edilecektir. 

, Madde — 12. 
1. Ücret muntazam fasılalarla ödenecektir. Ücretin muntazam 

fasıllarla ödenmesini sağlıyan tatmin edici başkaca usuller mevcut olması 
hali hariç, ücretin hangi fasılalarla ödenmesi lâzımgeldiği, millî mevzu
atla tâyin veya bir kolektif mukavele veyahut bir hakem kararı ile tes
pit edilecektir. 

2. Iş akdi sona erdiği zaman, borçlanılmış olan ücretin tamamı, 
millî mevzuata veya bir kolektif mukaveleye veyahut bir hakem kara
rına uygun olarak ödenecektir. Bu yolda bir mevzuat, veya kolektif 
mukavele veyahut hakem kararı mevcut değil ise, ödeme, mukavele 
hükümleri göz önünde tutularak makul bir mühlet içinde yapılacaktır. 

Madde — 13. 
1. Ücret nakdi olarak ödendiği hallerde, yalnız iş günlerinde ve iş 

yerinde yahut iş yerine yakın bir yerde ödenecektir; meğer kî, millî mev
zuat veya bir kolektif mukavele veyahut bir hakem kararı, başka türlü 
bir şekil derpiş etsin veya ilgili işçilerin malûmu bulunan başka şekiller 
daha uygun telâkki edilsin. 

2. Ücretin perakende içki satılan yerlerde yahut benzeri müesse
selerde ve, kötüye kullanılmasının önlenmesi gerekiyorsa, perakende, 
eşya satış mağazalarında ve eğlence yerlerinde ödenmesi yasaktır. Bu 
hüküm bu gibi müesseselerde çalışmakta olan İşçilere tatbik edilmez. 

Madde — 14. 
îcabettiği takdirde, işçileri kolayca anhyacakları bir şekilde aşağı

daki hususlardan haberdar etmek gayesiyle müessir tedbirler alı
nacaktır : 

a) işe alınmalarından önce işçilere, tabi olacakları ücret şartları 
hakkında malûmat ve"rilmesi veya ücret şartlarında bir değişiklik yapıl
ması halinde değişikliklerin bildirilmesi, 

b) ödemenin taallûk ettiği devreye ait ücretlerini teşkil eden 
unsurlar değişebilecek durumda ise, bu unsurların her ücret tediyesi 
sırasında işçilere bildirilmesi. 

Madde — 15. 
Bu Sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan mevzuat: 
a) ilgili şahısların bilgisine arz edilecek; 
b) Bu mevzuata riayetle görevli kimseleri tasrih edecek; 
c) Bu mevzuata aykırı hareketlere karşı uygun ceza müeyyideleri 

tesbit edecek; ve 
d) Gerekli her türlü ahvalde, uygun bir şekil ve usul dahilinde 

kayıt ve defterler tutulmasım derpiş edecektir. 
Madde — 16. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci maddesi gere
ğince verilmesi gereken yıllık raporlar, bu Sözleşme hükümlerini tatbik 
mevkiine koyan tedbirler hakkında tam bilgileri ihtiva edecektir. 

Madde — 17. 
1. Ülkesi vâsi bölgeleri ihtiva eden bir üye memleketin yetkili 

makamı, nüfusunun dağınıklığı veya bu bölgelerin gelişme durumu se
bebiyle, mezkûr bölgelerde bu sözleşme hükümlerini tatbik etmenin ka
bil olamıyacağı kanaatine vardığı takdirde, ilgili işçi ve iş veren teşek
küllerinin bulunduğu yerlerde bu teşekküllerle istişare ettikten sonra, 
anılan bölgeleri, ya umumi olarak veya münasip göreceği bazı müessese 
veya bazı işleri istisna etmek suretiyle Sözleşme hükümlerinin tatbiki 
dışında bırakabilir. 

2. Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci 
maddesi gereğince bu Sözleşmenin uygulanmasına dair vereceği ilk yıl
lık raporunda bu madde hükümlerine başvurma niyetinde olduğu her böl
geyi bildirecek ve bu madde hükümlerine müracaat niyetinde olmasının 
sebeplerini gösterecektir. Bundan sonra hiçbir üye, bu suretle bildirmiş 
olacağı bölgeler hariç, bu madde hükümlerine başvuramıyacaktır. 

3. Bu madde hükümlerine başvuran her üye, üç yılı geçmiyen 
fasılalarla ve ilgili iş veren ve işçi teşekküllerinin mevcudolduğu yerlerde 
bu gibi teşekküllerle İstişare. ederek, ıbu sözleşmenin uygulanmasnrn, 1 
inci paragraf uyarınca muaf tutulan bölgelere teşmili imkânını tekrar 
gözden geçirecektir. 

4. Bu madde hükümlerine başvuran her üye, anılan hükümlere 
başvurma hakkından vazgeçtiği bölgeleri ve bu Sözleşmenin bu gibi böl-
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sonraki yıllık raporlarında bildirecektir. 
Madde — 18. 

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bü
rosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde — 19. 
1. Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür taraf-mlm 

tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlı
yacaktır. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgeleri Genel Müdür tarafın
dan tescil edildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Daha sonra, bu Sözleşme her üye hakkında, kendisinin onama 
belgesinin tescil edildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe 
girecektir. 

Madde — 20. 
1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı statüsünün 35 inci maddesinin 2 

nci fıkrası gereğince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
gönderilecek olan beyanlar aşağıdaki hususları belirtecektir : 

a) İlgili üyenin, Sözleşme hükümlerini değiştirmeksizin uygula
mayı taahhüdettiği ülkeler; 

b) Sözleşme hükümlerinin değişikliklerle uygu'anmasnı taahhü-
deden ülkeler ve bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğu; 

c) Sözleşmenin uygulanamadığı ülkeler ve bu gibi hallerde niçin 
uygulanmadığının sebepleri; 

d) Durumun daha derin bir şekilde incelenmesine intizaren, hak
larındaki kararını sonraya bırakan ülkeler; 

2. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde zikrolu-
nan taahhütler, onamanın, ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı 
sonuçları doğuracaktır. 

3. Her üye, bu maddenin 1 inci paragrafının (b), (c) vefd) bent
leri gereğince, daha evvel yapmış olduğu beyanda mevcut lhtirazi ka
yıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni bir beyan ile vazgeçebile
cektir. 

4. Her üye, bu Sözleşmenin, 22 nci madde hükümlerine uygun 
olarak feshedilebileceği devreler zarfında Genel Müdüre, daha evvelki 
bir beyanın hükümlerini diğer bakımlardan değiştiren ve belirli ülkeler
deki durumu bildiren yeni bir beyan gönderebilecektir. 

Madde — 21. 
1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 35 inci maddesinin 

4 ve 5 inci fıkraları gereğince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Mü
dürüne gönderilen beyanlarda, Sözleşme hükümlerinin ilgili ülkede ay
nen mi yoksa değ'şiklikler mi uygulanacağı hususu açıklanacaktır; be
yan Sözleşme hükümlerinin değişikliklerle uygulanacağını açıkladığı 
takdirde, bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğunu da belirtecektir. 

2. İlgili üye veya üyeler veya ilgili milletlerarası makam, .daha 
sonra yapacağı bir beyanla, daha evvelki bir beyanda belirtilmiş o'an bir 
değişikliğe başvurmak hakkından tamamen veya kısmen vazgeçebilir. 

3. İlgili üye veya üyeler veyahut ilgili milletlerarası makam, bu 
Sözleşmenin, 22 nci madde hükümleri gereğince feshedilebileceği devre
ler zarfında, Genel Müdüre, daha evvelki bir beyanın hükümlerini diğer 
bakımlardan değiştiren ve hu Sözleşmenin tatbikatiyle ilgili halihazır 
durumunu açıklıyan yeni bir beyan gönderebilir. 

Madde — 22. 
1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe girdiği tarih

ten itibaren on yıllık bir devrenin sonunda, Milletlerarası Çalışma Bü
rosu Genel Müdürüne göndereceği ve Genel Müdürün tescil edeceği bir 
ihbarname ile feshedebilir. Fesih, feshin tescili tarihinden itibaren bir yıl 
sonra muteber olacaktır. 

2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da, bundan evvelki fıkrada yazılı 
o on yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede 
derpiş edilmiş olan fesih hakkını kullanmıyan her üye, yeniden on yıllık 
bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her 
on yıllık devrenin sonunda, bu maddede derpiş olunan şartlar içinde 
feshedebilecektir. 

Madde — 23. 
1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilât üyeleri 

tarafından kendisine bildirilen bilûmum onama beyan ve fesihlerin tescil 
edild'ğini Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bütün üyelerine tebliğ ede
cektir. 

2. Genel Müdür, kendisine gönderilmiş olan ikinci onama belge
sinin tescil edildiğini Teşkilât üyelerine tebliğ ederken, bu Sözleşmenin 
yürürlüğe gireceği tarih hakkında Teşkilât üyelerinin dikkatini çeke
cektir. 

Madde — 24. 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler 

gereğince, tescil etmiş olduğu bütün onama, beyan ve fesihlere dair 
tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 102 nci maddesi uya
rınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaş
tıracaktır. 

Madde — 25. 
Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her on yıllık 

bir devrenin sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, 
bu Sözleşmenin tatbikatı hakkında Genel Konferansa bir rapor suna
cak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi keyfiyetinin konferans 
gündemine konulması lâzımgelip gelmediği hususunda karar verecektir. 

Madde — 26. 
1. Genel Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiş

tiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde, yeni Sözleşme başka bir 
şekil derpiş etmedikçe, 

a) Tadil ed'ci yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanmesı key
fiyeti, yukardaki 22 nci madde nazara alınmaksızın, ve fakat tadil 
edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartiyle, bu Söz
leşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir. 

b) Bu Sözieşme, tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi 
tarihinden itibaren, artık üyelerin onamasına açık bulundurulmıyacak-
tır. 

2. Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici Sözleşmeyi onamamış 
btı'unan üyeler için her halde şimdiki şekil ve muhtevasiyle yürürlükte 
kalacaktır. 

Madde — 27. 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede 

muteberdir. 

Tarım işçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına 
Mütaallik 11 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve bu Sözleşmeye 

katılmamıza dair Kanun 

- Kanun No : 110 Kabul tarihi: 24/10/1960 

Madde 1 — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1921 de Cenev
re'deki Genel Konferansında kabul edilmiş olan (Tarım İşçilerinin Der
nek Kurma ve Birleşme haklarına mütaallik 11 sayılı Sözleşme) tasdik 
edilmiş ve bu Sözleşmeye katılmak üzere Hükümete yetki verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

27/10/1960 

Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına 
Mütaallik 11 sayılı Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından vâki da
vet üzerine 25 Ekim 1921 tarihinde Cenevre'de 3 üncü toplantısını yapan 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, toplantı gündeminin 
4 üncü maddesine dâhil bulunan Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve 
Birleşme haklarına mütaallik tekliflerin kabulüne ve 

Bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına karar 
verdikten sonra, 
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M Hrtlerarrsı Çalışma Teşkilâtının üyeleri tarafından, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtının statüsü hükümleri gereğince onanmak üzere, (Ta
rımda! dernek kurma hakkına mütaallik 1921 Sözleşmesi adını taşıya
cak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

Madde 1 — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bu Sözleşmeyi ona
yan her üyesi, tarımda çalışan bilûmum şahıslara, sanayi İşçilerinde ol
duğu gibi, dernek kurma ve birleşme haklarını aynen sağlamayı ve ta
rım işçileri bakımından bu hakları tahdidedici kanuni veya sair hüküm
leri ilga etmeyi taahhüt eder. 

M idde 2 — Bu Sözleşmenin, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde belirtilen şartlar dahilindeki kesin onama belgeleri Milletler
arası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından 
tescil edilecektir. 

Madde 3 —• 
1. Bu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerinden ikisi

nin onama belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihte 
meriyete girecektir. 

2 Sözleşme, ancak onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Büro
sunca tescil edilmiş olan üyeleri bağlıyacaktır. 

3 Bundan sonra bu Sözleşme, her bir üye hakkında, kendis'nın 
onama belgesinin Milletlerarası Çalışma Bürosunca tescil edildiği tarihte 
meriyete girecektir. 

Madde 4 — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerinden ikisinin 
onama belgelerinin Milletlerarası Çalışma Bürosunca tescili akabinde. 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü keyfiyeti Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtının bütün üyelerine tebliğ edecektir. Teşkilâtın diğer üye
leri tarafından daha sonra gönderilecek onama belgelerinin tescil edil
diğini de onlara tebliğ edecektir. 

Madde 5 — Bu Sözleşmeyi onayan her üye 3 üncü madde hüküm
leri mahfuz kalmak şartiyle, 1 inci madde hükümlerini en geç 1 Ocak 
1924 tarihinden itibaren tatbik etmeyi ve bu hükümleri müessir kılmak 
için gerekli olan tedbirleri almayı taahhüt eder. 

Madde 6 — Bu Sözleşmeyi onayan Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tının her üyesi Sözleşmeyi müstemlekelerinde, idaresi ve himayesi al
tındaki ülkelerde Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Statüsünün 35 inci 
maddesine uygun olarak tatbik etmeyi taahhüt eder. 

Madde 7 — Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe 
g;riş tarihinden itibaren on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Ça
lışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Genel Müdürce tescil 
edilecek bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, keyfiyetin Milletlerarası 
Çalışma Bürosu tarafından tescili tarihinden itibaren bir sene sonra mu
teber olacaktır. 

Madde 8 — Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu en az 
on senede bir bu Sözleşmenin tatbikatı hakkında genel konferansa bir 
rapor sunacak ve onun yeniden gözden geçirilmesi veyr» tadili meselesi
nin konferans gündemine konulması lüzumu hakkında karar verecektir. 

Madde 9 — Bu Sözleşmenin Fransızca ve ingilizce metinleri aynı 
derecede muteberdir. 

27/10/1960 

1980 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanım No : 111 Kabul tarihi : 24/10/1960 

Madde 1 — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin münfesih Büyük Millet Meclisi (Türkiye Cum
huriyeti Millî Birlik Komitesi) kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında (30 000) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakam yürütür. 

27/10/1960 
CETVEL 

Tenzil olunan Zammolunar 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

309 Taşıt masrafları 
41 Başka taşıt masrafları 10 000 

451 Yayın masrafları 
20 Başka her çeşit masraflar 20 000 

Sahife: 2425 

Tenzil olunan Zammolunan 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

453/B Kongre, konferans, tören ve ziya
retler 

22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
diğer memleketlere yapacağı ziya
ret, tören ve dostluk temaslarına ka
tılacakların harcırahları 30 000 

Yekûn 30 000 30 000 

Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı kanunun 8 inci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

Kanun No : 112 Kabul tarihi: 24/10/1960 

Madde 1 — 11 numaralı kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Hürriyet istikrazının (250 000 000) liralık ilk kısmı için ihracedil-
miş asıl veya geçici tahvillerin basımı ve bu tahvillerin satışlarını teş
vik maksadiyle hazırlattırılan afiş ve pankardlar giderleri 2490 sayılı 
kanun hükümlerine tabi değildir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

27/10/1960 
H e a f n î 

Düıtuı Gazete 

Mo. Baaheı Tertip G i t Sahife bayı 

I l c i l l K a n u n : 

11 liurnyeı l.ııkrazı hakkında Kanun 11/7/1960 10543 • 
Af Kanunu 

Kanun No : 113 Kabul tarihi : 26/10/1960 

Madde 1 — 27 Mayıs 1960 tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan : 
A) Taksirli cürümlerle kanunların yukarı haddi beş seneyi geç-

miyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile yahut yalnız para cezası ile ceza
landırdığı veya müsadereyi veya bir meslek ve sanatın yapılmamasını 
veya bu cezalardan birini veya birkaçını istilzam eden fiililer hakkında 
takibat yapılmaz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olanların affı kabul etme
meye hakları vardır. Bu hakkını kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir ay içinde kullananlar hakkında tahkikat veya takibata devam 
olunur. Mahkûmiyet halinde bu hakkın kullanılmış olması aftan istifa
deye engel olmaz. 

B) Beş sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm 
olanlar fer'î ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticele
rine de şâmil olmak üzere affedilmlştir. 

C) Beş seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm 
olanların cezalarının üçte biri indirilir. Ancak indirilen miktar beş se
neden aşağı olamaz. 

Madde 2 — 27 ve 28 Mayıs 1960 günlerinde inkılâp hareketleri 
lehine lülen katılan askerî şahısların bu târihlerde işledikleri taksirli 
suçlarından dolayı haklarında takibat yapılmaz ve mahkûm olanlar, 
fer'î ve mütemmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de 
şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

Madde 3 — Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar aftan hariç 
bırakılmışlardır : 

A) Türk Ce.za Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 
133 üncü maddelerinde yazılı suçlarla 135 inci maddenin ikinci bendinde 
ve 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 150 ve su'.h zamanında işlenen 
fiiller hariç 161 ve 163 üncü maddelerinde yazılı olan suçlar ve bun
ların 168, 171 ve 172 nci maddelerinde gösterilen şekilleri, 

B) ihtilas, irtikâp, rüşvet suçlariyle m'ktar ve kıymetçe beşyüz 
liradan fazla olan zimmet suçları ve Türk Ceza Kanununun 339, 340, 
341, 342, 366, 367 ve 368 inci maddelerinde yazılı suçlar, 

C) Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416 (Son fıkrası hariç), 417, 
418, 429 ve 430 uncu maddesinin birinci fıkrası İle 431, 435 ve 436 neı 
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maddelerinde yazılı suçlar. Ancak kaçırmak, evlenmek maksadiyle ya
pılmış ve kaçırılan kimsenin ırzına geçilmemişse birinci madde hükmü 
uygulanır. 

Ç) Türk Ceza Kanununun 448, 449 ve 450 nci maddeleri ile diğer 
kanunlarda yazılı aynı mahiyetteki adam öldürme suçları, 

D) Türk Ceza Kanununun 495, 496, 497, 498 ve 499 uncu madde
lerinde yazüı suçlar, 

E) 4237 sayılı fevkalâde zamanlarda haksız mal iktisap edenler 
hakkındaki kanun ile 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hak
kındaki kanunların şümulüne giren suçlar, 

F) Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 59, 94, 97, 100, 101, 102, 103 
ve 104 üncü maddeleri-ile 148 inci maddenin (B) bendi ve yukardakl bent
lerde Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan 
fiiller, 

G) Millî Korunma suçlarının affına dair 79 sayılı kanunun birinci 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince aftan istisna edilen şahısların işle
dikleri suçlar, 

H) 6831 sayılı Orman Kanununda yazılı suçlar ile Türk Ceza Ka-
nununnun 369, 370, 373 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve 374 üncü mad
desinde yazılı suçlarla bunların 411, 412 ve 413 üncü maddelerinde gös
terilen şekilleri, 

I) Kaçakçılık Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkındaki Kanuna aykırı fiillerden sanık veya mahkûm olanlar, 

Şu kadar ki : 
Her ne suretle olursa olsun resmî makamların muvafakatiyle ha

riçte bulunan dövizlerini memlekete getirmiş olanlar birinci madde hük
münden istifade ederler. 

J) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ölüm ve müeb
bet hapis cezasını müstelzlm suçlar, 

K) Mükerrirler, 
L) Geçici 1 sayılı kanunun 6 nci maddesinde gösterilen şahısların 

(İşledikleri suçlar, 
M) 45 sayılı kanun hükmüne tabi memurlarla bunların şeriklerinin 

memuriyet sıfat ve vazifelerini suiistimal suretiyle işledikleri suçlar, 
N) 2559 ve 6761 sayılı kanun hükümlerinin tatbikmda bu kanun

ların tanıdığı vazife ve salâhiyetlerini suüstlmal etmek suretiyle mües
sir fül ve sair suretlerle suç İşleyenler. 

Madde 4 — Bu kanunun birinci maddesinin (B) ve fC) bentlerin
den faydalanan hükümlüler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
mahkûm oldukları cezanın zaman aşımı süresi İçinde ve her halde beş yıl 
zarfında aşağı haddi altı aydan az olmıyan hürriyeti bağlayıcı cezayı 
müstelzim aynı cinsten diğer bir cürüm işledikleri takdirde evvelce hak
larında hükmedilmiş bulunan cezanın infaz edilmiyen kısmı aynen çek
tirilir. 

Madde 5 — Bu kanun hükümleri kanunen kullanılması, yapılması, 
taşınması, bulundurulması, satılması, alınması ve memlekete sokulması 
suç teşkil eden veva inhisara tabi bulunan eşyanın müsaderesine karar 
vermeye mâni değildir. 

Yukankl fıkra haricinde kalan eşya gümrük ve diğer Devlet ve be
lediye vergi ve resimlerinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Madde 6 — Firar halinde olup da bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten İtibaren Uç ay zarfında cumhuriyet savcılıklarına veya konsolos
luklara müracaatla teslim olmıyanlar birinci madde hükmünden istifa
de edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte asker kaçağı, izinsiz, bakaya, 
yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde resmî 
mercilere teslim olmak şartlyle af olunmuşlardır. 

Madde 7 — Bu kanun hükümlerinin «Taksirli suçlar hariç» Hâ
kimler ve Memurin Kanunları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi 
kanunlara tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve inzibatî karar veya ya
pılmış ve yapılacak işlemlere ve subay, askerî memur ve astsubayların 
cezalarının huhukl neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya 
subay, askerî memur, astsubay olarak kabul olunmamak ve askerî nis
petin kesilmesi işlemlerine şümulü yoktur. 

Hususi kanunlara göre mercilerince verilmiş olan ve bu kanunun 
neşri, tarihinde infaz edilmemiş bulunan para cezaları da birinci madde 
hükmüne tabidir, vergi cezalan ve misil zamları bu hükümden hariçtir. 

Madde 8 — Bu kanun hükümlerinden faydalanacak tutuk ve hü
kümlülerin salıverme işleri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 15 
gün içinde tamamlanır. 

Madde 9 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 10 —* Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

27/10/1960 

Üniversiteler öğretim üyelerinden bazılarının vazifele
rinden affına ve bazdarının diğer fakülte ve yüksek 

okullara nakline dair Kanun 

Kanun No : 114 Kabul tarihi : 27/10/1960 

Madde 1 — Ekli (1) sayılı cetvelde ad ve soyadları ile kariyer 
unvanları gösterilen Ankara, İstanbul, İzmir ve Atatürk Üniversite
leriyle İstanbul Teknik Üniversitesi mensupları öğretim üyeliği veya 
öğretim yardımcılığı vazifelerinden affedilmiştir. 

Madde 2 — Ekli (2) sayılı cetvelde ad ve soyadları gösterilen 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıları, hizalarında gösterilen üni
versite, fakülte ve yüksek okullara naklen tâyin olunmuşlardır. 

Bu cetvelde gösterilenlerden yem görevlerine bir ay içerisinde baş-
lamıyanlar hakkında 1 inci madde hükmü tatbik olunur. 

Madde 3 — Bu kanuna ekli (1) sayılı cetvelde ad ve soyadları 
gösterilenlerle 2 nci madde gereğince haklarında 1 inci madde hükmü 
uygulanacaklar için 3335 sayılı kanunla muaddel Memurin Kanununun 
85 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Madde 4 — Bu kanun hükmüne tabi üniversite mensuplarından arzu 
edenler hemen, arzu izhar etmiyenler de kanunun mer'iyetinden itiba
ren geçecek 6 ay içinde bir başka göreve tâyin edilmezlerse haklarında, 
5434 sayılı kanun hükümleri gereğince emekUlik işlemi uygulanır. 

Madde 5 — İşbu kanunla görevlerinden affedilenler bir daha üni
versite öğretim üyeliği veya yardımcılığı vazifesi ile görevlendirilemez
ler. 

Made 6 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu kanunu Millî Eğitim Bakam yürütür. 

27/10/1960 

ı(l) SAYILI CETVEL 
Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil 
Ord. Prof. Kâzım ismail Gürkan 
Ord. Prof. Dr. Fahri Arel 
Ord. Prof. Dr. Naci Bengisu 
Ord. Prof. Muzaffer Esat' 
Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli 
Ord. Prof. Dr. Naşit Erez 
Ord. Prof. Dr. ihsan Şükrü Aksel 
Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim Incedayı 
Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu 
Ord. Prof. Ekrem Behçet Tezel 
Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren 
Ord. Prof. Dr. Uvels Maskar 
Ord. Prof. A. Kemal Yörük 
Ord. Prof. Ali Fuat Başgil 
Ord. Prof. F. Hakkı Saymen 
Ord. Prof. Kemalettin Birsen 
Ord. Prof. Halil Arslanlı 
Ord. Prof. Mazhar Nedim Göknil 
Ord. Prof. Recal GaUp Okandan 
Ord. Prof. Ali Tanoğlu 
Ord. Prof. Mazhar Şevket tpşiroğlu 
Ord. Prof. Nurettin Çuhadar 
Ord. Prof. Emin Onat 
Ord. Prof. Feridun Ansan 
Ord. Prof Ratıp Berker 
Ord. Prof. Hilmi ileri 
Ord Prof. Ahmet Tevfik Berkman 
prof. Dr. Kâmil Akol 
Prof. Dr. Şevket Soysal 
prof. Dr. Kenan Tüker 
Prof Dr. Müfide Küley 
Prof. Dr. Muhterem Gökmen 
prof. Dr. Şinâsl Hakkı Erel 
Prof. Ömer özek 
Prof. Ziya öktem 
prof. Necmettin Polvan 
Prof. Hıfzı Timur 
Prof. Tarık Zafer Tunaya 
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Prof. Taktyittin Mengüşoğlu 
Prof. Afif Erzen 
Prof. Mina Irgat 
Prof. Fuat Sezgin 
Prof. M. Sabahattin Eyüpoğlu 
Prof. Süheylâ Bayrav 
Prof. Kudret Mavitan 
Prof. Bekir Dizioğlu 
Prof. Orhan Safa 
Prof. Muhittin Binan 
Prof. Sabri Oran 
Prof. Kemal Ahmet Aru 
Prof. Necati Engez 
Prof. Necati Acun 
Prof. Yusuf Berdan 
Prof. Orhan Ünsaç 
Prof. Turgan Sabis 
Prof. Reşat Nalbantoğlu 
Prof. Yavuz Abadan 
Prof. Bülent Nuri Esen 
Prof. Rahmi ören 
Prof. Dr. Hamit Sadi Selen 
Prof. Muhittin Erel 
Prof. izzet Birant 
Prof. Aziz Köklü 
Prof. Fadıl Hakkı Sur 
Prof. Dr. ibrahim Hakkı Karafaki 
Prof. Zehra Halet Çambel 
Prof. Hikmet Belbez 
Prof. Dr. Hasan Eren 
Prof. Emin Bilgiç 
Prof. Feridun Nafiz Uzluk 
Prof. Zafer Paykoç 
Prof. Hami Koçaş 
Prof. Behçet Kamay 
Prof. Kâzım Aras 
Prof. Vefik Vassaf Akan 
Prof. izzet Kantemir 
Prof. Celâl Ertuğ 
Prof. Abdülbaki Nusret Hızır 
Prof. ismail Nafiz Alkan 
Prof. Selim Palavan 
Prof. Mustafa Santur 
Prof. Münir Ülgür 
Prof. Enver Berkmen 
Prof. Celâl Saraç 
Doç. Dr. ibrahim Berkan 
Doç. Dr. Ziya Üstün 
Doç. Dr. Tahsin Artunkaî 
Doç. Dr. Cihat Gürsan 
Doç. Dr. Baha Sezer 
Doç. Dr. Rauf Saygın 
Doç. Dr. Ercüment Bora 
Doç. Dr. Merih Odman 
Doç. Dr. Şinasi Güçhan 
Doç. Dr. Ferhan Berker 
Doç. Dr. Türkân Erbengi 
Doç. Dr. Haltt Kayalı 
Doç. Rana Kartal 
Doç. Rahmi Çobanoğlu 
Doç. Dr. Bülent Köprülü 
Doç. Zahit îmre 
Doç. Halit Kemal Elblr 
Doç. Ferih Tongsir 
Doç. Necmettin Berkin 
Doç ismet Giritli 
Doç. Münir Aktepe 
Doç. Abdülkadir Karahan 
Doç. Cevdet Perin 
Doç. Adnan Benk 
Doç. ismail Yalçınlar 
Doç. Haldun Taner 
Doç. Aran Ersümer 
Doç. Eyüp Kömürcüoğlu 
Doç. Orhan Bolak 

Doç. Necibe Saraçoğlu 
Doç. ismail Utkular 
Doç. Dr. Mehpare Heilbronn 
Doç. Dr. S. Bayramoğlu 
Doç. Dr. S. Nlgâr 
Doç. Memduh Yasa 
Doç. Mukbll özyörük 
Doç. Şerif Baştav 
Doç. Enver Bostancı 
Doç. Belma Çakmur 
Doç. Dr. Necip Berksan 
Doç. Alâattin Orhon 
Eylemsiz Doç. Dr. Servet Güvener 
Eylemsiz Doç. Dr. Yusuf Keçeci 
Eylemsiz Doç. Dr. Arsan Zarfçı 
Başasist. Dr. ihsan Ünlüer 
Başasist. Dr. Fikret Avunduk 
Başasist. Kemal Aydınoğlu 
Başasist. Dr. Orhan Ternar 
Başasist. Dr. Selim Baruh 
Başasist. Dr. Mehmet Dinçöz 
Asist. Dr. Yani Stomadiyadla 
Asist. Aristldi Karyofili 
Asist. Ayhan önder 
Asist. Aydın Aydına 
Asist. Slavço 
Asist. özer özkaya 
Asist. Olcay Kansu 
Asist. Dr. Ahmet Akdoğan 
Asist. Dr. Şevkiye inalcık 
Asist. Orhan Duru 
Öğretim görevlisi Dr. Fikret Ozansoy 
Asist. Atillâ Tolun 

(2) SAYILI CETVEL 
Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülgen (ilahiyat Fakültesine devir) 
Prof. Süreyya Tanay (izmir Tıp Fakültesine) 
Doç. Dr. Ali Rıza Özbek (Matematikçi Zonguldak Maden Teknik O.) 
Doç. Celâl Erkan (Fizikçi Zonguldak Maden Teknik Okulu) • 

13/G/1940 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna madde 

eklenmesi hakkında Kanun 

Kanun No : 115 Kabul tarihi: 27/10/1960 

Madde 1 — 13/6/1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
38, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 72 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 5 — Fakülte Genel Kurulları, profesör ve doçentlerle pro
fesörü veya doğrudan doğruya öğretime memur doçenti bulunmıyan 
derslerin öğretim görevlilerinden kurulur. 

Genel Kurul, fakültelerin akademik çalışmalarını ilgilendiren hu
suslar hakkında kararlar verir. Fakülteyi ilgilendiren kanun, tüzük 
tasarıları hakkında düşüncelerini bildirir. Yönetmelik tasarılarım ve 
programlan hazırlayıp Senatoya sunar. 

Genel Kurul, her yan yılın başında ve sonunda toplanır. Gündem
deki maddeler bir oturumda karara bağîanamazsa sonraki günlerde 
gerektiği kadar oturum yapılarak gündem tamamlanır. Yönetim Kurulu 
gerekli görürse veya Genel Kurul üyeleri tam sayısının üçte biri yazılı 
olarak isterse; Dekan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

Madde 6 — Profesörler Kurulu, Fakültenin profesörlerinden, bir 
dersin öğretimi ile bağımsız olarak görevlendirilen doçentlerle, profe
sörü bulunmıyan bir kürsünün yönetimi ile, görevlendirilen doçentlerden 
ve aynca pofesörler adedinin yarısı kadar doçentten kurulur. Profesör
lerin sayısı tek İse, oran tesbit edilirken buçuklar bire yükseltilir. Pro
fesörler Kuruluna profesörler sayısının yansı oranında katılacak doçent> 
lerin sırasının tesbitinde eylemli doçentlik kıdemi esas tutulur. En son 
sıradakiler eşit kıdemli ise, kurula katılacak doçentler bunlar arasından 
her ders yılı başında kura ile seçilir. 
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Fakültenin bütçe işleri, seçimler, özel kanun ve tüzüklerle fakülteye 
verilmiş olan veya fakülte yönetim kurulunca gönderilen işler, profe
sörler kurulunda görşülüp karara bağlanır. 

Fakültelerde kürsü ve enstitülerin kurulması, kaldırılması veya 
birleştirilmesi hakkındaki teklifleri Profesörler Kurulu yapar. Bunlardan 
yeni ödenek ve kadroya ihtiyaç gösterenler için genel usullere uyulur. 

Madde 7 —• Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında, öğretim gö
revi başında bulunan önceki dekanla, profesörler kurulunca profesörler 
arasından seçilecek üç profesör ve profesörler kurulunda üye olan doçent
ler arasından aynı kurulca seçilecek iki doçent olmak üzere yedi öğretim 
üyesinden iki yıl için kurulur. 

Yönetim Kurulu fakülte tüzük ve yönetmelikleri hükümlerinin ve 
kurul kararlarının yerine getirilmesini saglıyacak karar ve tedbirleri 
alır. Dekanın göreceği bütün işlerde kendisine yardım eder. 

öğrencilerin her türlü işlemleri Fakülte Yönetim Kurulunca ince
lenir. Bunlardan yazılma, çıkarılma, disiplin, öğretim ve imtihanlara 
ait olanlar hakkında takdire bağlı ve kesin kararlar verir. Ancak, çıka
rılma kararlarına karşı ilgililere bildirildiğinden başlıyarak beş gün 
içinde Senatoya itiraz olunabilir. Yönetim Kurulu ile Senatonun bu ka
rarlarına karşı başka hiçbir mercie başvurulamaz. 

öğretim yardımcılarını veya öğrencileri ilgilendiren konuların gö
rüşülmesinde Yönetim Kurulu bunlardan ikişer temsilciyi davet ederek 
bilgilerine müracaat edebilir. Ayrıca her sömestr başında öğrenciler ve 
öğretim yardımcıları kendi ortak problemlerini temsilcileri vasıtasiyle 
Yönetim Kuruluna bildirirler, öğretim yardımcılarının temsilcileri her 
ders yılı başında fakültenin bütün öğretim yardımcıları tarafından, öğrenci 
temsilcileri ise fakülte öğrencileri tarafından seçilir. Bu temsilcilerin 
seçim tarzları, kendileri ile ilgili üniversite yönetmeliklerinde gösterilir 

Madde 8 — Dekan, iki yıl için Profesörler Kurulu tarafından fa
kültenin aylıklı profesörleri arasından salt çoklukla seçilir. Dönem süresi 
biten dekan bir dönem için tekrar seçilebilir. Ancak, görev süresi biten 
dekan dört yıldan önce tekrar dekan seçilemez. Dekan, seçim süresi dol
madan görevinden ayrılırsa, onun seçim süresini doldurmak üzere ay
lıklı profesörler arasından yeni bir dekan seçilir. 

Dekan, fakülte tüzelkişiliğinin ve fakülteye bağlı kurumların tüzel
kişiliklerinin temsilcisidir; fakülte kurullarına başkanlık eder, bunların 
kararlarını uygular. 

Dekan işi başında bulunmadığı zaman fakülte Yönetim Kurulunun 
aylıklı üyelerinden bir pdofesörü kendisine vekil seçer. Vekillik ile idare 
altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan seçilir. 

Dekan, fakültenin genel yönetimi, kürsü, enstitü, lâboratuvar, fa
külteye bağlı okul ve diğer kurumların intizamlı çalışmasını ve öğretim 
üyelerinin derslere, seminerlere ve imtihanlara devamlarım ve yönetme
liklerle öğretim üyelerine ve yardımcılarına yükletilmiş olan görevlerin 
gereği gibi yerine getirilmesini sağlar ve bunun için her zaman gerekli 
denetlemeleri yapar. Bütün bu işlerin yerine getirilmemesinden dekan, 
ilgili öğretim üyesi ile birlikte sorumludur. Dekan denetlemeleri sırasında 
göreceği aksaklıkları Profesörler Kuruluna doğrudan doğruya bildire
rek gereken tedbirlerin alınmasını sağlar. Bir öğretim üyesi hakkında 
Profesörler Kurulunca verilecek karara karşı öğretim üyesinin Senatoya 
müracaat hakkı vardır. 

Dekan Fakülte Genel Kurulunun ve Profesörler Kurulunun karar
larını her yarı yıl başında çoğaltarak bütün öğretim üyelerine gönderir. 

Madde 10 — Senato, Rektörün başkanlığında, öğretim görevi ba
şında bulunan önceki rektörden, dekanlardan, her Fakülte Profesörler 
Kurulunun kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği ikişer profe
sörden ve doğrudan doğruya üniversiteye veya fakültelere bağlı her 
okulun profesörler ve doçentlerinin yine kendi aralarından iki yıl için 
seçecekleri üniversite profesörü unvanını taşıyan birer temsilcisinden 
kurulur. 

Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun tasarılarını ha-
zırlıyabileceği gibi aynı nitelikteki tüzük tasarılariyle yönetmelikleri de 
hazırlar. Üniversite işleri hakkında kararlar verir. Fakülte Genel Ku
rullarının kanun ve tüzük tasarıları hakkında tekliflerini, yönetmelikler 
hakkındaki kararlarını, Profesörler Kurullarının bütçe, seçim, kürsü ve 
enstitülerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki ka
rar ve tekliflerini inceleyip işleme kor. Kanun ve tüzüklerle kendisine 
verilen görevleri yapar. Bir imtihana bağlı olmıyan fahrî akademik 
paye ve unvanları verir. 

Fakülte kurullarının, senato tarafından onanmıyarak bozulan işlem 
ve kararları ilgili kurullarca yeniden incelenir; İkinci defa Senatoya 
gelen Fakülte Kurulu kararları Senato tarafından kesin karara bağla
nır. 

Yönetmelikler Senatonun onamasından sonra yürürlüğe girer. Se-
natolarca hazırlanan kanun ve tüzük tasarıları gerekçeleriyle birlikte 
Milli Eğitim Bakanına sunulur. 

Fakülte Kurullarının 7 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükmünce ke
sin olanları dışındaki işlem ve kararlarına yapılacak İtirazlar, Senato 
tarafından incelenir ve bir karara bağlanır. 

Senatonun öğretim üyeleri hakkındaki disiplin kararlarından baş
ka kararları kesin olup bunlara karşı başka bir mercie başvurulamaz. 

Madde 12 — Rektör, Fakülte profesörler kurullarının bir arada 
yapacakları tonlantıda İki yıl için, aylıklı profesörler arasından, her 
seçim döneminde başka bir fakülteden olmak üzere, salt çoklukla se
çilir. Her fakültenin seçim sırası tamamlanınca gelecek seçimlerde bu 
sıraya uyulur. 

Rektör Üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisidir; Üniversite kurul
larına başkanlık eder, bunların kararlarını uygular, fakülteler arasında 
düzenli çalışmayı sağlar. 

Rektör işi başında bulunmadığı zaman dekanlardan birini vekil 
seçer. Vekillikle idare altı aydan fazla sürerse veya rektör seçim süresi 
dolmadan görevinden ayrılırsa, onun seçim süresini doldurmak üzere 
aynı fakülte profesörleri arasından yeni bir rektör seçilir. 

Rektör bütün fakülteler üzerinde genel bir denetleme yetkisine 
sahip olup, bu kanunda dekana verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını 
ve böylece üniversitenin yönetim ve öğretim ve bilimsel araştırma işle
rinin gereği gibi yürütülmesini sağlar ve bunun için gerekil denetle
meleri yapar. Gördüğü aksaklıkları senatoya bildirir ve bu aksaklığa 
sebep olanlar hakkında gerekli kararların alınmasını teklif eder. Rek
tör kendi yetkisinde olan işleri yerine getirmediği takdirde, ilgili de
kan ve öğretim üyeleriyle birlikte sorumlu olur. Senato üyelerinden her 
biri rektöre bu hususta yazı ile soru sormak yetkisine sahiptir. Rektör 
bu soruya en geç onbeş gün içinde yazı ile cevap vermek zorundadır. 

Madde 13 — Üniversitelerarası Kuru! her üniversitenin rektör ve 
dekanlariyle, her üniversite senatosunun kendi üyeleri arasından iki yıl 
için seçeceği birer temsilciden kurulur. Bu kurula sıra ile her üniversi
tenin rektörü başkanlık eder. Kurulun toplantı yeri Ankara'dır. Bu ku
rul raportörlüğünü Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri yapar ve ku
rul tutanaklarını ve kararlarını saklar; bunların birer örneğini üniver
site rektörlüklerine gönderir. 

Kurul her yıl en az bir defa Kasım Ayının ikinci yarısında topla
nır. Ayrıca gerekli hallerde üniversite rektörleri arasında yazışma su
retiyle varılacak anlaşmaya göre toplanabilir. Anlaşma hususunda ço
ğunluk sağlanamazsa en kıdemi* öğretim üyesi olan rektörün oyuna 
uyulur. 

Kurul bu kanun gereğince yapması gereken ve kendisine verilen 
işleri kesin karara bağlar. 

Madde 14 —• Üniversitelerin Hükümetle teması, Senatolarca ve Üni
versitelerarası Kurulca verilecek kararların Millî Eğitim Bakanına bil
dirilmesiyle sağlanır. 

Bakanın bu kararları onama veya ret hususunda bir yetkisi yok
tur. Ancak uygun bulmadığı kararları yeniden incelenmek üzere Sena
toya veya Üniversitelerarası Kurula 15 gün içinde geri gönderebilir. 
Senato ve Üniversitelerarası Kurul bir ay içinde aynı konu üzerinde 
alacağı kararı Millî Eğitim Bakanına bildirir. Bu karar, ilgililerin yet
kili yargı mercilerine başvurmak hususundaki hakları saklı kalmak 
üzere, kesindir. 

öğretim üyelerinin tâyinleri ve maaşları ile ilgili hükümler saklı
dır. 

Madde 15 — Üniversite öğretim üyeleri; üniversite doçentleri ile 
üniversite profesörleridir. 

ı 

Üniversite doçentliği 

Madde 17 — Üniversite öğretim üyeliğinin başlangıcı olan «Üni
versite doçentliği» sıfatı bu kanunda gösterilen imtihanı başarmakla 
kazanılır. 

Madde 18 — Üniversite doçentliği imtihanına girebilmek için aday
dan Devlet memurlarında aranan genel şartlardan başka şunlar iste
nir : 

a) Öğretim görevi alacağı bilim koluyla ilgili bir yüksek öğre
tim diplomasından başka, memlekette Üniversite bilim doktorası yap
mış bulunmak veya yabancı memleketlerde almış olduğu doktora dip
loması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından usulüne göre onanmış bulun-
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mak veya t2p doktoru diplomasını aldıktan sonra usulüne göre uzman
lık kollarından birinde uzman yetkisini kazanmış olmak; 

b) Doktor unvanını ve tıpta uzman yetkisini aldıktan sonra ken
di bilim veya meslek kolu ile ilgili bir işte en az dört yıl eylemli ola
rak çalışmış bulunmak. 

Madde 19 — Doçentlik imtihanı adayın ilgili olduğu bilim kolunun 
profesörlerinden Üniversitelerarası Kurulca tertiplenecek Üniversiteler
arası jüriler tarafından yılda bir defa açılır. Doçentlik imtihanından ön
ce aday yabancı bilim dillerinin birinden imtihan edilir. (Bu yabancı 
dil, adayın kendi dalı dolayısiyle bilmesi gerekli ve tabii olan dillerden 
başkadır.) Bunu başaranlar girecekleri bilim ko'unun doçentlik imti
hanına alınırlar. Yabancı dil ve doçentlik imtihanlarının nasıl yapıla
cağı özel yönetmeliğinde gösterilir. Yabancı dil imtihanında başarı sağ-
îamıyan adayın istemi üzerine imtihan kâğıdı jüri başkanı tarafından 
kendisine gösterilir. Aday imtihan sonucuna yazılı olarak itiraz ederse 
bu itiraz Üniversitelerarası Kurulca incelenip kesin karara bağlanır. 

Doçentlik imtihanını başaranlar «Üniversite doçenti» unvanmı alır
lar. İmtihanı başaramıyanlar gelecek yılların imtihanlarına girebilirler. 

Yabancı memleketlerde doçentlik yetki ve unvanını veren imtihan
ları başarmış olanlar da ilgili fakültelerin düşünceleri alındıktan sonra 
Üniversitelerarası Kurul karariyle üniversite doçenti sayılırlar. 

Yukanki fıkralar uyarınca üniversite doçenti unvanım kazanmış 
olanların üniversite öğretim üyeliklerine tâyinlerinde aylık dereceleri, 
kadro maaşları ne olursa olsun 3656 sayılı kanuna göre almaya müs
tahak oldukları derecenin bir üstüne yükseltilir ve bu suretle tâyin olu
nanların bir alt derecede geçirmiş oldukları hizmet süreleri ilk yüksel
me sürelerinden indirilir. 

Madde 21 — Doçentlerin görevleri; üniversite öğretim kurulların
da, enstitü ve iâboratuvarlarla iş yerlerinde bilimsel araştırmalar ve 
yayımlar yapmak, kürsü profesörünün göstereceği dersi okutmak, pra
tik çalışmaları uygulamak, proje hazırlamalarını ve seminerleri yönet
mektir. 

n 
Üniversite Profesörlüğü 

Madde 24 — Üniversite profsörleri, üniversite doçentleri arasın
dan tüzüğü gereğince seçilirler. Üniversite profesörlüğüne seçilecekler
de aranacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl eylemli olarak üniversitelerde doçentlik yapmış 
veya üniversite doçenti unvanını kazandıktan sonra yedi yıl uzmanlığı, 
İle ilgili bir bilim veya meslek işinde çalışmış bulunmak, (Dışarda bir 
süre çalıştıktan sonra üniversitede görevlendirilen doçentler için bu 
süre üniversitede geçmiş gibi hesabolunur, ancak bu sürenin en az bir 
yılının üniversite içinde eylemli doçentlikte geçmiş olması şarttır.) 

b) Bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini, doçentlik imtihanını 
kazandıktan sonraki yayımları ve çalışmaları ile tanıtmış olmak. 

Her hangi bir ders için profesör bulunamazsa fakülte Profesörler 
Kuru'u kırarlyle o üniversite docenMerinden biri geçici o'arak bu dersle 
görevlendirileceği gibi diğer üniversitelerin doçentlerinden biri bu gö
revi geçici olarak yapmak üzere kadrosu ile naklolunabilir. Bu kanu
nun 22 nci maddesine dayanılarak bu dersle açıktan görevlendirilecek 
üniversite doçentlerinin aylıkları genel hükümlere göre düzenlenir. 

Üniversite profesörlüğü yeteneğini yukanki fıkralara göre ispat 
etmiş olan üniversite doçentlerine, kadroya bağlı olmaksızın, kanun ve 
tüzük hükümleri uyannca; «Üniversite profesörü» unvanı verilir. Bu 
gibi profesörler maaşlarını doçentlik kadrosundan almakla beraber, pro
fesörlük kadrosundan maaş alan üniversite profesörlerinin bütün hak 
ve yetkilerine sahiptirler. Ancak, bunlar Rektör olamazlar ve bağlı ol
duğu kürsüde profesörlük kadrosundan maaş almakta olan bir üniver
site profesörü varsa, o kürsünün «Kürsü profesörlüğüne» seçilemezler. 

Madde 26 — Profesörlerin tâyinleri; Fakülte Profesörler Kurulu
nun seçimi ve Senatonun uygun bulması üzerine müşterek kararla ya
pılır. 

Madde 27 — Sözleşme ile üniversitelerde görevlendirilecek yabancı 
profesörler veya uzmanlar, Fakülte Profesörler Kurulunun teklifi, Se
natonun karan ve Millî Eğit im Bakanının onamı ile tâyin olunurlar. 
Sözleşme sürelerinin bitmesi dolayısiyle veya başka sebeple işlerine son 
verilmesi de aynı usule bağlıdır. Bunlar öğretim görev.eri bakımından 
bu kanunla aylıklı öğretim üyeleri için konulmuş olan hükümlere bağ
lıdırlar. 

m 
Kürsü kurulları 

Madde 28 — Her kürsü, kürsü profesörünün başkanlığında, o kür
süye bağlı bütün öğretim üyelerinden oluşmuş bilimsel bir kuruldur. 

Kürsü profesörü, evvelce ordinaryüs profesör unvanını almış olan
ların hakları saklı kalmak üzere, Fakülte Profesörler Kurulu tarafından 
tüzüğü gereğince seçilir. 

Kürsü kurullan her yan yılın başında ve sonunda olmak üzere 
yılda en az dört-def a toplanarak kürsünün öğretim ve bilimsel araş
tırma işlerini görüşür. Kürsü profesörü bu hususta kürsü öğretim üye
lerini ve yardımcılannı belli ödevlerle görevlendirebilir. Bu toplantılar
dan en az ikisine öğretim yardımcılan da katılır. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılannm adlan, üniversitedeki 
özel odalan müstesna olmak üzere, enstitü, klinik, lâboratuvar, şantiye 
gibi yerlere aşılamaz ve bunlarla ilgili resmî kâğıtlara bastırılamaz. 

Kürsü profesörlüğünden ayrılanlar «Kürsü profesörü» unvanını kul-
lanamayıp sadece «Üniversite profesörü» unvanını muhafaza ederler. 

Madde 29 — Kürsü profesörlerinin görevleri şunlardır : 
a) Üniversite öğretim kurullarında bir kürsüyü idare etmek ve 

ders okutmak; 
b) Pratik çalışmalan ve seminerleri yönetmek; 
c) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak ve yaptırmak; 
d) Kürsüsüne bağlı öğretim, bilim ve araştırma işlerinde ilgilileri 

görevlendirmek ve gerekenleri"; işbirliği yapmak ve bu alandaki çalış
maları düzenlemek ve denetlemek; 

e) Kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin ve yardımcılannm çalış
malarım izlemek ve yetişmeleri için gerekli tedbirler almak. 

Her hangi bir kürsüde profesör bulunmazsa o kürsünün en kıdemli 
doçenti, eğer o kürsüde doçent de yoksa o üniversitenin profesörlerin
den veya bu kanun gereğince üniversite profesörü unvan "ve yetkisine 
sahip olanlardan biri Profesörler Kurulunun teklifi ve Senatonun ka
ran ile o kürsünün yönetimiyle görevlendirilir. Diğer üniversitelerin 
profesörlerinden biri de, bu görevi geçici olarak yapmak üzere kadro-
siyle naklolunabilir. Üniversiteler dışında bulunan üniversite profesör
leri arasından görevlendirileceklere verilecek aylıklar genel hükümlere 
bağlıdır. 

Her kürsünün öğretim, seminer ve ilmî araştırma ve yayım faa
liyetleri her yılın Nisan- ayı içinde kürsü profesörü tarafından, kürstt 
öğretim üyelerinin yazılı mütalâası alındıktan sonra bu mütalâalarla 
birlikte bir raporla dekanlığa bildirilir. Bu raporlar Mayısın ilk yarısı 
içinde yapılacak Genel Kurul toplantılarında okunur. Bilimsel çalışma
lan Genel Kurulca yeterli görülmiyen kürsülerin durumu dekan tara
fından Senatoya bildirilir. 

rv 
Üniversite dışında çalışma ve üniversite tazminatı 

Madde 30 — Her üniversite öğretim üyesi, Devlet memurlan içiş 
kabul edilmiş olan belli çalışma saatlerinde öğretim, bilimsel araştırma 
ve inceleme görevlerinin gerektirdiği yerlerde (Klinik, lâboratuvar, ens
titü, atelye, şantiye, resmî, özel veya zatî kitaplıklar, bilimsel arşivler) 
bulunmakla ve bağlı olduğu bilim ve uzmanlık kolunda öğretim, araş
tırma, çalışma ve yayımlar yapmak ve yardımcılarına yaptırmakla, 
imtihanları düzenlemek ve yapmakla, fakülte ve üniversite kurulları 
tarafından kendilerine verilen işleri görmekle, üniversite ve fakültelerde 
kurulacak komisyonlarda bulunmakla veya kendilerine verilecek başka 
geçici görevleri yapmakla ve öğretim yapılan aylarda haftanın en az Ud 
günü belli saatlerde, kendi fakültelerinde öğrencileri kabul ederek on
lara gerekli alanlarda yardım etmek ve yol göstermekle ödevlidir. Bu 
kabul saatleri öğretim üyeleri tarafından, her yıl Kasım ayı içinde De
kanlığa bildirilir ve fakültede ilân olunur. 

Tıp fakültelerinde stajiyer öğrencilerin kliniklerde yetiştirilmeleri 
tarzını gösteren bir yönetmelik hazırlanır ve ilgili öğretim üyeleri bu 
yönetmelik uyarınca hazırlayacaktan bir programı her staj döneminde 
Dekanlığa bildirirler. 

öğretim üyelerinin görevlerine devamlan bakımından denetlenme
leri, aşağıdaki şekilde düzenlenecek imza cetvelleriyle gerçekleştirilir î 
Her dekan kendi fakültesinde yapılan derslerin ve aşağıda yazılı diğer 
çalışmalann saatlerini ve bunlan yapan öğretim üyelerinin adlarım 
gösteren genel bir programı her öğrenim dönemi başında fakülte ve 
fakültelere bağlı okul ve kurumlarda ilân eder; ayrıca ilgili öğretini; 
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üyesinin mütalâasına göre, ders, seminer, doktora kur'u, lâboratuvar, 
atelye, şantiye, uygulama, staj saatlerini ve genel programa göre bun
ları yapacak öğretim üyesinin ve yardımcılarının adlarım gösteren gün
lük cetveller hazırlar. Her öğretim üyesi ve yardımcısı dersine veya bu 
fıkrada yazılı çalışmalara başlamadan önce, o saatteki ders ve çalışma 
konusunu belirterek, bu cetveli ve imtihan günlerinde Dekanlıkça ha
zırlanacak imtihan cetvellerini imzalar. Günlük cetveller Dekanlıkta özel 
bir dosyada saklanır. 

Öğretim üyelerinin bilimsel bakımdan denetlenmeleri onların ya
yınları üzerinde olur : Her öğretim üyesi bilimsel araştırmalarının so
nuçlarını, ders notlarını, bilim ve müracaat kitaplarım, yurt içinde veya 
dışındaki bilimsel kongrelerde yaptığı tebliğ veya ilmî müdahaleleri, bağlı 
olduğu fakültenin yayımları arasında veya özel olarak yayınlamak ve 
bunlardan birer nüshasını dekanlığa ve rektörlüğe vermek zorundadır. 
Malî imkânsızlık yüzünden yaymlanamıyan eserlerin daktiloyla yazıl
mış birer kopyası verilir. Eser sahibine Fikir ve Sanat Eserleri Kanu
nunun tanıdığı haklar saklıdır. 

Her öğretim üyesinin bilimsel yayınları için, ilgili fakülte dekan
lığında ve rektörlükte özel birer arşiv tutulur. 

Madde 31 — Üniversite öğretim üyelerinden lstiyenler, belli ça
lışma saatlerinden haftada 10 saati aşmamak ve üniversitedeki görev
lerine dokunmamak şartiyle, mesleklerine uygun olan bilim ve uzman
lıklarına giren serbest işleri yapabilirler. Bu takdirde ek görev tazmi
natım gerektiren hizmetleri ve 3656 sayılı kanunun 18 inci maddesi 
esaslarına göre adı geçen maddede yazüı görevlerden yalnız birini ala
bilirler. 

Üniversite dışında serbest meslek icra eden öğretim üyeleri bu 
mesleklerinin icrasında adlarının başmda akademik unvanlarım kullana
mazlar. 

Üniversite dışında çalışan öğretim üyeleri, ne gibi işler yapmakta 
olduklarını veya yapmak istediklerini her öğretim yılı başında bir bildiri 
kâğıdı ile kendi fakülteleri yönetim kuruluna bildirirler. 

Yönetim Kurulu bu bildiri kâğıdında gösterilen işleri, mahiyet ve 
zaman bakımından bu kanun hükümlerine aykırı bulursa, buna itiraz 
eder. Böyle bir itiraz yapıldığı zaman, üyenin bağlı bulunduğu Fakülte 
Profesörler Kurulu sebeplerini açıklıyarak, bu yolda karar verir. Pro
fesörler Kurulu bu kararında, yönetim kurulu kararını uygun bulma
dığı veya rektör başka fakültelerin benzer işlerdeki kararlarım farklı 
gördüğü takdirde, İş senatoca incelenerek karara bağlanır. Senatonun 
îfcararına rektör katılmazsa o iş Üniversitelerarası Kurulca incelenir ve 
»kesin karara bağlanır. 

30 uncu maddedeki görevlere dokunmamak ve gereken denetlem-
*er yapılmak şartiyle dışarıda görülebilecek serbest İşler İçin ayrılacak 
saman, haftanın ilk beş gününde, her gün iki saat olmak üzere düzen
lenir ve bu saatler ilgili öğretim üyesi tarafından dekanlığa bildirilir. 
Bu suretle üniversite dışında çalışan öğretim üyeleri ve Devlet memur-
iları için konulmuş olan belli çalışma saatleri içinde veya dışında kazanç 
»sağlıyan bir serbest meslek işini gördükleri için Vergi Usul Kanununa 
göre defter tutmak zorunda olan profesör ve deçontler, bu kanunun 
yayımı tarihinden başlıyarak bir ay içinde durumlarım, bağlı bulun-
• dukları fakültelerin dekanlığına bildirirler ve bu bir aydan sonra 32 nci 
jmaddede yazılı üniversite tazminatını alamazlar. 

Madde 32 — Bu kanun hükümlerine göre üniversitelerde veya fini-
Trersltelere bağlı öğretim kurumlarında eylemli olarak öğretim görevin
de bulunan ve 31 inci maddeye göre ayrıca resmî veya özel bir işi bu-
Ivaamıyan öğretim üyelerine, aylıklarından ve rektörlük, dekanlık, ens
titü müdürlüğü, lâboratuvar şefliği gibi üniversite içinde alınan ücretli 
yönetim hizmetlerine ait ek görev tazminatlarından ve devrim tarihi 
dersi veya konferansı ücretlerinden başka, üniversitedeki klinik, lâbo
ratuvar, seminer, atelye ve şantiyedeki çalışmalarına ve alacağı kitap, 
bilimsel dergi ve sair araçların masraflarına karşılık «Üniversite tazmi
nat» adı ile her ay aşağıdaki miktarlar üzerinden ayrı bir para verilir. 

Lira 

Doçentlere 600 
Profesörlere 1000 

Madde 38 — Üniversite asistanları üniversite öğretim mesleki için 
lıer kürsünün gerektirdiği şartlara ve asistanlık yönetmeliğine göre se
çilir. Üniversite asistanları, kürsü profesörünün veya bu görevi yapan 
öğretim üyesinin aynı kürsüdeki diğer öğretim üyelerinin yazılı mü
talâalarını aldıktan sonra yapacağı teklif üzerine Fakülte Yönetim Ku
rulunun onamı ile rektör tarafından aday olarak tâyin edilirler. Bun
ların asilliklerinin onanması da en az bir yıl aday olarak çalıştıktan 

sonra aynı usulle yapılır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri aynı usul
le bir yıl uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetkisi kazanmamış üni
versite asistanları asilliklerinin onandığı tarihten başlıyarak dört yü 
içinde doktora veya uzmanlık imtihanım vermekle ödevlidirler. Bu öde
vi vaktinde yerine getirmiyen asistanların durumları kürsü profesörü
nün teklifi üzerine profesörler kurulunda incelenir ve gerekli görülen
lerin süresi bir defaya mahsus olmak üzere bir yılı aşmamak üzere uza
tılabilir. Bunu bu süre içinde sağlamıyanların veya üniversitede asistan 
olarak çalışmakta devamları gerekli görülmlyenlerin tayinlerindeki 
usule uyularak üniversite asistanlığı Ue İlgileri kesilir. 

Asilliği onanmış ve doktora yapmış yahut tıpta uzmanlık imtiha
nını başarmış olan asistanlara, doçentlik imtihanı için yapacağı bilim 
araştırmalarına başladığı ilgili fakülte profesörler kurulu tarafından 
belirtildiği tarihten başlıyarak bu araştırma ve çalıştırmaların gerek
tirdiği süre için dört yılı aşmamak üzere, aylıklarından başka her ay 
300 lira verilir. 

Asistanlık yönetmeliğine asistanların her kürsünün özelliğine göre 
yetiştirilme tarzını gösteren ve teorik ve pratik bilgilerinin artırılma
sını sağlıyan hükümler konulur. 

Madde 39 — Üniversite öğretim mesleğinin tabiî kaynağı olan üni
versite asistanlığına tâyin edilebilmek için Devlet hizmetine girmekte 
aranan genel şartlardan başka şunlar İstenir : 

a) Görev alacağı bilim kolu ile ilgili bîr yüksek öğrenim diploması 
almış olmak; 

b) Yabancı bilim dillerinden birini çalışacağı dalda gerekli bilim
sel incelemeleri ve araştırmaları yapacak derecede bilmek; 

c) Fakülte Profesörler Kurulunca seçilecek bir jüri tarafından 
asistan olmak istediği bilim dalından yazık bir imtihanda başarı gös
termek. 

Madde 40 — Üniversite asistanlarının görevleri şunlardır : 
a) Fakülte profesörler kurulunca yanma verildiği profesör veya 

doçentin lüzum göstereceği öğretim ve uygulamalarında hazır bulun
mak; 

b) Kendisine verilen göreviyle ilgili tercüme, inceleme, araştırma, 
uygulama ve yayım vazifelerini vaktinde ve düzenli yapmak; 

c) Yanında bulunduğu öğretim üyesinin göstereceği yolda öğren
cilerin çalışma, araştırma ve uygulamalarına yardım etmek. 

Madde 43 — Üniversite genel sekreteri ile zat işleri, yazı işleri ve 
kitaplık müdürleri üniversite öğretim mesleki üyeleri dışında olmak 
üzere üniversite yönetim kurulu kararı, fakülte sekreterleri, fakülte 
yönetim kurulu kararı üzerine rektörün teklifi ile Millî Eğitim Bakanı 
tarafından tâyin olunurlar. Üniversite genel sekreteri ile fakülte sek
reterlerinin yüksek öğrenim diplomasına sahibolması şarttır. 

Saymanlık İşleri müdürleriyle memurları Maliye Bakanlığınca tâyin 
edilirler. Diğer aylıklı memurların tâyinleri fakültelerde dekanların, 
üniversite merkez örgütünde genel sekreterin teklifi üzerine rektör tara
fından yapılır. 

Hizmetlilerden rektörlüğe bağlı olanları genel sekreterin İnhası 
üzerine rektör, fakültelere bağlı olanlardan klinik ve enstitüler hizmet
lerini kürsü profesörü veya enstitü müdürlerinin inhasiyle, diğerlerini 
doğrudan doğruya dekanlar tâyin ederler. 

Madde 45 — Her üniversitede öğretim üyelerinin ve öğretim yar
dımcılarının disiplin işlerinde bu kanun hükümlerine göre dekan, rektör 
ve senato yetkilidir. 

Madde 46 — Üniversite öğretim üyelerinden bu kanun İle belirtile» 
üniversite eğitim ve öğretim görevlerinden kendilerine düşenleri uygu» 
yolda yerine getirmiyenlere veya meslek vekar ve haysiyetine uymıya» 
hareketlerde bulunanlara, fakülte veya üniversite yönetim kurullarınım 
teklifi üzerine hareketlerinin senatoca kestirilecek ağırlığına veya aşa
ğıdaki fıkralarda belirtilen hallere göre şu disiplin cezaları verilir i 

a) Göreve dikkati çekme; 
b) Kusur bildirme; görevi yahut meslek vekar ve haysiyetini ilgi

lendiren hallerden dolayı kusurlu sayılmaktır. 
c) İşten çekilmiş sayma; tâyin edildiği göreve mazeretsiz 15 gün 

içinde başlamıyan, sürekli olarak sekiz gün veya bir öğretim yılı içinde 
topu yirmi gün özürsüz olarak işi başına gelmiyen veya bu kanun gere
ğince yükümlü olduğu ödevleri yerine getirmediği, hususiyle, öğretim, 
bilimsel araştırma ve inceleme yapma ve bunların sonuçlarını açıklama 
İşlerinde yetersizliği profesörler kurulunca tesbit edilen öğretim üyeleri 
hakkında uygulanır. 
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d) Üniversite öğretim meslekinden çıkarma; üniversite öğretim 
meslekinde kalmasına yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kinci 
bir suçtan ötürü mahkemece hüküm giyenlerin üniversite öğretim mes
lekinden çıkanlmasıdır. Bu »ebeple meslekten çıkarılanlar akademik 
unvanlarını taşıyamazlar. 

Bu cezalar kütüğe geçirilir ve yazı ile doğrudan doğruya ilgiliye 
bildirilir. 

(a) ve (b) fıkralannda yazılı ceza, doğrudan doğruya dekan veya 
rektör tarafından verilir. Bunlara karşı senatoya itiraz edilebilir, (c) ve 
(d) fıkralanndaki cezalar senatoca karar altına alınır. 

Madde 48 — Senatoca onanan göreve dikkati çekme ve kusur bil
dirme cezalarına karşı bildirme tarihinden başhyarak on gün içinde ilgi
lilerce itiraz edilebilir. Bu itirazlar Üniversitelerarası Kurulda incelenir. 
Bu Kurulun kararlan takdire bağlıdır. Son ve kesindir. Başka hiçbir 
mercie başvurulamaz. 

Madde 52 — Üniversiteler ve bunları oluşturan fakültelerden ve 
2 nci madde uyannea tüzelkişiliğe sahip enstitü ve kurumlardan herbirt 
bağış ve vasiyet kabulüne, istikraz ve benzerlerinden başka her türlü 
hukuki işlemler yapmaya yetkilidirler ve kendilerine bağışlanan veya 
vasiyet edilen taşınmaz mallarla bağışlanan veya vasiyet edilen paralar 
karşılığında iktisabettikleri taşınmaz mallar, adlarına tapu kütüğüne 
kaydolunur. 

Madde 54 — Üniversitelerin ve bunlan oluşturan fakülte ve ku
rumların gelir kaynakları şunlardır : 

a) Genel bütçeden verilecek ödenek; 
b) Özel idare ve belediyelerce ve başka kurumlarca yapılacak 

yardımlar; 
c) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlarca alınan harçlar 

ve ücretler; 
d) Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı enstitü ve kurumlar

da yaptırılacak araştırma ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş 
veya kişilerden alınacak paralar; 

e) Yayın satış gelirleri; 
f) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumların taş mır ve ta

şınmaz mallarının gelirleri; 
g) Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik gelirleri; 
h) Döner sermayeli işlerden elde edilecek kârlar; 
i) Bağışlar ve vasiyetler. 
Madde 58 — Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı enstitü ve ku

rumlardan gerekli görülenler için kullanılmak üzere her üniversiteye 
§00 000 ve bir üniversiteye bağlı olmıyan her fakülteye 100 000 liraya 
kadar bütçeye konulacak ödeneklerinden döner sermaye verilebilir. 

Bu döner sermayelerin fakülte, enstitü ve kurumlar arasında da
ğıtılması ve gerektiğinde birinden ötekine aktarılması üniversite yönetim 
kurullarınca yapılır. 

Madde 60 — Üniversite senatoları, bütçedeki ödeneğinden lisans 
ve doktora öğrencilerine yapılacak her türlü yardımlarda uygulanacak 
esasları koymaya ve haklannda 2919 sayılı kanunun 4 üncü maddesi 
bükümleri uygulanmak şartiyle lisans öğrencileri için ayda 150, dok
tora öğrencileri için ayda 200 liraya kadar fakülteler emrine burslar 
ayırmaya yetkilidirler. Senatoların bu konudaki kararlan fakülte yöne
tim kurullarınca uygulanır. 

Madde 61 — Kendilerine ek görev olarak döner sermaye sayman
lığı ve memurluğu verilen, üniversitenin aylıklı memurlarına döner ser
mayeli işin gelirinden ödenmek üzere ayda 100 liradan 300 liraya kadar 
ücret verilebilir. 

Madde 62 — Doçent ve profesörleri; bilimsel çalışmalarının mem
leket içinde ve dışında gerektirdiği inceleme gezilerim yapmak, çalışma 
veya araştırmalar İçin belli yerlerde incelemelerde bulunmak; belli bir 
İşi doğrudan doğruya yapmak veya yapılmasını yönetmek gibi bilim ve 
meslek hizmetleri için, Fakülte Profesörler Kurulu kararı ile bağlı ol
dukları üniversite dışında, geçici olarak görevlendirmeye rektörler yetki
lidirler. Bu yolda görevlendirilenler aylıklarım kendi üniversitelerinden 
almakla beraber başka yerlere gönderilmiş iseler geçici görev yollukla
rını üniversite hesabına gönderildikleri takdirde kendi üniversitelerin
den, başka daire ve idarelerce Utenmlşlerse o daire veya idareden alır
lar. Üniversite-hesabına memleket dışına gönderilmeleri halinde kendi
lerine verilecek yolluklar, hakiki yol masraflan ödenmek ve gündelik
leri memleket içi gündeliklerinin üç mislini aşmamak üzere aenatolarca 
belirtilir. Çalışmalarının gerektirdiği her çeşit idari ve teknik harcama
lar, İşın ilgili bulunduğu bütçeden ödenir. Bu kanunun 30 ve 32 nci mad
deleri bunlar hakkında da uygulanır. 

Gerek bu maddeye göre, gerek kongrelere katılmak üzere üniver» 
; site hesabına dış memleketlere gönderilecek öğretim üyelerinin gönde-
'( rilme şartları, usulleri ve sırası senatoca bir yönetmelikle düzenlenir, 
ı Bu yönetmeliğe, 4489 sayüı Kanuna göre dış memleketlere gönderilecek 
I öğretim yardımcılan hakkında da aynı suretle hükümler konulur. 
| Üniversite öğretim üyelerinden her hangi birini ilgili fakülteler 
; profesörler kurullarının teklif ve kararlariyle başka üniversite veya 
! fakültelerin öğretim hizmetlerinde en çok iki yılı aşmamak üzere kendi 
| kadrolan İle nakledilmek suretiyle görevlendirmeye rektörler yetkilidir. 
| Madde 63 — Üniversite profesörleri her türlü protokol işlerinde 
i Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleri için uygulanan usullere bağlı-
| dırlar. 
| Madde 64 — Bu kanun hükümleri dışında kimseye «Üniversite 

Doçenti» ve «Üniversite Profesörü» unvanı verilemez. 
Yetkisi olmaksızın üniversite öğretim üyelerine mahsus akademik 

unvanları veya üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlara mahsus 
unvan ve alâmetleri kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykın hareket eden
ler bundan menolunacaklan gibi haklannda Türk Ceza Kanunu hüküm
leri de uygulanır. 

Madde 66 — Üniversite profesörlerinden öğretim görevini yapa
bilecek durumda bulundukları ilgili üniversite senatosunca kabul olu
nanlar, emeklilik bakımından, yaş tahdidi hükümlerinden ayrı tutulur. 

Madde 69 — Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarla fakülte ve 
üniversite kurullarında ve senatoda her üye oy'unu kabul veya ret yolun
da vermekle ödevlidir. Çekimser oy ret sayılır. 

Madde 71 — Üniversite öğretim üyeleriyle yardımcılannın ve me
murlarının izin işleri Memurlar Kanununun genel hükümlerine bağlıdır. 
Bunlardan Memurlar Kanununun 79 uncu maddesi gereğince verilecek
leri, üniversite merkez örgütünde çalışanlara rektörler, fakültelere bağlı 
olanlara dekanlar verir. Bundan yukarı izinler rektörlükçe verilir. 

Rektör istediği iznini senatonun muvafakati ile Milli Eğitim Baka
nından alır. Üniversiteyi temsilen dış memleketlere yaptığı seyahatlerde 
seyahatinin gayesi ve seyahat dönüşünde sonuçlan hakkında senatoya 

| bilgi verir. 
i Madde 72 —• Bu kanun gereğince üniversitelerde eylemli öğretim 

görevi alacak doçent, profesörlerin seçimlerinin ne yolda, yapılacağı ve 
nitelikleri ile kendi alanlarında bilim araştırmaları için gerekli derecede 
hangi eski veya yeni dilleri bilmeleri icabettiği bir tüzükle belirtilir. 

Doçentlerin profesörlüğe seçilebilmeleri için 18 inci madde uyarınca 
imtihanını verdikleri yabancı bilim dillerinden başka bir yabancı bilim 
dilinde inceleme ve araştırma yeterliğinde bulunduklarım da bir imti
hanla belirtmeleri şarttır. Bu imtihan, yabancı dilden ilgili bilim dalında 
yazılmış bir metnin Türkçeye çevrilmesi suretiyle yapılır. Doçentlik dil 
imtihanlarmda ilgililere tanınmış olan itiraz hakkına dair hükümler pro
fesörlük için yapılan dil imtihanlarında da uygulanır. 

Madde 2 — 4936 sayılı kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 
Ek Madde 1 — Bu kanunun yayımından önce 4936 sayılı Üniver

siteler Kanunu gereğince kazanılmış olan «Ordinaryüs Profesörlük», 
«Üniversite Profesörlüğü» ve «Üniversite Doçentliği» unvanları, yetki
leri ve haklan saklıdır. 

Ek Madde 2 — Üniversitelerin ilmi araştırma ve inceleme mas
raflarının karşılanması için bir fon tesis edilmiştir. Bu fona aktanla-
cak para 1961 bütçe yılından itibaren bütçede açılacak yeni bir fasla 
konacak tahsisatla karşılanır. Bu fasla konulacak tahsisat her üniversite 
için bir milyon lirayı geçemez. Bu fonun fakülteler arasında paylaştınl-
ması Senatoca yapılır. Bu fondan yapılacak harcamalar 1050 ve 2490 
sayılı kanun hükümleri ile Sayıştay denetine tabi olmayıp Senatonun 
görevlendireceği bir kurulca denetlenir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Geçici hükümler 

Geçici Madde 1 — Bu kanun hükümlerine uymıyan tüzük ve yö
netmelikler bu kanunun yayımı tarihinden başhyarak en geç üç ay içinde 
bu kanuna uydurulur. 

Geçici Madde 2 — Bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinde üni
versitelerde rektör bulunanlar, eylemli üniversite profesörü kaldıkça, bu 
tarihten başhyarak üç yıl daha rektörlük görevlerine devam ederler. 
Bundan sonraki rektör seçimlerinde şimdiye kadar belirmiş olan sıra 
gözetilir. 

Üniversite ve fakülte organlannın ve dekanların seçimleri kanunun 
yayımı tarihinden başhyarak bir hafta içinde yapılır. Bu kanunun ya-
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yımı tarihinde dekan olan öğretim üyeleri yeniden dekan seçilebilirler. 
Dekanlar, yenisi seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. 

Geçici Madde 3 — Bu kanunun yayımı tarihinde asistan olanların 
doktora ve uzmanlık imtihanları hususunda hakları saklıdır ve süreleri 
bu kanun hükümlerine bağlıdır. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

27/10/1960 
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1960 malî yılı Mnvazeneî Umumiye Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvele Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin ilâvesi 

hakkında Kanun 

Kanun No : 116 Kabul tarihi: 27/10/1960 

Madde 1 — 1960 Malî yılı Muvazenel Umumiye Kanununa bağlı 
ı(A/l) İşaretli cetvelde Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi için ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere ceman (996 404) liralık 
olağanüstü ödenek konulmuştur. 

Madde 2 — 1960 Malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvele Devlet Plânlama Dairesi adı ile yeniden açılan ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

27/10/1960 

[1] SAYILI C E T V E L 

F . M. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Tahsisatın nev'l Tutarı icmal 

201 

202 
203 
204 

206 

207 

209 

210 
219 

801 

10 

10 
20 
30 

11 
21 

ÎKTNCÎ KISIM 

Personel masraftan 
1 - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin ücretleri 

n - Başka haklar 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ö l ü m yardımı 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanu
nun 5 inci maddesi gereğince ödene
cek para mükâfatı 
5434 sayılı kanunun 14 üncü mad
desinin (d) fıkrası ile 34, 38, 39 uncu 
maddeleri gereğince T. C. Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
99 sayılı kanunun 3 üncü maddesi 
gereğince tahsisat 

Ü Ç Ü N C Ü KISIM 
Merkez daireleri büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 

220 000 220 000 
50 000 
12 000 

72 000 

1 601 
1 200 

400 
1 

17 600 
2 000 

80 000 

191 000 
4 000 

İ M tOO 

F. M. Tahsisatın nev'l 

31 Demirbaş 
41 öteberi 
51 Aydınlatma 
61 Isıtma 

303 Basılı kâğıt ve-defterler 
304 Posta telgraf ve telefon ücret v* 

masrafları 
11 Posta ve telgraf ücretleri 
21 Telefon masrafları 

306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bun» 

lara yardımcı personelin harcırah 
ve başka masrafları 

308 4598 sayılı kanun gereğince ödenecek 
tedavi masrafları ve harcırahlar 

309 Taşıt masrafları 
11 iş letme masrafları 
12 Onarma masrafları 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

403 Temsil ve ağırlama masrafları 
409 30/9/1960 tarih ve 91 sayılı kanunun 

17 nci maddesi gereğince mukaveleli 
yerli personel ücret ve sair istih
kakları ile harcırah 

420 Araştırma ve inceleme her çeşit ma», 
rafları 

451 Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 
20 Çeşitli yayın masrafları 

452 Teknik yardımdan faydalanmak su
retiyle ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin harcırah ve masrafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği masraflar 

Y E K U N 

Tutan icmal 

80 000 
2 000 
3 000 
2 000 

2 000 
6 000 

8 000 
4 000 

60 000 

15 000 

20 000 
S 000 

2 000 

8 000 

3 200 
77 000 

2 000 
2 

10 000 

45 000 

100 000 
23 000 

40 000 

40 000 

996 404 

[2] SAYILI C E T V E L 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Fasıl : 420 — Araştırma ve inceleme ile İlgili her çeşit masraflar. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kanunla kendisine mevdu vazifeleri 

yerine getirebilmesi için plânlama mevzuunda yapacağı her türlü araş
tırma ve incelemelerde muayyen işin devam müddetince istihdam edeceği 
personelin yevmiye ve 6245 sayılı kanuna göre tahakkuk edecek harcı
rahları; plânlama ve plânların uygulanması mevzuuna giren araştırma 
ve İncelemelerin teşkilât dışındaki yerli ve yabancı hakikî ve hükmi şa
hıslara yaptırılması dolayısiyle ödenecek proje bedeli veya bununla alâ
kalı ücret ve her türlü istihkakları; plânlama ve plânların uygulanması 
ile alâkalı konularda tertiplenecek İlmi toplantı ve seminerler dolayı
siyle davet edilen eşhasın her türlü zaruri yol masrafları ile ikamet 
masrafları, Devlet Plânlama Teşkilât Kanunu gereğince toplanacak özel 
ihtisas komisyonlarına iştirak edeceklerin 6245 sayılı kanuna göre ta
hakkuk edecek harcırahları; araştırma ve inceleme ile alâkalı makina 
ve malzemenin ithalde alınan her türlü vergi, resmi nakliye, ardiye ve 
komüsyon ücretleriyle bunların montaj bakım ve tamir masrafları bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl : 409 — 30/9/1960 tarih ve 91 sayılı kanunun 17 nci maddesi 
gereğince mukaveleli yerli personel ücret ve saire İstihkakları ile har
cırahları. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanununa bağlı bir «ayılı cetvelde yazılı 
kadrolarda aynı kanunun 17 nci maddesine göre mukaveleli istihdam 
edilecek yerli personelin mukavele hükümlerine göre lehlerine tahakkuk 
eden ücret ve sair istihkakları İle harcırahları bu tertipten ödenir. 
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K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 5/347 

29/1/1942 tarihli ve 2/17226 sayılı kararnameyle yürürlüğe konul
muş bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilâtı mensuplarının kıyafetlerine 
dair karar ile ek ve tadillerinin yürürlükten kaldırılması ve ilişik «Güm
rük Muhafaza Teşkilâtı mensuplariyle bu teşkilât kadrolarında çalı
şan deniz personelinin kıyafet, işaret ve teçhizatı hakkındaki Karar» ın 
yürürlüğe konulması; Gümrük ve Tekel Bakanlığının 25/8/1960 tarihli 
ve 16-603-2307/503 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 19/9/1960 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Devlet Başkanı 
ve Başbakan 

ön?. C. GÜRSEL 
Millî Sa- Bakam 

F. ÖZDİLEK 

Devlet Bakanı 
H. MUMCUOGLU 

içişleri Bakanı 

Devlet Bakanı 
N. ZEYTtNOĞLU 

Adal«t Bakanı 

A. ARTUS 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 
M. I. K1ZILOĞLU Org. C GÜRSEL E. ALİCAN 

Millî Eğitim Bakanı Baymdrrlık Bakanı Ticaret Baltanı 
Prof. B. TUNCEL Prof.M.GÖKDOĞAN M. BAYDUR 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Prof. Dr. R. ÜN ER 

Güm-ve Tekel Bakanı Tarım Bakamı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
F. ASKIN Prof. O. TOSUN Tuğg. S. ULAY R- BEŞERLER 

Sanayi Bakanı Basın-Yaym ve Turizm Bakanı V. 
5. KOCATOPÇU N. ZEYTtNOĞLU 

İmar ve takan Bakanı 
Prof- F. YAVUZ 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı mensuplariyle bu teşkilât 
kadrolarında çalışan deniz personelinin kıyafet, işaret ve 

teşhizatları hakkında Karar 

Gümrük muhafaza teşkilâtı mensuplariyle bu teşkilât kadrolarında 
çalışan deniz personeli için bu kararda tesbit edilmiş bulunan biçim ve 
ölçülere uygun verilecek kışlık ve yazlık elbiselerle bunlar üzerinde bu
lunacak işaret, teçhizat ve bunların giyilme suretiyle taşınma tarz ve 
zamanları bölümler halinde aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir. 

I. BÖLÜM 
UMUMİ HÜKÜMLER 

Madde 1 — Gümrük Muhafaza Teşkilâtiyle bu teşkilât kadrola
rında çalışan deniz personeline bu kararın II ve III üncü bölümlerinde 
gösterilen biçim ve ölçülerdeki kışlık ve yazlık giyecek eşyalariyle teç
hizat ve işaretler verilir. 

Elbise, palto ve gömleklerini bu karara uygun olarak diktirmeyi 
talep ve taahhüt edenlere Bakanlıkça takdir edilecek miktar üze
rinden dikiş ücretiyle birlikte kumaşları aynen verilir. 

Madde 2 — Verilen kumaşın resmî elbise yaptırılması mecburidir. 
Aksi hareket edenler hakkında tazminat ve ceza hükümleri uygulanır. 

Madde 3 — Kadro mevcudu ve mahallin iş hususiyetleri de (Elbi
seyi kirletici mahiyetteki işler.) gözönünde tutularak müdürlük ve mın-
taka amirlikleri emrine yeteri kadar yağmurluk, lâstik çizme, iş tulumu 
ve meşin ceket verilir. 

Madde 4 — Giyim ve mlad beraberliğini sağlamak maksadiyle 
kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül ayında ve yazlık kıyafete ait 
olanlar ise Nisan ayında tevzi edilir. 

Madde 5 — Muhafaza müdür ve muavinleriyle haber alma işle
rinde çalıştırılan muhafaza memurları hariç; diğer bütün âmir ve me
murlar vazifeli bulundukları müddetçe resmî kıyafetli bulunmağa mec
burdurlar, izinli bulundukları zaman sivil elbise giyebilirler. Ancak : 
Hiç bir âmir ve memur izinli olduğu günlerde giyeceği sivil elbise ile 
tabanca taşıyamaz. 

Madde 6 — Senelik, sıhhi ve mazeret izinleriyle ayrılacak âmir ve 
memurların tabanca, şarjör ve mermileri bağlı bulundukları amirlerce 
senet mukabili teslim alınarak muhafaza edilirler. 

Madde 7 — Bakanlık teşkilâtı içinde bir kadrodan diğerine tâyin 
edilen âmir ve memurlar; tabanca, mermi ve şarjörü harig diğer bil

ûmum resmî eşyalarını maaş ilmühaberine verildiği tarihler yazılmak 
suretiyle birlikte götürürler. 

Madde 8 Muhafaza Teşkilâtını teftiş ve murakabe yetkisine haiz 
bulunan bütün âmirler kıyafet intizamına taallûk eden aşağıdaki husus
larda bu karar hükümlerinin uygulanmasını sağlarlar. 

A) Ceket ve palto düğmeleri daima ilikli bulunur. 
B) Bina dışında resmi kıyafetle «şapka giyilmesi mecburidir. 
C) Yazlık elbise ile Gümrük Muhafaza yazısı bulunan bel kemer

siz hiç bir yerde dolaşılmaz ve vazife yapılmaz. 
D) Şapka, kenarı ile kaş arasında 1-1,5 parmak mesafe bırakıl

mak suretiyle kaşlara muvazi olarak giyilir. 
E) Elbise, palto, gömlek ve kravat dalma temiz, ütülü ve ayakka

bılar boyalı bulunur. Bunlarda yırtık ve sökük bulunmaz. 

n. BÖLÜM 

Gümrük muhafaza teşkilâtı personeli kıyafet, teçhizat ve 
işaretleri 

Kıyafet : 
Madde- 9 — Gümrük Muhafaza Teşkilâtı mensuplarına her yıl bu 

karardaki şekil ve ölçülere uygun olarak mavi-gri karışımı renkteki ko-
verkot yünlü kumaştan yapılmış çift pantolonlu (Pantolonun biri yazlık 
kıyafet için) 1 takım elbise (Ceket, pantolon, şapka) ile gri gabardinden 
yapılmış çift cepli 4 gömlek (ikisi yazlık kıyafet için) 2 aded koyu mavi 
kravat, 1 çift iskarpin 2 yılda bir çift eldiven, 3 yılda bir elbise rengi 
paltoluk kumaştan yapılmış 1 palto, 5 yılda bir 1 aded belkemeri ve ay
rıca 3 er takımda kokart, sembol ve rütbe İşareti verilir. 

Muhafaza Müdür ve Muavinlerinin resmî kıyafetleri lâcivert ku
maştan yapılmış kruvaze biçimindeki sivil elbise ve palto olup gömlek
leri beyaz poplin ve kravatları elbise rengindedir. 

Haber alma işlerinde çalıştırılacak Muhafaza memurlarına resmî 
elbise palto ve gömlekleri yerine sivil elbise palto ve gömlek verilir. 

Muhafaza Müdür ve Muavinleriyle haber alma işlerinde çalışan Mu
hafaza memurlanndan isteyenlere giyeceklerinin bedelleri para olarak 
verilir. 

Ceket : 
Ceket mavi-gri karışımı renginde koverkot yün'ü kumaştan olup; 

yakaları açık ve dıştan bir sıra üzerine 4 düğmelidir. Üst cepler üsten 
dikili ve kapaklı, alt cepler ise : içten ve dıştan kapaklıdır. (Şekil : 1) 

Ceketin ön kısımları eksiz, arka kısmı (Sırt) belkemiği boyunca 
açma dikişli iki parçadan yapılır. Arka alt kısım bel dikişinden başla
mak üzere soldan sağa ve sol parça 6 cm. sağ parçanın üstüne binmiş 
olarak yırtmaçlı ve hafif kloştur. Kol ağızları 12 cm. kapaklı olup üze
rinde 3 aded düğme vardır. 

Üst cep : Kapakların üst kenarı ceketin üst düğmesinin 4 cm. ka
dar yukarısı hizasında bulunur ve düz dikilir. Ceplerin üst kenarının iç 
uçları ceketin ön düğmelerinin merkezinden geçtiği düşünülen şakul çiz
gisinin 6 cm. açığından olup cep genişliği üst kenarda 13-15 cm. alt ke
narda ise 14-15 cm. dir. Ceplerin derinliği 16-18 cm. dır. Üst cep kapağı 
kenar genişliği 6,5 cm. dir. Ceplerdeki pili genişliği 3,3 cm. dir. Cep ka
paklarının yan uçları küttür. 

Alt cep : Alt cepler içten olup genişliği 15-17 derinliği 20 cm. dir. 
Kapaklarının genişliği 15-17 ve em 7-8 cm. dir. 

Düğmeler : Ceketin ön düğmeleri 2 cm. kutrunda sarı madeni olup 
hafif bombelidir. Cep ve kol düğmeleri bunun 1,5 cm. kuturlusudur. 

Gömlek : 
Gömlek gri gabardindendir. Yakası spor biçimli sivri uçlu olup iki 

uç arası 7,5 cm. dir. Yaka altında balina konacak mahaller vardır. Ku
maş renginde 5 aded düğme İle iliklenecek şekildedir. Kol kapaklan 6-7 
cm. eninde spor biçiminde çift düğmelidir. Kol kapaklarının kenarları 
yuvarlaktır. Göğüs hizasında kapaklı ve dilimli iki eebi bulunur. Ceplerin 
genişliği 15-16, derinliği 15-17 em. dir. 
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Pantolon : 
Panto.'on ceket kumaşından olup paçaları düz ve paça genişliği 

23-26 cm. dlr. iki yandan iç cep ve arkada kapaklı 2 cebi bulunur. (Şe
kil : 3) 

Palto : 
Palto elbise rengi paltoluk kumaştan kruvaze biçiminde olup önü 2 

sıra üzerinden dikilmiş büyük boy 3 er düğmelidir. Yakası İcabında ka
patılabilir şekilde açıktır. Yaka genişliği 14-17 cm. dir. Üst düğmeler 
kapak dış kenarlarından 3 cm. içeride ve üst kenarı ucundan 4 cm. aşa
ğıda bulunur. Paltoların arkası yan cepleri hizasına kadar yırtmaçlıdır. 
Arkada bel hizasında yan dikişlere tutturulmuş 8 cm. genişliğinde ve 
üzerinde büyük boy iki tane düğme bulunan bir kuşak vardır. Cepler iç
ten ve kapaklıdır. Cep ağız genişliği 20 cm. dir. Paltonun boyu takriben 
diz kapağı ile topuk ortasına kadar uzar. Etek genişliği bedene göre 
2,20-2,5 metredir. (Şekil: 4) 

Kravat : 
Kravat koyu mavi renkte ve desensizdir. Bağlandığı zaman üst par

çanın ucu pantolon içine girecek kadar uzun olur. 

Eldiven : 
Eldiven kahverengi deriden olup 5 parmaklı ve İçi mlflonludur. 
Şapka : 
Şapka bütün derecelerde (Muhafaza Müdür ve muavinleri hariç) 

elbise kumaşından ve spor kasket biçimindedir. Dikişleri çift ve üstü 
yumuşaktır. Tepe üstünden 26 cm. uzunlukta ve 24 cm. genişliktedir. 
Kloş dikişten itibaren 5,5 cm. yüksekliktedir. Arka kısmı ise dikişten İti
baren 5 cm. dir. Siperliğin ön kısmı 5 cm. genişliğinde ve uzunluğu 25 
cm. olup siyah plâstik veya mikadandır. Şapkanın asebe kısmıyla siper
liğin birleştiği yerde bir kulaktan diğer kulak hizasına kadar birer kü
çük düğme İle şapkaya dikilir 1,5 cm. eninde gri renkte deriden ve açıl
dığı zaman çene altına gelecek şekilde müteharrik tokalı çene kayışı bu
lunur. Şapkanın ön kısım çene kayışının üstünde rütbe işareti ve bunun 
üzerinde de şapka kokartı bulunur. (Şekil: 5) 

İskarpin : 
iskarpin siyah deriden maskaretli düz uçları orta yuvarlaklıktadır 

•(Kahverengi İskarpinde giyilebilir.) (Şekil : 6) 
Teçhizat: 
Madde 10 — Belkemerl : Belkemeri 3,5 cm. genişliğinde koyu gri 

köseleden yapılır. Tokası 3,5X5 cm. ebadında san maden olup üzerinde 
,(CUm. Mh.) rumuzu bulunur. (Şekil : 7) 

Tabanca, şarjör : Tabanca kahverengi kılıfı İle bellremerlnln sağ ta-
tarnfindakı arka cep içerisinde taşınır. Aynı renk kılıf İçerisindeki yedek 
şarjör de tabanca yanında takılı olarak bulunur. 

İşaretler : 
(Kokart, sembol ve rütbe işareti) 
Madde 11 — Kokart : Kokart 4 cm. kutrunda ve tam daire şek

linde olup hafif bombelidir. Kenan 2 milimetre genişlikte ve kabartma 
madenin kendi renginde olup bunun içinde 6 mm. koyu yeşil renkteki 
çevrede resimde görüldüğü gibi kabartma olarak ve büyük harflerle 
kırmızı renkte Gümrük Muhafaza yazısı bulunur. Daire orta kısmı 24 
mm. kutrunda kırmızı zemin üzerine yine kabartma olarak beyaz renk
te 15 mm. İlk dış kutrunda beyaz ay yıldız bulunur. Kokart şapkaya 
İntibak edebilmek için basık ve bombelidir. Alt yüzünde ikisi yanlar
da ve biri de altta olmak üzere kaynakla tutturulmuş 3 çift maşalıdır. 
(Şekil: 8) 

Sembol : 
Sembol kokartın biraz daha büyük ebadlısıdır. 4,5 cm. kutrunda 

ve tam daire şeklinde hafif bombelidir. Dış kenarı 2 mm. genişlikte ka
bartma ve madenin kendi renginden olup, bunun içinde 7 mm. koyu 
yeşil renkteki çevrede resimde görüldüğü gibi kabartma olarak kırmızı 
renkte büyük harflerle Gümrük Muhafaza yazısı yazılıdır. Daire orta 
kısmı 27 mm. kutrunda kırmızı zemin üzerinde 18 mm. kutrunda ka
bartma beyaz ay yıldız bulunur. Sembolün kalınlığı 6-7 mm. dir. Bu 
sembol elbisede ve yazlık gömlekte ilişik resimde olduğu gibi sol üst ce

bin iki santimetre yukarısına takılır. Palto giyildiği zaman paltonun ce
ketteki cep üstüne tekabül edecek kısmına takılır. Sembol de kokartta 
olduğu gibi alt yüzünde kumaşa tutturulmak için kaynaklı 3 aded çift 
maşalıdır. (Şekil: 9) 

Rütbe işareti : 
Rütbe işareti bir dikdörtgen ve hudut taşım temsil eden iki kenar 

üçgenden ibarettir. Bu şekilde dış kenar çevresi 2 mm. eninde kabartma 
madenin kendi rengindedir. Ortadaki dikdörtgen 13 X 15 mm. ölçümün
de kırmızı renktedir. Üçgenler ise kenar sarı zıhlar hariç 29 mm. lik 
uzunluğunda olup uçları küttür. Altında 2 aded çift maşa iğnesi vardır. 
Bu rütbe işaretinin üzeri de ayn olarak kabartma sarı madeni 15 mm. 
lik kutrunda yıldız vardır. Bu yıldızlar muhafaza memurlarında 1, kı
sım âmirlerinde 2, bölge âmirlerinde ise 3 aded olarak şeklin üzerine 
takılır. 

Bu işaretler resimde olduğu gibi gömlek veya elbise kumaşından 
ayrı bir parçanın üstüne tertiplenmek suretiyle alt kenarı sağ üst ka
pağının hemen üzerine gelecek şekilde konur. Şapkaya konacak rütbe 
işareti göğüstekinin aynı olup altına her hangi bir kumaş konmaz. 
(Şekil : 10). 

İhtisas işaretleri : 
Maded 12 — Muhafaza teşkilâtına mensup memurlardan bu karar 

gereğince resmî elbise giymek mecburiyetinde olanlar bir ihtisas işin
de çalışıyorlarsa ayrıca aşağıda gösterilen işaretleri de taşırlar. Bu İşa
retler 1 cm. genişliğinde 5 cm. çapında sarı madenî bir daire içinde bu
lunur ve sol pazu kısmının dış yan ve ortasına takılır. 

a) Şoförlük vazifesi gören memurlann İşareti direksiyonun üstten 
görünüşünü gösterir. (Şekil : 11) 

b) Telsiz ve muhabere hizmetlerinde çalışan âmir ve memurların 
işareti 1 cm. genişliğinde ve 4 santimetre boyunda beyaz madenî 5 par
çalı meyilli ve kırılmış hat şeklinde bir oktur. (Şekil : 12) 

Sicil numaralan : 
Muhafaza müdür ve muavinleri hariç diğer bütün derecedeki âmir 

ve memurlar sarı madenden yapılmış sicil numaralarını sağ göğüs üze
rindeki rütbe işaretinin altına takarlar. (Şekil : 13) 

Kadın muhafaza memurları kıyafet, teçhizat ve 
işaretleri 

Madde 13 — Kadın muhafaza memurlan aynı kumaştan yapılmış 
tayyör ve etek giyerler. 

Tayyör : 
Tayyör mavi - gri karışımı koverkot kumaştan yapılır. Yaka açık 

ve önden 3 düğmelidir. Düğmeler aynı renkte kemiktendir. Tayyörün 
ön parçalarında bedeni uygunluğu sağlamak maksadiyle ikişer pens di
kişi vardır. Bu pensler cep kapağının üst kenarına kadar devam eder. 
Tayyörün arka kısmı iki dikişli ve S parçalıdır. Boyu kollar tabii olarak 
yana sarkıtıldığı zaman baş parmak başlangıcına kadardır. (Şekil : 14) 

Cepler : 
Cep kapaklanmn üst kenarı bel mesafesinin 3-5 cm. aşağısından 

dikilir. Cep kapaklarının alt uçlan hafif yuvarlak olup genişliği 15 -17 
cm. eni 6-8 cm. dir. Cepler gizli olup ağızda kapak dikişinden itibaren 
1 cm. aşağıdadır. 

Taka : 
Üst asıl yaka ile öndeki devrik kısımlardan İbarettir. Yakanın ön

deki açıklığı üst düğmenin üst kenarından başlar. Üst düğme koltuk 
altı hizasındadır. Üst yanın ensedeki genişliği ile yaka kısmının biti
minde yaka devriğine dikilmeyen kısmı 4 - 4,5 cm. dir. Yaka devriğinin 
üst kenarının yakaya dikilmeyen kısmı 6,5 - 7 cm. dir. Üst yakanın alt 
dış ucu ile yaka devriği ucu arası 2-3 cm. dir Yaka devriğinin dış ke
nar boyu 19-21 cm. dir. 

Etek : 
Aynı kumaştan olup ön parçası iki pilindir. Pililerin genişliği 4 

cm. dlr. Pililerin arası 20-22 cm. olup belde 12-15 cm. aşağıya kadar 
çift d.klşlidir. Arka etek iki parçalıdır. Etek boyu diz kapağının altın
dan 11 - 15 cm. kadar aşağısına uzar. (ŞekU : 15) 
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Palto 

Palto tayyör renginde yün kumaştan ve bolcadır. Ön parçalar bir
biri üzerine 10 - 13 em. kadar binik olup, önünde iki sıra halinde 4 düğ
me vardır. (Düğmeler aynı renkte kemikten ve 2,5 cm. çapındadır.) 
Arkası ortadan çift dikişlidir. Bu dikiş eteğinde ucunda yırtmaç halini 
alır. Yırtmacın boyu etek ucundan 40 - 45 cm. yukarıya kadardır. Pal
tonun boyu diz kapağının 12 - 15 cm. altına kadardır. Kollar 10 cm. ge
nişliğinde kapaklıdır. (Şekil : 16) 

Yaka : 
Yaka üst asıl yaka ile öndeki devrik kısımlardan ibarettir. Yaka

nın öndeki açıklığı üst düğmenin hemen üstünden başlar. Üst düğme 
koltuk altı hizasındadır. Üst yakanın ensedeki genişliği ile bu yaka kıs
mının bitiminde yaka devriğine dikilmiyen kısmı 7-8 cm. dir. Yaka 
devriğinin üst kenarının yakaya dikilmeyen kısmı 8,5 - 9,5 cm. dır. Üst 
yakanın alt dışı ucu ile yaka devriği ucu arası 2,5 - 3 cm. dir. Yaka 
devriğinin dış kenar boyu 25 - 26 'cm. dir. 

Cepler : 
Üstten ve kapaklıdır. Cep kenarlarının üst kenarları bel mesafe-

sinini 8 - 10 cm. aşağısında cebin boyu 18 - 19 em. genişliği 15 - 16 cm. 
dir. Kapağının genişliği 7 cm. dir. Cebin ve kapağın alt uçları hafif yu
varlaktır. Yaka cep kapağı ve kol kapaklarının kenarları 1 cm. geniş
liğinde ve dikişlidir. 

Kep : 
Kadın muhafaza memurları resmî elbiseleriyle kep giyerler. Kep

ler elbise kumaşından olup alt kısımları kış mevsiminde aşağıya inmek 
suretiyle başlık olarak kullanılabilecek bir düzendedir. (Şekil : 17) 

Gömlek ve kravat : 

Erkek muhafaza memurlarında olduğu gibidir. 
Ayakkabı : 
Siyah renkte deriden olup, önden bağlı arkası ve topukludur. (Şe

kil : 18) ten renginde val çorapla giyilir. 
Madde 13 — Kadın muhafaza memurları da erkek muhafaza me

murları gibi tayyör ve gömleklerinin sağ göğüsleri üzerine (Paltolarda 
aynı hizaya gelecek şekilde) sembol ve rütbe İşaretlerini takarlar. 

Sicil numaraları rütbe işaretinin altına takılır. 
Şapka kokartı kepin sağ ön kısmına ve bunun altına da rütbe işa

reti takarlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gümrük muhafaza teşkilâtı deniz personeli kıyafeti 

Madde 14 — Gümrük Muhafaza Teşkilâtı kadrolarında çalışan 
aşağıda unvanları yazılı deniz personeline her yıl Uluslar arası kıyafet
leri olan yazlık ve kışlık elbiseleriyle işaretleri, 1 çift iskarpin ve 3 yılda 
bir olmak üzere 1 palto verilir. * 

A) Kaptan ve makinistlerin kıyafetleri (Kışlık elbise) 
Ceket : 
Uluslararası kaptan ve makinistlerinin ceketlerinin aynı ve kru

vaze olup arka yan dikişleri alt uçları nihayetten (8) cm. boyunda yırt
maçlıdır. (Şekil : 1) de gösterildiği gibi çift sarı çıpalı düğmelidir. 

Pantolon : 
Pantolon düzdür, yan taraflarında bele ayar edilmesi için tokası, ar

kasında açma kıç cebi vardır. Paçalar duble olmayıp düzdür. (Şekil : 4) 
Kaput : 
(Şekil : 8 ve 9) da görüldüğü gibi olup kruvaze üç çift sarı çıpah 

düğmelidir. Omuzlara apolet takmak için köprüleri vardır. Arkası (Şe
kil : 9) da görüldüğü üzere enseden bele kadar dikişli, belden aşağısı 
yırtmaçlı olup kelebek şekilde iki sarı düğme ile tutturulmuş tokası 
vardır. . 

Kol işaretleri : 
Kollara konacak sırma 6 mm. genişlikte olup kolun ön tarafında 

olmak üzere ve (Şekil : 5) de gösterildiği gibi kola dikilir. Beyzi krozun 
içi çapları 20 mm. ve 10 mm., dış cepleri 32 mm. ve 22 mm. dir. Dikil
miş olarak koldaki uzunluğu 12 cm.dir. Makinistlerin beyzi olan krozla-
rınm içleri kırmızıdır. Krozlar beyzi, sırmalar kavisli olarak dikilir. 

Apoletler : 
Apoletler (Şekil : 6) da gösterildiği gibi olup kaputlara takılanlar 

siyah elbise kumaşından zemin üzerine, beyaz elbiseye takılanlar beyaz 
elbise kumaşından zemin üzerine ve 6 mm. sırmadan dikilir. Sırmalar 
şekillerde gösterildiği gibi kavisli hat şekilde dikilir. Krozlar yuvarlak 
olmayıp beyzi dir. Beyzi kroz çaplan kol işaretlndeki çaptadır. 

Şapka : 
Kasket biçiminde siyah elbise kumaşı renginde olup taplası gergin 

duracak vaziyette içi telli olarak imal edilir. Yan yuvarlak kısmı Güm-
lük forsunu temsil eden renkli kumaşla çevrilir. Sarımtırak ve güneşliği 
siyah renktedir. Yazın şapkanın tabla kısınma aynı eb'adda portatif beyaz 
kılıf geçirilir. (Şekil: 10) 

Arma : 
Şapka arması (Şekil: 13) de görüldüğü gibi siyah elbise kumaşı 

üzerine sarı sırmadan defne dalı işlenir, üzerinde ayyıldızı vardır. Dai
revi sırma işleminin ortasında yine sırmadan işlenmiş simis demiri var
dır. Dairevi defne dalı işleminin çapı 65 mm. dir. 

YAZLIK ELBİSE 
Ceket : 
Dik yakalı, göğüste kapaksız iki üsten cepli, tek önlü ve 5 aded 

çıpah san düğmelidir. (Şekil : 14) arkası ayna sırt olup yan dikişlerinin 
alttan 8 cm. yırtmaçlığı vardır. 

Pantolon : 
Siyah elbise pantolonunun aynı evsafmdadır. 

E) Lostromo kıyafetleri (Kışlık elbise) 
Ceket : 
(Şekil : 2) de gösterildiği üzere açık yakalı tek önlü. sarı çıpah 5 

düğmelidir. Göğüste ve yanlarda kapaklı, üstten konma cepleri vardır. 
Arkası sırttan dikişlidir. 

Pantolon : 

(Şekil : 4) de gösterildiği gibi kaptan ve makinistlerin aynıdır. 
YAZLIK ELBİSE 

Ceket : 

Kaptan ve makinistlerin aynıdır. (Şekil : 14) 
Pantolon : 
Kaptan ve makinistlerin aynıdır. 

Kaput : Kaptan ve makinistlerin aynıdır. (Şekil : 8 - 9)
Kaput :

 
Şapka ; 
Kasket biçiminde olup (Şekil : 11) yan yuvarlak kısmında Gümrük 

forsunu temsil eden kumaşla çevrilidir, ön tarafında arması varrkr. 

Arma : 

Sarı 40 mm. çapında daire şeklinde şapka kumaşı rengi zeminine 
(Şekil ; 16) da gösterildiği gibi sırmadan işlenmiş simis demiri mev
cuttur. 

GEMİCİ KIYAFETLERİ (KIŞLIK ELBİSE) 
Ceket : 
(Şekil : 3) de görüldüğü gibi dik yakalı tek önlü san çıpah düğmeli, 

göğüste ve yanlarda kapaklı üstten takma 4 cebi vardır. Arkası sırttan 
dikişlidir. Yan dikişleri alttan 8 cm. yırtmaçlıdır. 
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Pantolon : 
(Şekil : 4) de gösterildiği gibi kaptan ve makinistlerin aynıdır. 

YAZLIK ELBİSE 
Ceket : 

Kaptan ve makinistlerin aynıdır. (Şekil: 14) 

Pantolon : 
Kaptan ve makinistlerin aynıdır. 

Arma.: 

Lostromoların aynıdır. 
Şapka : 

Lostromoların aynıdır. 
Kaput : 
Kaptan ve makinistlerin aynıdır. Yalnız boyları diz kapaktan yu

karıda 3 çift siyah düğmeli, geniş yaka ve kapalıdır. Arkasında sırtta
n dikişli düz yırtmaçlı tokasızdır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Madde 15 — 3944 sayılı Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı m
e 

murları teşkilâtı hakkındaki kanunun 7 nci maddesini değiştiren 4632 

sayılı kanunun 2 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiş olan bu karar 
yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 16 — Bu kararın hükümlerini Gümrük ve Tekel Bakanı 
yürütür. 

Karar Sayısı: 5/464 

12/9/1960 tarihli ve 5/316 sayılı kararname ile mer'iyete konulan 
mülga «Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 15 sayılı Karar» m 
geçici 7 nci maddesine göre, Kambiyo Karşılık Fonundan karşılan
makta olup 28/2/1961 tarihine kadar «Kambiyo Karşılık Fonu Tasfiye 
Hesabı» ndan ödenecek olan kur farklarına ait Kararın geçici 1 inci 
maddesindeki müddetin 17/10/1960 tarihinden itibaren 1 ay uzatılması; 
Millî Eğitim Bakanlığının 15/10/1960 tarihli ve 592/13180 sayılı yazısı 
üzerine bakanlar Kurulunca 21/10/1960 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. C. GÜRSEL 

Devlet Bakanı ve 
13aşb. V ardımıcıssı 

h. O/JJİLLK 

Millî Sa Rakam 
H. ATAMAN 

Devlet Bakanı 
H- MUMCUUĞLU 

İçişleri Balkanı 
M. I- KIZİLOĞLU 

DeUeı Bakanı 
A'. ZFA 'ihUCLU 

Dışişleri Bakanı V. 
Org. C GÜRSEL 

M i l l i Eni um Bakanı Bayındırlık Bakanı Tıcarei Bakanı 
i'rof. II. I hSLLL Prof-M.GÖKDOĞAN M- BAYDIR 

'•üjıı-ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
t. AŞKIN Prof. O. TOSUN 

Ulaştırma Baıkanı 
Tuğg. S. ULAY 

Adalet Bakanı 
A. ARI US 

Malıve Baıkanı 
E. ALILAN 

Sa. ve So. \ . Bakanı 
Prof. Dr. R ÜN ER 

Çalınma Bakanı 
R BEŞERLER 

Sanayi Baıkanı Basm-Yayıın ve Turizm Bakam V. 
.>. kUCAJ OPÇU ı\. ZE) TİNOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. F. \AibZ 

TEBLİĞ 
Ticaret Bakanlığından : 
8/4/1960 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Türkiye - Polonya Ticaret Anlaşmasına ek 14/3/1960 tarihli Protokole ekli «B» listesinde 

narenciye için ayrılan 1.000 tonluk kontenjan 1.500 tona çıkarılmıştır. 

İ L A N L A R 

Samandağ Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/39 
Mehmet Duran vekili Mahmut Kadaifçi tarafından Mızraklı Kö

yünde iken Suriye'ye giden ve halen adresi meçhul tspiridon Zeytuni 
oğlu ibrahim aleyhine açmış olduğu taksim ve izalei şüyu dâvasında 
dâvâlı Ispiridon Zeytuni oğlu ibrahim'e İlânen gıyap kararı tebliğine 
karar verilmiş olduğundan dâvâlı duruşma günü 23/11/1960 Çarşamba 
saat 9 da mahkemede bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettir
mesi lüzumu gıyap kararı yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

4067 

Çanakkale Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

389/433 
Çanakkale'nin Intepe Nahiyesinden olup İkametgâhı belli olmayan 

Muhittin oğlu Hüseyin'e : 
Intepe Nahiyesinden Hasan Sanrı tarafından aleyhinize ve diğer 

hissedarlar aleyhine Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesine açılan izalei 
şüyu dâvasında : 

Dosyada tapu tarih ve No. lan yazılı altı parça gayrimenkulun 
satışına karar verilmiş olduğundan bu gayrimenkullerin birinci artır

ması 3/12/1960 Cumartesi günü saat 10-11 e ve kanuni şartları bulmazsa 
ikinci artırması 14/12/1960 Çarşamba günü saat 14-15 e kadar memuri-
yetimizce dairede yapılacaktır. 

Fazla malûmat için memuriyetimize müracaat edilmesi ilân ma
kamına kaim olmak üzere tebliğ olunur. 

4060 

Koçarlı Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

1960/79 
Davacılar Koçarlı Halilbeyli Köyünden Zeliha Akça, Ayşe Kösem, 

Şükrü Onay, Emir Ayşe Pehlivan vekilleri Aydın Avukatlarından Avu
kat Hasan Çetiner tarafından açılan gaiplik kararı verilmesi hakkında 
yapılan muhakeme sırasında : 

Davacılar vekili Avukat Hasan Çetiner'in müvekkillerinin murisleri 
olan Hacı Ak Mehmet oğulları Ali ile Osman Bekâr olarak 1328 sene
sinden evvel askere gitmiş ve sonra bir daha köylerine dönmediklerin
den bu şahısların duruşma günü olan 8/11/1960 gününde Koçarlı Asliye 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

4061 
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M, S, B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

100 ton tahin helvası satın alınacaktır Tahmini tutun (335000. 
lira olup geçici teminatı (171501 liradır, İhalesi 4/11/1960 günü saat 11 
de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

25 er tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir 
isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mek
tupta <-ım KomiRvon Başkanl ığına v°rmplcTİ evsaf ve sartnamplpr hprgürı 
'tnmisvnnda ve taran bul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir 

' ! H < J - 4-4 

• Karayolları ÎJmum Müdürlüğünden : 

Köprü Tapımı 
1 — Eksiltmeye konulan iş : Mardin Vilâyetinde, Cizre - Zahc 

Devlet yolunda Cizre Köprüsü yapımı olup keşfi 4.053.080,80 liradır. 
2 — Eksiltme günü : 21/11/1960 tarihine rastlayan Pazartesi günü 

saat 16 da Ankara'da Karayolları Umum Müdürlüğü binasında köprüler 
Dairesinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatınlacak 50,— lira bedele ait 
makbuz mukabilinde Karayollan Umum Müdürlüğünün Teknik Hesap
lar Şubesinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1960 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire

sinde 135 343.— liralık muvakkat teminat vermeleri, 
b) isteklilerin en geç 15/11/1960 Salı günü mesai saati sonum 

kadar bir dilekçe ile Karayolları Umum Müdürlüğüne müracaat etmeler 
(Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat 
kabul edilmez) ve dilekçelerine Umum Müdürlük eksiltmelerine giriş 
yönetmeliğine göre Karayollarından alınmış mütaahhitlik karnesi ile 
221.593,— liralık banka referansı, plân, teçhizat, teknik personel ve 
taahüt beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik 
belgesi almalan, 

Not : Mütaahhitlik karnesi müracaatı ile yeterlik belgesi müra
caatı ayn ayrı yapılması. 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dalresindt 
hazırhyacakları teklif mektuplanm eksiltme günü saat onbeşe kadaı 
makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez, ilân olunur. 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 
1 — Yeşilköy Havalimanında gamrüklü gıdalan» muhafazası İçin 

yaptırılacak bina işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Kesif bedeli 59 749.31 lira elup. geçici teminatı 4.238 liradır 

Geçici teminat Ĝnel Müdürlük veznesine veya T. C. Merkez Bankasın
daki 57 sayılı hesaba yatml&caktır. 

3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler. Genel Müdürlük Malzeme Da 
lresi Reisliğinde veya Yeşilköy Havalimanı Başmüdürlüğünde görülebilir 

4 — Bu işin eksiltmesi 31/10/1960 tarihine tesadüf eden Pazartesi 
gflnü saat 16 da Ankara Kızılay İnkılâp Sokaktaki Genel Müdürlük bi
nasında Alım. Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — tstpkliler bir defada (30.000) liralık inşaat işini yaptıkların-
gösterir belgelerini en geç 27/10/1960 srünü saat 17 ye ks.dar bir dilekc 
il» Genel Müdürlüğe ibraz ederek, alacaktan ehlivet veuikalannı. 1960 
yılı ticaret odası vesikasını, teminat mektubu ile birlikte hazırhyseak-
lan kapalı zarfı eksiltme saatinden Bir saat evvel Komisyon Başkanına 
vereceklerdir. 

6 — isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzel kişi elması şarttır. (Özel 
v<?ya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez). 

7 — Peatada vaki gecikmeler kabul edilmem. 
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Yeşilköy Hava Umanı Başmüdürlüğünden : 
1 — Yeşilköy Hava Limanında, terminal binayı orta kat salonun 

da yaptırılacak lambri bölme işi açık eksiltmeye çıkartılmıştır 
2 — Keşif bedel) : 31.004.50 lira elup geçici teminatı 1.576 Uradır 

Geçlei teminat idaremizin T. C. Merkee Bankasındaki 57 sayılı hesabına 
yatırilacakUı. 

S — Bu ı#t? »U Keşif ve şartnameler Başmüdürlüğümüzde görüle
bilir. 

4 — Bu işin eksiltmesi 31 Ekim 1960 tarihine tesadüf eden Pazar
tesi gfünil saat 16.00 da terminal binasında Alım Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 — isteklilerin mezkûr gün ve saatte bu gibi lambri veya İnse 
doğrama işi yaptıklanna dair belcelerini 1960 yılı ticaret odası vesikası 
ve teminat makbuzu ile birlikte Komisyonda hazır bulunmalan. 

6 - t »teklilerin srereek tek kişi veya tüzel kişi olması şarttır. 
07.*»' v*vf> 'esr ı l *>di!mwnl8 ortaklar kabul edilmftzt 
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Ceyhan Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
Davacı, Toprak Mahsulleri Ofisi vekili Cehdi Aslan tarafından dâ

vâlılar Abdullah Kaytancı, Seyfettin Aplak, Davut Güllü, Cumali Doğan 
Mehmet Açık ve arkadaşlan aleyhine açılmış bulunan alacak dâvası 
müracaata bırakılmış ve tekrar yenilenmiş olduğundan ve dâvâlılardan 
Hamit Tekbaş ile Abdurrahman Dalkıran adlarına, adresleri belli olma
dığından Resmt Gazete ile gıyap kararı tebliğ edilmiş olduğundan ayrıca 
gıyap kararı çtkanlmıyacağı ve yukarıda adları yazılı dâvâlıların du
ruşmanın muallâk bulunduğu 22/11/1960 Salı günü Ceyhan Asliye Hukuk 
Mahkemesinde bir vekille veya bizzat hazır bulunmaları davetiye ve gı
yap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3982 

Sütçüler Asliye Hukuk Yargıçlığından: 
959/127 
Davacı Sütçülerin Cami Mahallesinden Arzuhalci Mehmet Yılmaz 

tarafından dâvâlı Sütçülerin Yeşildere Mahallesinden Mehmet Ali oğlu 
Ahmet Taşdöner aleyhine açmış olduğu (2000) lira ücreti vekâletin tah
sili dâvasında : 

Dâvâlının adresi meçhul olup davetiye tebliğ edilemediğinden da
vetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar ve
rilmiş olmakla duruşmanın talik edildiği 17/11/1960 Perşembe günü 
saat 9 da hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirmediğf 
takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim ol
mak üzere, ilânen tebliğ olunur. 

4006 

Şuhut Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
1959A6» 
Şuhut'un Burnu Köyünden ismail Eldemir tarafından aynı köyden 

kansı Hacer Eldemir aleyhine açılan boşanma dâvasının cari duruşma
sında : 

Yukarıda adı geçen dâvâlı Hacer Eldemir Burnu Köyünden Hüseyin 
Sivilcekaya ile gayrimeşru birleşerek berayı ticaret izmir taraflarına 
gitmiş olup bir çok aramalara ve zabıtaca yaptırılan tahkikata rağmen 
adresinin tesbit edilemediğinden tebligatın ilânen yapılmasına karar 
verilmiş ilânen tebligatta da davete icabet etmediğinden davacıya gıyap 
karannın da ilânen icrasını talep etmiş olduğundan gıyap kararının da 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince dâvâlı Hacer Eldemir'e yapılacak gıyap kararma 
kaim olmak üzere 20/9/1960 tarihli celseye gelmediğinden bu kere du
ruşmanın bırakıldığı 29/11/1960 Salı günü mahkemede hazır bulunması 
ve sübut delillerini de ibraz eylemesi gıyap kararına kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

4007 

Ordu Ulubey Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
Ordu - Ulubey Kardeşler Köyü 63 sayılı hanede nüfusa mukayyet 

Ahmet ile Gülsüm'den 10/9/1332 doğma Abdullah Aydın 1939 tarihinde 
emsalleriyle askere alındığı ve bu güne kadar evine dönmediği gibi ve 
halende nerede olduğu bilinemediğinden hakkında gaiplik kararı veril
mesi için Ordu - Ulubey Asliye Hukuk Mahkemesine 960/233 esas nu
marası ile dâva açılmış olduğundan keyfiyet kendisini tanıyanlar vası-
tasiyle sağlığının haber verilmesi için ilânen duyurulur. 

4036 



SaEfe;2438 (Resmî Gasetef 28 F.KÎM 1960 

•Uevıel Koııaeı vatuvarı binalarının vc Uıuca UuvitiHnijju 
onarımına alt ı inci keşif özetidir 

Sıra 
Ne: Poz. No. İmalâtın ©İnsi Miktarı Fiyatı Tutarı 

1 (9303) Tesviye kazısı 85.000 ma 4,74 402,90 
2 (9321) Temel kazısı 125.000 » 8,12 1.015.96 2 (9365) Harçlı kargir sökülmesi 7.500 > 8,79 65,92 4 (9873) Beton sökülmesi 3.000 » 17,61 140,8» S (9882) Blokaj 25.000 » 22,27 556,75 • (9404) 206 dozlu beton 15.000 » 67,53 1.012.95 T (9412) 250 dozlu B. A. betonu 8.000 » 83,43 667,44 8 (9481) İnce B. A. demiri SOO.OOO Kg. 2,93 879.00 9 (9482) Kalın B. A. demiri 500.000 » 2,72 1.S30.00 1» (9491) Seri imalât kalıbı 20.00 » 6.31 126,20 11 (9499) inşaat iskelesi 5.000 m« 270,12 1.350,60 

İS (9512) 200 doz Ç. H. moloz taş duvar 62.000 » 50,57 3.135,34 13 (9547) Yonu taş merdiven basamağı 56.00 mt. 24,00 1.344,00 14 (9552) Yonu taş döşeme 16.00 m¡> 35,63 570,08 İS (9578) Beton blok duvar 17.006 m» 77,33 1.314,61 İS (9636) A/-Tabii tas sıva (Renkli) 82.00 m» 24,17 1.981,94 17 (9677) Mozaik duvar kaplama 75.00 » 27,28 2.046,00 18 (9685) Tretuvarda yivli karo slmon 2.046,00 
kaplaması 155.06 » 18,99 3.183,35 

1» (9871) Demir imalâtın iki kat boyan 
ması 150.00 » 7,63 1.153,50 

2« (9911) Demir kapı yapılması 500.000 Kg. 6,42 3.210,00 
21 (9923) Dövme demirden korkuluk 1600.000 > 4,23 6.768,06 22 ( ) Şartnamede tesbit edilecek mesafe ve tutanaklara göre nakliye bedelleri Tahminen 2.500,00 

Yekûn 34.734,46 
Not: Demir korkuluklar mütaahhit tarafından tanzim edilip Bayındırlık Müdürlüğünce tasdik edilecek resmine göre yapılacaktır, 
1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı onarım işi kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır. 
2 — Eksiltme ve ihalesi 2/11/1960 Çarşamba günü saat 15 te ihale Komisyonunda yapılacaktır. 
S — Muvakkat teminat 2.605 lira 68 kuruş, kati teminat ise ihale bedelinin % 15 dir. 
4 — Vasıf ve şartlar ise her gün Konservatuvar'da mesai içinde görülebilir. 

* 5 — isteklilerin muayyen gün ve saatten bir saat önce teminatları ile vesaiklerini havi zarflarını Konservatuvarımızda teşekkül edilecek ihale Komisyonuna vermeleri ilân olunur. 
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Bergama Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

959/816 
Bergama Zafer Mahallesi Dikili Sultan Caddesinde Atike Özgür 

tarafından, Hüseyin Özgür aleyhine açılan boşanma dâvasının muha
kemesi sonunda : 

Tarafların boşanmalarına 19/9/1960 tarihinde karar verildiğinden ve 
dâvâlının ikametgâhı meçhul olup işbu karar tebliğ edilememiş olmakla 
ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında dâvâlının ilâmı alıp temyiz 
yoluna gidebileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceğinin tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

4013 
m 

Görele Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Davacı Çavuşlu Köyünden Emin oğlu Mehmet Ali Sandalcı'nın 
mahkemeye ikame eylemiş olduğu gaiplik dâvasının mahkemede icra kı
lman duruşması sırasında : 

Görele Çavuşlu Köyü 40 numaralı hanede kayıtlı davacının murisi 
Sandalcı oğullarından Emln'in oğlu Memiş umumi harpte Erzurum Cep
hesine sevk edilmiş ve harbe İştirak ettikten sonra bir daha geri dön
memiştir. Adı geçen Memiş'in nüfustaki kaydına da bu sebeple gaip işa
reti verilmiş olup, ölüm tehlikesi içinde kayıp olan ve uzun zamandan-
beri geri dönmeyen Emin oğlu Memiş Sandalcıyı tanıyanlar ve bilenler 
var İse Görele Asliye Hukuk Mahkemesinin 959/553 sayılı dâva dosya
sına bildirmeleri veya kendi sağ ise duruşmanın bırakıldığı 12/12/1960 
günü mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil et
tirmesi ikinci defa ilânen tebliğ olunur. 

8998 

UıiMl. İeşıiKOy dava JLımaıu ısaşmuuuı ıuguuuen . 

1 — Kumaşı idareden verilmek ve iç malzemeleri mütaahhide alt 
olmak üzere 207 takım memur elbisesi, 82 aded memur paltosu, 26 
takım kadın memur elbisesi, 4 aded kadın memur paltosu, 31 takım gri 
işçi elbisesi, 10 aded gri işçi paltosu, 3 takım kadın işçi elbisesi, 54 ta
kım itfaiye elbisesi, 43 aded itfaiye paltosu, 44 takım bekçi elbisesi, 
34 aded bekçi paltosu numunelerine göre kapalı zarf usuliyle dlktirila-
cektir. 

2 — Muhammen bedeli 26.065 lira olup geçici teminatı 1.954,88 
liradır. Teminat Meydan Veznesine yatırılacaktır. 

3 — ihale; 9 Kasım 1960 Çarşamba günü saat 15 te Yeşilköy Hava 
Limanı Terminal binasında toplanacak Komisyon tarafından yapıla
caktır. 

4 — Bu işe ait şartname Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde 
ve Ankara'da DHMl. Malzeme Dairesi Reisliğinde görülebilir. 

5 — Taliplerin 1960 yılına ait ticaret odası vesikası ve teminat 
mektubu veya makbuzunu havi hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona tevdi etmeleri, postada 
vâki gecikmeler nazarı itibara alınmayacaktır. 

6 — isteklilerin gerçek tek kişi veya tüzelkişi olması şarttır, 
(özel veya tescil edilmemiş ortaklar kabul edilmez.) 
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Petrol Dairesi Reisliğinden : 
Turkish Gulf 011 Company Şirketi, VII No. lu Adana Bölgesinde 

27/1/1956 tarih ve 24 numaralı petrol arama ruhsatnamesi İle devren İk
tisap etmiş olduğu Antakya Vilâyeti hududu dahilinde AR/T.G.O./198 
hak sıra numaralı arama sahasını 15/10/1960 tarihinden itibaren terk 
etmiş bulunmaktadır. 

Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı 
petrol hakkı sahibi şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine geti
rilmemesi hususunda şikâyeti olanların ilân tarihinden itibaren bir yıl 
zarfında Dairemize müracaat etmeleri ilân olunur. 

4029 
Esso Standart (Turkey) Inc. Şirketi aşağıda müfredatı gösterilen 

8 aded petrol arama ruhsatnamesinin taallûk ettiği sahalan 16/10/1960 
tarihinden itibaren terk etmiş bulunmaktadır. 

Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı 
petrol hakkı sahibi şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine geti
rilmemesi hususunda şikâyeti olanların ilân tarihinden itibaren bir yıl 
zarfında Dairemize müracaat etmeleri ilân olunur. 

Terk edilen petrol arama ruhsatnamelerinin : 
Ruhsat İktisap 

Bölgesi Vilâyeti Hak sıra No. No. tarihi 
No. lu Gaziantep Adıyaman AR/E.S.T./125 134 30/4/1956 

> > AR/E.S.T./126 135 30/4/1956 
> » AR/E S.T./128 133 30/4/1956 

Gaziantep AR/E.S.T./204 138 4/5/1956 
» Urfa AR/E.S.T./205 139 4/5/1956 
> Adıyaman AR/E.S.T./206 140 4/5/1956 

Urfa AR/E.S.T./207 141 4/5/1956 
Diyarbakır AR/E.S.T./485 213 18/7/1958 

4030 

Kozaklı Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/8 
Davacı Kozaklı Kazasının Karasenir K. den Yahya oğlu Abdi Kı-

lınç dâvâlılar Kozaklı Kazasının Karasenir K. den 1 - Duran Yıldırım, 
2 - Aynı K. den Nadir Gürbüz haklarında Kozaklı Sulh Hukuk Yargıç
lığında yapılmakta olan yargılaması sırasında : 

Yukarıda açık adresi yazılı dâvâlılardan Nadir Gürbüz adına çıka
rılan 11/10/1960 tarihli celseye çağırılmış tebligata verilen meşruhatta 
dâvâlının adreste bulunmadığından bahisle tebligatın iade edilmekle bu 
defa tebligatın Resmî Gazete ile ilânına dâvâlı Nadir Gürbüz'ün muha-
kemesinini 15/11/1960 Salı günü saat 10.20 ye kadar Kozaklı Sulh Hu
kuk Muhakemesine gelmesi veya kendisini bir vekille de temsil ettirme
si gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 4033 



28 EKÎM 196ü (Keamî GazgteJ Sahifc: 2439 

Tarsus Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

958/243 
Davacı Tarsus'ta Fabrikatör Mehmet Kemal Karamehmet ve Ali 

Eyüpoğlu vekili Avukat Kemal îçgören tarafından Hatay'ın Karamanca 
Köyünden AH Kılmçoğlu ve arkadaşları aleyhine müvekkili ile dâvâlı
lardan Halil Kılmçoğlu arasında Tarsus'un Zübeyir Köyünde Orta çift
lik namındaki müvekkillerine ait çiftlikte 954 yılı pamuk mahsulünü 
toplamak üzere 31/7/1954 tarihinde tanzim edilen mukavelede müvekki
linin 21G0 lira peşin ve 1000 lirası sonradan havale çıkardığını ve dava
lıların taahhütlerini yerine getirmediklerinden bahsiyie 317,0 Uran-n dâ
vâlılardan tahsili için açtığı alacak dâvasından dolayı yapılmakta o';:a 
duruşma sırasında, dâvâlılardan Halil Kılmçoğlu'nun gösterilen adreste 
bulunmadığı ve halende nerede olduğu bilinmediğinden ilânen tebligat ya
pılmasına karar verilmiş olmakla : 

Dâvâlı Halil Kılmçoğlu'nun duruşmanın bırakıldığı 21/11/1900 Pa
zartesi günü saat 9 da bizzat veya kendisini temsilen kanuni bir vekil 
göndermesi davetiye yerine kaim olmak üzere İlânen tebliğ olunur. 

4040 

Malatya ikinci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
960/183 
Fatma Şık tarafından Hüseyin Serçe aleyhine ikame eylemiş oMı:;ru 

boşanma dâvasının yapılan açık muhakemesi sırasında. 
Dâvâlıya davetiye tebliğ edilmiş duruşmaya gelmediğinden gıyap 

kararı çıkarılmış olup çıkarılan gıyap kararma verilen meşruhatta ad
resinin meçhul olduğu ve davacının da dâvâlının adresinin meçhul oldu
ğuna dair mahallesi muhtarlığmca ibraz edilen ilmühaberden anlaşılmış 
olduğundan dâvâlı Hüseyin Serçe'nin 10/11/1960 gününde Malatya 2 nci 
Asliye Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunmak ve gıyap karan yerine ka
im olmak üzere ilân olunur. 

4047 

Sanayi Bakanlığından : 
12416-12418 sayılı marka ilmühaberlerinin sahibi 12417 numaralı 

markası üzerindeki bütün hak ve vecibelerini «îstanbul»da, Sabuncu 
Zade M. Şakir ve Mahdumu Ticari ve Sınai Türk Anonim Şirketi» ne 
devredilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-1 

12188 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bü
tün hak ve vecibelerini «lstanbul>da, Sabuncu Zade M. Şakir ve Mah
dumu Ticari ve Sınai Türk Anonim Şirketi» ne devredilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur, 
4043-2 

13947 numaralı marka ilmühaberine «Kopal, Flattm, Sentetik, 
Bot ve Selülozik» eşya isimleri ilâve edilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-3 

21486 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kul
lanma hakkını istanbul'da, «Glaxo Müstahzarlan Anonim Şirketi» ne 
vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-4 

15775-15782 numaralı marka ilmühaberinin sahibi 15776 ve 15778 
sayılı markaların üzerindeki kullanma hakkını «Türkiye'de, Türkiye 
Cumhuriyeti kanunlan mucibince müteşekkil Fabrikatör :- Glaxo Müs
tahzarlan Anonim Şirketi» ne verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-5 

23992 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kul
lanma hakkım İstanbul'da, «Glaxo Müstahzarları Anonim Şirketi» ne 
verilmiştir. 

Keyfiyet İlân olunur. 
4043-6 

Sanayi Bakanlığından . 
23998 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kul

lanma hakkını İstanbul'da, «Glaxo Müstahzarları Anonim Şirketi» ne 
verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-7 

23799 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki kul
lanma hakkını İstanbul'da, «Glaxo Müstahzarlan Anonim Şirketine» ne 
vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-8 

14327 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki 
kullanma hakkını İstanbul'da, «Glaxo Müstahzarlan Anonim Şirketi» ne 
vermiştir. 

Keyfiyet ilan olunur. 
4043-9 

12957 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka Üzerindeki kul
lanma hakkını İstanbul'da, «Glaxo Müstahzarlan Anonim Şirketi» ne 
vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-10 

10192-10199 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerinde
ki kullanma hakkını İstanbul da, «Glaxo Müstahzarlan Anonim Şirke
ti» ne vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-11 

9497-9498 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki 
kullanma hakkını İstanbul'da, «Glaxo Müstahzarları Anonim Şirketi» ne 
vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-12 

23101 sayılı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün 
hak ve vecibelerini «Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri tâbiiyetin
de Fabrikatör : The Machlett Laboratories, Incorparated» e devre
dilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-13 

8662 numaralı marka İlmühaberinin sahibi 28/2/1958 tarihinde 
«Henney Motor Company, Inc.» ile birleşerek «Henney Motor Company, 
Inc.» firmasını meydana getirdiği ve şirketin unvanı «Eurêka Williams 
Corporation» şeklinde değiştirilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4043-14 

8297 numaralı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün 
hak ve vecibelerini «istanbul'da, Titbaş Toplu iğne ve Traş Bıçağı Sa
nayii Anonim Şirketi» ne verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur.' 
4043'/ -İS 

18418 numaralı marka ilmühaberinin «Peter Jackson (Overseas) 
Limited'in» adresi bu kere «İngiltere'de, London Şehri Queen Victoria 
Street, 110 No.» ya nakletmiştir. 

Keyfiyet ilan olunur. 
4043-16 
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Tarsus Sulh Hukuk Yargıçlığından : 
959/655 
Davacı Tarsus Çataklı Mahallesi 87 Sokak 33 No. Iu evde oturur 

Mehmet oğlu 1926 D. lu Bahaettin Yaşaroğlu tarafından mahkememize 
açılan Çukurova hidroelektrik Türk Anonim Ortaklığından satın aldığı 
hamiline muharrer (7372) No. lu 1.0CO liralık hisse senedini 44 aded ku
ponu ile birlikte zayi ettiğinden bu hisse senedinin iptali İle yenisinin 
verilmesini talep etımş olmakla Tarsus Sulh Hukuk Mahkemesinde yapı
lan duruşma sonunda : 

Mezkûr zayi olunan 1 000 liralık 7372 No. lu hisse senedinin ipta
line ve mezkûr Ticaret Kanunununu 375 inci maddesi gereğince yeni bir 
senet istemekte muhtariyetine iptal kararının Resmî Gazete ile ilânına 
19/9/1960 tarihinde karar verilmiştir ilân olunur. 

3999 

Görele Asliye Hukuk Yargıçlığından : 
Davacı Görele Kazası Karakeş Köyünden Abdullah oğlu Hacı Ali 

Keskin mahkemeye ikame eylemiş olduğu gaiplik kararı dâvasının mah
kemede icra kılman duruşması sonunda : 

Davacının murisi büyük babası Karakeş Köyü 24 numaralı hanede 
Hasan oğlu 1302 doğumlu Mehmet Keskin (Melikoğlu) 1332 senesi L.' -
rinci Cihan Harbinde Erzurum Cephesinde Ruslarla çarpışırken gaip 
olup o tarihten beri kendisinden haber alınmadığı ve ölüm tehlikesi 
içinde kayıp olan Mehmet Keskin (Melikoğlu'nun) gaip kararı çıkarıl
ması zaruri olduğundan bu şahsı tanıyan %e bilenlerin durumu duruş
manın bırakıldığı 16/12/1960 tarihinden evvel mahkemeye bildirmeleri, 
veya adı geçen şahsın sağ ise o gün mahkemede hazır bulunması ikinci 
defa İlân olunur. 

4000 

Erzurum Birinci Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

959/42 . 
Erzurumun Hacı Cuma Mahallesi Narmanlı Sokak No. 4 de Gün-

doğan Algan tarafından Erzurum IX No. lu Toprak Tevzii Komisyo
nunda Şoför Mikail oğlu Şinasi Algan aleyhine açmış olduğu ihtar dâva
sının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlının yaptırılan aramalara rağmen adresi meçhul kalmakla 
mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olup adı geçenin Er
zurum 1 fnci Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/11/1960 günlü duruşmasında 
hazır bulunması için davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

4021 
— — . « — » * - -

Ula Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/77 
Davacı Ula'nın Demirtaş Mahallesinden Mehmet Emin Bodur tara

fından dâvâlılar Safiye Yaşar, Eşref Yaşar, Hüsnü Yaşar, Recep Hida
yet Kasa, Fahriye Kasa, Murat Kıntak, Hakkı Bodur, Feriştah Yönet, 
Naciye Güler, Feriştah Yaşar, Bakiye Kıntak ve İst. - Kocamustafapaşa 
Hacı Evliya M. Minare Cadde 12/28 - 34 hanede İbrahim Ağa kızı Ayşe 
Saime aleyhlerine açılan izaleyi şüyu dâvasının yapılmakta olan muha
kemesinde : Dâvâlılardan Ayşe Saime'nin adresi meçhul olduğundan 
Resmî Gazete ile ilân yapılmak suretiyle tebligat İcrasına karar verilmiş 
olmakla, 3/11/1960 günü duruşmaya gelmediği takdirde gıyap kararı 
çıkarılacağından davetiye yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ 
olunur. 

4022 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş. ; 

A K T I F 

T. I.. 
Htm s 

Safi Kg. ,....,.,.„...,.., 117.956,096 
Qövix borçluları t 

a - 3133 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 129.797.283,32 
Muhtelif 21.866.054,91 

s - 5256 sayılı kanuna göre 
Hariçteki muhabirler 430 595 335.97 
Muhtelif 485.285.924,96 

•) - Kliring 267.440,17 
Ufaklık para : 
Dâhildeki Muhabirler 
Senetler cüzdanı : 

a - Hazine bonoları ve Hazine kefa
letini haiz bonolar , 2 568.914.796,92 

is - Ticari ve zirai senetler 2.392.464.584,73 
Tahviller cundanı : 
Avanslar : 

Altın ve döviz üzerine 33 064,37 
Tahvil üzerine 420.392.704,43 
Hazineye kısa vadeli , 870.333.000,— 

Mahsuba tabi matlubat : 

(6571 sayılı kanuna göre) ... 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Matine bonosu 

(65 S. K. nun 5 inci Mad. göre) 
muhtelif : .... 

Y E K Û N 

22 Ekim 1960 Vaziyeti 

T. I* 

1.194.596.824,78 

1.067.812.039,33 
4.179 093,64 
354.922,62 

4.961.379.381,65 
43.171.097,73 

1.290.758.768,80 

265.240.651,32 

163.661.759,89 
383.051.216,09 

9.374.205.755,85 

P A S I F 
T. n. T. L. 

Sermaye ı ...» 
İhtiyat akçesi s 

A d i ve fevkalâde ,. 71.844.452,88 
Ceride vukuu muhtemel zarar kar
şılığı 1 
(Bankalar Kanunu madde : 85) —-—— 

Tedavüldeki banknotlar : 
Mevduat : 

Resmî 588.800.993,98 
Bankalar , 266.489.926,07 
Muhtelif 667.502.795,86 

15.000.000 — 

71.844.452,88 
4.506.738.630,— 

1.522.793.715,91 

Altın alacakhlan : 

Resmî safi Kg 
Muhtelif safi Kg. , 

39.847,532 403.554.682,78 
—,— 403.554.682,78 

Dövh alacaklıları : 
a - 3133 sayılı kanuna göre ı 

Hariçteki muhabirler 654.002.230,28 
Mevduat 46.795.936,35 
Muhtelif 402.999.608,66 

b - 5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler 428.261 292.49 
Mevduat 6.757.387,43 
Muhtelif 660.147.996,69 

e-Kliring ,.„.,., 1.419.630,30 
Muhtelif : ......... 

2.200.384.082,20 
653.890.192,0» 

9.374.205.755,83 
6 Haziran 1956 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 6 

28 Haziran 1955 tarihinden İtibaren : Altın üzerine avans % S jj£ 

Başbakanlık Jleviet Matbaam, 
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Kanunlar                                                 Sayfa 
                                                                                                                           
108  Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun      1 

 

109  Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin  

        Tasdikına ve Bu Sözleşmeye Katılmamıza Dair Kanun     2

 

110  Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Mütaallik 11 Sayılı Sözleşmenin 

        Tasdikına ve Bu Sözleşmeye Katılmamıza Dair Kanun     4 

 

111  1980 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı (A/1) İşaretli Cetvelde  

        Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun        5 

 

112  Hürriyet İstikrazı Hakkındaki 11 Numaralı Kanunun 8 inci Maddesine Bir Fıkra 

        Eklenmesine Dair Kanun         5

 

113  Af  Kanunu           5 

 

114  Üniversiteler Öğretim Üyelerinden Bazılarının Vazifelerinden Affına ve Bazılarının  

        Diğer Fakülte ve Yüksek Okullara Nakline Dair Kanun     6 

 

115  13/6/1940 Tarih ve 4936 Sayılı Üniversiteler Kanununun Bazı Maddelerinin  

        Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Madde Eklenmesi Hakkında Kanun    7 

 

116  1960 Malî Yılı Muvazeneî Umumiye Kanununa Bağlı (A/1) İşaretli Cetvele Devlet  

         Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin İlâvesi Hakkında Kanun     12 

 

Kararnameler 
 

5/347  Gümrük Muhafaza Teşkilâtı Mensupları ile Bu Teşkilât Kadrolarında Çalışan  

           Deniz Personelinin Kıyafet, İşaret ve Tezhizatları Hakkında Kararname   13 

 

5/464  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararname     16 

 
 

Tebliğ 
 

Ticaret Bakanlığına Dair Tebliğ         16 

 

 

İlanlar            16 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


