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K A N U N 

İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi 
imtiyaziyle tesisatının satın al ınmasına dair 

mukavelenin tasdiki ve bu müessesenin 
işleti lmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4483 Kabul tarihi: 19/7/1943 

Madde 1 — İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi imti
yaz ve tesisatının satın alınmasına dair 24/6/1943 tarihinde Nafıa Vekil i 
ile salahiyetli Şirket murahhası arasında imza ve teati edilmiş olan 
bağlı mukavelename tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Satın alana mukavelenamesi damga resimlerinden mu
aftır. Bu mukavelenamede Hükümete ait olduğu gösterilen bütün -vergi
lerle resim ve harçlar ve bu vergilerin munzam kesirleri mukavelena
menin 14 üncü maddesi mucibince tasdikinin tamamlanması şartiyle 
aranmaz. 

Madde 3 — Satın alma mukavelenamesi ve merbutları mucibince 
Hükümetçe Şirkete ödenmesi kabul edilen paralar işletmeyi elinde bu
lunduran muvakkat idare veya Belediyece vadelerinden 10 gün evvel 
Maliye Vekâleti namına Merkez Bankasına tediye edilir. 

Muvakkat idare veya belediyenin satın alma bedelini ödemek mak-
sadiyle Belediyeler Bankasından veya diğer banka ve müesseselerden 
yapacağı istikraza Maliye Vekâleti kefaletle mezundur. 

Madde 4 — Satın alınan tesisat ve emvalin işletilmesi için 1944 
takvim yılı sonuna kadar faaliyette bulunmak üzeıe hükmi şahsiyeti haiz 
ve hususi hukuk hükümlerine tabi Nafia Vekilliğine bağlı muvakkat 
bir idare kurulmuştur. 

Muvakkat işletmenin; idaresinde, hesap usullerinde, memur ve 
müstahdem ücretlerinde, mubayaalarında ve sair bütün muamelelerinde 
Şirket zamanında cari usul ve esasların tatbikma devam olunur. 

Muvakkat idare; 1944 takvim yılı sonuna kadar imtiyaz mukave
lenamesindeki haklardan istifade eder. 

Muvakkat idareye ait hesaplar her takvim yılı sonunda Divanı Mu
hasebatça tatbik edilir. 

Bu idarenin malları Devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı ika 
olunacak zararlar için ceza tatbikatı bakımından Devlet mallarına karşı 
işlenen suçlara ait hükümler tatbik olunur. 

Madde 5 — Muvakkat idare uhdesinde bulundurduğu bütün tesi
satı, emval ve saireyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte 1/1/1945 tari
hinde İzmir Belediyesine devreder. Ancak Hükümet lüzum gördüğü 
takdirde devir bu tarihten evvel de yapılabilir. 

İzmir Belediyesi bu hizmete ait işleri, bu kabil müesseseler için 
umumi bir işletme kanunu çıkıncaya kadar mülhak bütçeli bir müessese 
halinde idare eder. Şu kadar ki bu müessesenin abonelerle olan müna
sebetlerine, hizmetlerin ifasına, tarifelerin teshiline, tesislerin tevsi ve 
tadil ve temdidine ve işletme ile i lg i l i sair hususlara dair olup Şirketçe 
tatbik edilmiş olan usul ve esaslar Nafıa Vekilliğince tadil ve yenileri
nin vazma kadar meri ve muteberdir. 

Muvakkat Madde 1 — Bu kanunun neşri tarihinde İzmir Tramvay 
ve Elektrik Türk Anonim Şirketinde müstahdem olanlardan muvakkat 
idareye nakledilenlerin 5 inci madde mucibince kurulacak işletme mü
essesesine tâyinlerinde müktesep hak dereceleri 3659 sayılı kanunun mu
vakkat birinci maddesi hükümlerine göre tesbit edilir. 

Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin almakta oldukları aylık
lar, girdikleri derece aylığından fazla ise diğer daire ve müesseselerde • 
müktesep hak teşkil etmemek şartiyle ve terfi suretiyle telâfi edilinceye 
kadar bu fazlalığın ödenmesine devam olunur. 

Muvakkat madde 2 — Evvelce şirket tarafından muaf en geçirilmiş 
olan malzemeden tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanıl
mış olanların dahi gümrük resminden muaflığı kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 3 — Şirket tarafından vergi ve resimlerden muaf 
olarak şimdiye kadar hariçten ithal edilmiş olan bütün mallar için 
ithal sırasında alman vergi ve resimler bu devir münasebetiyle aranmaz. 

Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 7 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe; Dahiliye, Maliye. 

Nafıa ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri memurdur. 
22/7/1943 

İ z m i r Tramvay ve E l e k t r i k Ş i rke t i Tesisatını 
Satın A l m a Mukavelenamesi 

Bir taraftan mukavele metninde kısaca (Hükümet) diye gösterilen 
ve Nafia Vekili ve Trabzon Mebusu Sırrı Day tarafından temsil olunan: 

Türkiye Cumhur iyet i Hükümet i 

Diğer taraftan mukavele metninde kısaca (Şirket) diye gösterilen 
ve bu husustaki salâhiyetine istinaden Şirket Müdürü M. S. Gormezano 
tarafından temsil olunan : 

İzmir Tramvay ve E l e k t r i k T ü r k A n o n i m Şirketi 

Arasımda aşağıda yazılı hükümler dairesinde mukavele akdedil
miştir. 
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Hükümete devir ve temlik edilen hak ve mallar 

şirket : 
A ) Hükümetle şimdiye kadar akdetmiş olduğu bütün imtiyaz mu

kavele, şartname ve zevilleriyle itilâfnamelerden doğan veyahut hükü
met tarafından her ne suretle olursa olsun şirkete verilmiş olan asli ve 
feri bütün imtiyaz haklariyle menfaatlerini; 

B) izmir, Karşıyaka, Buca ve Bornova'da şirketin mülkiyet ve ta
sarrufu altında bulunan veya irtifak hakkına sahip olduğu bütün elek
trik tesisatını; bilcümle aksam ve tefreruatiyle birlikte muhavvile mer
kezlerini ve yeraltı ve yerüstü isal ve tevzi şebekelerini; her türlü tesi
sat, müştemilât ve teferruatı dahil olmak üzere Darağaç'daki merkez fab
rikasını; Bahribaba'daki tali merkezi, bilûmum depo ve mağazalariyle 
bunlarda mevcut kömür, yağ, eski ve yeni her türlü elektrik, alât, edevat 
ve malzemesini, her nevi makine ve muayene cihazlarını ve yedek ak
samını; bilûmum tramvay tesisatını ve teferruatiyle birlikte arabalıkları, 
atölye ve nakil vasıtalarını; bütün arsalarla binalarını; şirkete ait bü
tün mobilya, mefruşat ve demribaş eşyasını ve kırtasiye levazımını; Vel
hasıl bu mukavelede yazılı diğer hükümler mahfuz kalmak üzere şir
ketin Türkiye'de mevcut menkul ve gayri menkul bütün mal, h'ak ve 
menfaatlerini; 

Madde - 1 Hükümetle aralarýnda hasýl olan mutabakat üzerineat üzerinene

Aşağıda yazılı hükümler dairesinde ve 1 ikincikânun 1943 tarihin
den muteber olmak üzere Hükümete devir ve temlik ve Hükümet dahi 
bu devir ile temliki kabul etmiştir. 

Binaenaleyh şirketin kendi usulleri veçhile eskisi gibi cereyan ede
cek işletme muamelâtının 1 ikincikânun 1943 tarihinden itibaren vereceği 
kâr ve zararlar Hükümete ait olacaktır. 

Şirket f i i l i devir tarihine kadar tesisatı ve devir ve temlik olunan 
malları şimdiye kadar olduğu şekilde işletecek ve hüsnü muhafaza ede
cek ve bunlardan hiç bir kıymeti elden çıkarmıyacaktır. Ancak şirket 
tesisatın işletme, tevsiat (branşmanlar dahil) ve tamirat işleri için mev
cut veya işletme icabı yeniden alacağı malzemeden kendi usulleri daire
sinde kullanmak, sarfetmek ve mutat veçhile abone ve belediyelere veya 
Nafia Vekâletinin müsaadesi alınmak şartiyle başkalarına satmak veya 
sair hususlarda kullanmak hakkını haiz olacaktır. Satılan malzemenin 
bedeli Hükümete ait olacaktır. 

Hükümet, yukarıda sayılan bütün malların şimdiki hal ve vaziyet
lerini bildiğini beyan ve bunların bu hal ve vaziyeti eriyle devir ve tem
likini kabul etmiştir. 

Üçüncü şahıslara karşı haklar ve borçlar 

Madde 2 — 1 ikincikânun 1943 tarihine kadar Şirketin yaptığı bü-
.tün akit ve fiillerinden veya sebebiyet verdiği hâdiselerden doğan hak
larla borçlar ve mesuliyetler bu mukavele hükümleri mahfuz olmak 
kaydiyle Şirkete aittir. 

Ancak 1 ikincikânun 1943 tarihinden önce Şirket tarafından yapı
lıp ta hükümleri bu tarihten sonraya da sari olan akitler eskisi gibi meri 
kalacak ve bu akitlerden 1 ikincikânun 1943 tarihinden önce doğan hak 
ve borçlar Şirketçe ve bu tarihten sonra doğacak hak ve borçlar dahi 
Hükümetçe istimal ve ifa olunacaktır. 

Bu kabil akitlerin mahiyetleriyle akitlerinin isimlerini gösteren 
liste bu mukaveleye bağlıdır. 

Mezkûr listede yazılı akitler dolayısiyle 1 ikincikânun 1943 ten 
sonraki zamana ak olmak üzere Şirket tarafından peşin olarak tesviye 
edilmiş paralardan bu tarihten sonraya müteallik kısmı Şirkete tediye 
edilecektir. 

1 ikincikânun 1943'tarihinden evvel sipariş edilip te mezkûr tarihe 
kadar mağazaya girmemiş malların bedellerine mukajbil Şirketin 1 ikin
cikânun 1943 ten evvel ödemiş olduğu paralar (1942 senesi bilançosunda 
iptidai tesisat veya levazım ve ambarlar hesabına geçirilmemiş olmak 
kaydiyle) Hükümet tarafından Şirkete ödeneceği gibi bakiyesi de aynı 
kayıtla bayilere yine Hükümetçe tediye edilecektir. 

1 ikincikânun 1943 tarihinden önce mağazaya girmiş ve yukardaki 
fıkrada yazılı hesaplara kaydedilmiş bulunan malların bedeli Şirket 
tarafından ödenecektir. 

İşletmenin temini için 1 ikincikânun 1943 tarihinden sonra Şirketçe 
yapılmış ve listesi bu mukaveleye bağlı olan akitler, olduğu gibi Hükü
met tarafından ifa edilecektir. 

Bu mukavelenamenin imzası tarihinden fiilî devir tarihine kadar 
yapılacak bu kabil akitler için de aynı şekilde muamele edilecektir. 
Ancak Şirket mevzuu ehemmiyetli akitleri Nafıa Vekâletine evvelden 
haber verecektir. 

Şirketin müşterileriyle olan münasebetlerinin tasfiyesi 

Madde 3 — Şirketin müşterileriyle akdeylediği bilûmum muka
velelerle abonman senetlerinden halen meriyette bulunanlar, eskisi gibi 
mer'i kalacaktır. 

Faturaların tanzimi tarihi ne olursa olsun müşterilerin 1 ikincikâ
nun 1943 tarihinden evvelki zamana taallûk eden borçları Şirkete aittir. 
1942 ve 1943 senelerine sari olan faturalarda Şirketin alacağı, faturanın 
taallûk ettiği bütün müddet ile 1942 senesine ait günlerin adedi nisbe-
tinde hesap olunacaktır. 

Sarfiyatı her gün kaydolunan büyük müşteriler için hesap, bu, 
günlük kayıtlar üzerinden yapılacak ve günlük kayıtları olmıyânlar 
hakkında evvelki fıkra hükmü tatbik edilecektir. 

Yukarda yazılı esaslara göre Şirkete ait olup fiilî devir tarihine 
kadar tahsil olunan paraları Şirket alacak ve tahsil olunmıyan paralar 
mümkün oldukça Hükümetçe tahsil edilecek ve tahsil edilen miktar 
üzerinden % 5 tahsil ücreti alıkonulduktan sonra mütebakisi Şirkete 
verilecektir. Ancak tahsil edilemiyen paralar için Hükümet takibat yap
mayacağı gibi tahsilat işinden dolayı da bir mesuliyet kabul etmez. Şir
ket bu alacaklarını takipte muhtardır. 

Şirketin müşterilerinden gerek nakten ve gerek teminat mektubu 
olarak almış olduğu her türlü avanslar ve depozito akçalariyle iştirak 
hisseleri ve teminatlar, sahipleri malûm olsun olmasın, muhasebe kayıt
larına göre fiilî devir tarihinde Hükümete teslim edilecektir. İsimleri 
malûm olan hak sahipleri için aynı tarihte bir cetvel verilecek ve ad
resleri malûm olanların adresleri dahi bu cetvelde gösterilecektir. 

Şirket her müşterinin hesabında yazılı paralardan veya herhangi 
teminatlarından alacağının ödenilmemiş miktarının mahsup edilmesini 
istemek hakkını muhafaza eder.

an
 

Teslim edilecek evrak ve vesikalar 

Madde 4 — Şirket bütün şebekeleriyle fabrika ve tesisatına ait 
plân, proje, etüt ve her türlü fennî evrakı, gayri menkullerine ait tasarruf 
vesikalarını, işletme işlerine ait her türlü evrak ve istatistikleri ve gra
fikleri ve tarife etütlerini, Şirketin aboneleriyle aktedip halen cari 
bulunan umumi ve hususi bilûmum mukaveleleriyle abonman senetle
rini ve bunlara müteallik her türlü evrak ve defterleri, muhasebe, kasa, 
mağaza, demirbaş eşya defterleri gibi esas ve muavin defterlerini 
(hem Türkçe hem Fransızca tutulan defterlerin yalnız Türkçeleri tes
lim edilecektir) malzeme siparişlerine ait dosyaları bilanço defterleriyle 
anekslerini, şebekeye müteallik fotoğraf ve haritaları, memurlara ait 
sicil dosyalarını, kütüphanesinde mevcut bütün kitap ve mecmua ve do
kümanları, ikinci madde mucibince hükümete intikal edecek akitlere 
müteallik dosyalan Hükümete teslim edecektir. Şirket, İdare Meclisi 
ve Umumi Heyet içtimalarma ait mukarrerat ve zabıt defterlerini mu
hafaza edecektir. Şirket Belçika'daki teknik idaresiyle (Teknik bürosiy-
le) yaptığı muhaberatı ve işletmeye lâzım olmıyan hususi mahiyeti haiz 
evrakı alabilecektir. Her iki taraf, diğerlerinde kalan eski ve yeni evrak 
ve vesaiki lüzumu halinde tetkik etmek ve icabında musaddak suretle
rini (bırakmak şartiyle asıllarını almak hakkını muhafaza eder. 

Her ik i taraf kendisinde bulunacak evrak ve defterlerden dolayı 
Ticaret Kanununun 75 inci maddesinde muharrer vecibeyi ayrı ayrı 
tekabbül eder. 

Malların tescili 

Madde 5 — Birinci madde ile Hükümete devir ve temlik edilen 
gayrimenkullerin ve icab eden menkullerin tapu, kadastro ve diğer dai
relerde kayıt ve tescilleri muamelesinin icrası Hükümetçe temin oluna
caktır. 

Şirket, gayrimenkullerin Hükümet uhdesine devir ve ferağı için 
Hükümetin .göstereceği bir veya bir kaç şahıs adına tapuca tescile elve
rişli lo'lacak şeikilde bir vekâletname vermekle Ibu husustaki taahhüdünü 
ifa etmiş sayılacaktır. Şirkete ait arsalar üzerinde yapılmış 'olan bina
ların tapuda kayıtları icra edilmemiş ise bu kayıtların ikmali için yapı
lacak muamele ve masraflar Hükümetçe ifa edilecektir. 

Devir ve temlikten hariç kalanlar 

Madde 6 — Şirketin 31 birinkânun 1942 tarihinde kasalarında ve 
Bankalarda mevcut paralariyle cüzdanını teşkil eden esham ve kıymetler 
ve gerek hariçteki alacaklılarına, hissedarlarına, teknik bürosuna ve sai-
reye olan borçlarına mukabil Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına 
tevdi ettiği ve edeceği meblâğlar ve ıgerek mezkûr tarihten evvelki za
manlara ait faaliyetinden dolayı alelitlak tahakkuk etmiş ve edecek 
alacakları ve kendisine tesviyesi lâzım ıgelecek meblâğlar ve işbu meb
lâğlar ile alacakların gelirleri tamamen şirketin malı olarak kalacak ve 
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bu mukavele hükümleri mahfuz kalmak şartiyle hiç bir kayıt ve blokaja 
tâbi tutulmıyacaktır. 

Yukarıda yazılı paralar (8) inci maddede gösterildiği veçhile mu-
hasematın hitamını müteakip yine mezkûr maddede yazılı paralar hak
kında kabul edilen esaslar dahilinde ve ancak İsviçre 'frangı ile müna
sebet tesis edilmeksizin doğrudan doğruya Türk lirası olarak muameleye 
tâbi tutulmak kaydiyle şirketçe transfer edilebilecektir. 

iBununla beraber 1943 senesinden (1943 senesi dâhil) itibaren mu
hasamatın sonunu beklemeden vukubulacak talebi üzerine şirkete bioike 
paraların harice transferi hakkındaki kararnameler hükümleri mucibin
ce yekûnu senevi iki yüz e l l i bin lirayı tecavüz etmiyecek miktarda mal 
ihraç mezuniyeti verilecek ve bu mezuniyet aynı hükümler dahilinde 
Avrupa kıtasında muharip olmıyan devletlerden İsveç, İsviçre ve Porte
kiz hariç olmak üzere diğer memleketlere de şamil olacaktır. 

Şirket bu maddede zikrolunan paralarla yukarıda yazılı olduğu 
üzere translferlerine kadar Devlet tahvilleri veya tasarruf bonoları satın 
almaya dahi mezundur. 

Resini vergi ve masraflar 

Madde 7 — Bu mukavele mucibince Hükümete devredilen bilû
mum malların devir ve ferağı için yapılması icabeden masraflarla harç
lar ve damga resimleri ve Evkafa ait taviz bedelleri ve bu mukavelenin 
icrasına taallûk eden muamelelerin tâbi bulunduğu bütün resim ve 
vergiler ve gerek bu mukavelenin gerekse bunun hükümlerine göre ve
rilecek makbuzların tâbi bulunduğu damga resimleri Hükümete aittir. 

Bu mukavelede zikredilen ve şirkete ait bulunan meblâğlar ile yine 
bu mukavele mucibince bu meblâğların Ifaiz ve gelirleri tasfiye sonuna 
kadar her türlü vergiden ımuaf olacaktır. 

Ancak Maliye Vekâletinin muvafakati halinde yukarıda yazılı me
teliği banka mevduatı ve tasarruf bonosu ve Devlet tahvilleri haricin
deki işlerde kullandığı takdirde bu muamelâttan mütevellit gelirleri 
umumî hükümlere tâbi olacaktır. 

(8) inci maddenin ihracat münasebetiyle vazeylediği mükellefiyet 
bükümleri mahfuzdur. 

Şirketin tasfiyesi ve bunun için yapılacak tescil ve diğer muame
leler hiç bir vergi ve resim ile mükellef tutulmıyacaktır. 

Satmalına bedel ve faizinin ödenmesi ve transferi 

Madde 8 — (Bu mukavelenamenin (1) inci maddesi mucibince ya
pılacak devir ve temlik mukabilinde Hükümetin Şirkete ödeyeceği meb
lâğ on milyon ik i yüz yirmi üç bin sekiz yüz İsviçre Ifrangı muadili 
Türk lirasıdır; bu meblâğ Avrupa'da Ve Akdeniz havzasında (nihai sulh 
muahedesi aktedilmemiş lolsa dahi) muhasematm f i i l i veya hukuki hita
mından sonra hulul edecek ikinci ayın sonunda İsviçre frangının İstan
bul borsasında o ayın son yedi gününün çek satış ve alış kapanma Kat
larının vasatisi üzerinden Türk lirasına tahvil edilmek suretiyle şirket 
nam ve hesabına şirketin Türkiye'de göstereceği bir Bankaya Hükümetçe 
tevdi edilecektir. 

Ilşbu bedele 1/1/1943 tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar şir
ket lehine senevi % 5 basit faiz vermeyi Hükümet taahhüt eder. Bu faiz 
dahi İsviçre frangı olarak hesaplanacak ve mubayaa bedeli hakkında 
yukarıda gösterildiği veçhile Türk parasına tahvil edilerek mubayaa 
bedeli ile birlikte ödenecektir. 

Ancak şirket birincisi 31/12/1943 tarihinde ve diğerleri bu tarihten 
itibaren her altı ayın sonunda olmak üzere faizleri 31/12/1943 tarihinde 
veya müteakip her altı ayın sonuncu gününde İsviçre frangının istanbul 
borsasında vade tarihine tekaddüm eden son yedi günün çek satış ve alış 
kapanma fiatlarının vasatisi üzerinden Türk lirasına çevrilerek kendi-

-sine ödenmesini isteyebilir; bu suretle tesviyesi istenecek mebaliğ şirket 
namına ve şirketçe gösterilecek Türkiye'deki bir Bankaya tevdi oluna
cak Ve bu paradan tasfiye muamelâtiyle taaıhhüdat ve vecibeleri için 
lüzumlu göreceği mebaliği ayırdıktan sonra şirket, mütebakisini aşağıda 
gösterilen transfer muamelesinin icrasına kadar, 'Devlet tahvilleri tasar
ruf bonoları mubayaasında kullanabileceği gibi intihap edeceği bir 
bankaya da yatırabilecektir. 

ıDiğer taraftan şirketin hariçteki hissedarları ve alacaklıları gerek 
doğrudan doğruya şirketin elinde bulunan ve bulunacak ve gerek ken
dilerine olan borçlarına mukabul şirketçe namlarına Bankalara yatırıl
mış ve yatırılacak olan mebaliği mümessilleri marifetiyle ve talepleri 
üzerine Maliye Vekâletinin müsaadesiyle Türkiye'de her türlü iş ve 
teşebbüslerde kullanabileceklerdir. 

Şirket tarafından vadesinde istenmiyen faizler mubayaa bedeliyle 
birlikte ödenecektir. 

'Birinci ve ikinci fıkra mucibince ödenecek mebaliğ ve gelirleri 
transfer edilinciye kadar şirketçe, üçüncü fıkrada zikredilen faizler hak

kında gösterilen şekilde istimal edilebilecektir; bu suretle ödenecek mu
bayaa bedeli ve faiziyle bu bedel ve faizin gelirlerinin şirketçe Türki
ye'de intihap olunacak malların bizzat veya bilvasıta - bu maddenin bi
rinci fıkrasında zikredilen muhasematm hitamından sonra hulul edecek 
ikinci ayın sonundan itibaren . dilediği yerden iştirası ve İsveç ve İsviçre 
hariç olmak üzere diğer Avrupa memleketlerine ihracı veya Türkiye'den 
bu memleketlere ihraç olunacak malların bedelini tediye ile mükellef 
bulunan malî veya ticari teşekküllere devir suretiyle transferlerine mü
saade edilecektir. 

Bu transferler için yukarda mezkûr memleketlere başka memle
ketlerin ilâvesi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin müsaadesiyle kabil 
olabileceği gibi Hükümetçe Türkiye'de döviz takyidatı kaldırıldığı 
takdirde Şirket paralarını serbest dövizle ihraçta muhtar olacaktır. An
cak bu memleketlerden müsaade alınması icabederse bu müsaade Şir
ketçe alınacaktır. 

Şurası mukarrerdir k i bu transferlerden dolayı Şirket, yukardaki 
fıkrada yazılı memleketlere diğer eşhas tarafından her hangi şekil ve 
suretle ihraç olunan mallar için kanunları mucibince alınanlardan 
gayri her hangi bir vergi, resim, prim veya takas hakkı ve iâh.. namla-
riyle bir para tediye etmiyeceği gibi her hangi bir tahdit ve 'takyide de 
tabi tutulmıyacaktır. Harice gönderilecek eşya bedellerini ne Şirket 
ve ne de devir halinde deviri alan şahıs veya teşekkül memlekete getir
meğe mecbur tutulmıyacaktır. 

Bundan maada Hükümet Türk Devletinin haricî alacaklarının cüm
lesine tatbik edilmek üzere umumi tedbirler almağa lüzum gördüğü tak
dirde Şirket mubayaa bedeli ve faizlerinin transferinde, mal mubayaa 
ve ihracında mümasil şirketler ve Türk Devletinin hal ve istikbalin 
diğer haricî alacaklıları arasında - Hükümete sırf banka avansı mahi
yetinde yapılmış olan avansların alacaklıları hariç olmak üzere - en 
müsait muameleye mazhar olandan daha az müsait bir muameleye tabi 
tutulmıyacaktır. 

Şirketin memur ve müstahdemleri 

Madde 9 — Müdür müstesna olmak üzere, Şirketin Nafıa Vekâ
letine vermiş olduğu 11/5/1943 tarihli listelerde gösterilen kadro dâhi
linde fiilî devir tarihinde hizmette bulunacak bilcümle memur, müs
tahdem ve işçileri Hükümete intikal edecektir. 

Mukavelenamenin imzası tarihinden itibaren kadrodaki esaslı de
ğişiklikler ancak Nafıa Vekâletinin müsaadesiyle yapılabilecektir. 

Şirketin memur, müstahdem ve işçilerine karşı gerek kanun hü
kümlerinden ve gerek iş akitlerinden doğan her türlü taahhüt ve veci
beleri Hükümete intikal etmiş olacak ve bu sebeple Şirket her ne nam 
ile olursa olsun hiç bir tazminata mecbur kalmıyacağı gibi bu memur 
ve işçiler tarafından kaza mercilerine ikame olunup rüyet edilmekte 
bulunan dâvalar dahi bu mukaveleye bağlı listede zikredilmiş olmak 
şartiyle Hükümete geçmiş olacaktır. 

Ancak bu mukavelenamenin imzası tarihinden evvel ikame edilip 
listede yazılı olmıyan dâvalar Şirkete raci kalacaktır. 

Şirketin 1/1/1943 tarihinden evvel memur ve müstahdemlerine ver
miş olduğu avanslar, her,bir avansın tabi bulunduğu müteamil şartlar 
dâhilinde Hükümetçe Şirket hesabına tahsil edilecektir. 

Ancak tahsil edilmiyen paralar için Hükümet takibat yapmıyacağı 
gibi tahsilat işinden dolayı da bir mesuliyet kabul etmiyecektir. Şirket 
bu alacaklarını takipte muhtardır. 

Şirket, memur ve müstahdemlerinden almış olduğu kefalet para-
lariyle sair her türlü teminatı, sahiplerinin isim ve hüviyetlerini havi 
listeleri ile birlikte fiilî devir tarihinde Hükümete teslim edecektir. 

İbra 

IMadde 10 — Hükümet ve Şirket, şimdiye kadar akdedilmiş olan 
bütün imtiyaz mukavele, şartname ve zeyilleriyle itilâfnameler ve Şir
kete tebliğ edilmiş olan her türlü kararlar mucibince birbirlerine karşı 
(haiz oldukları bütün hak ve vecibelerle 1 ikincikânun 1943 tarihinden 
evvelki zamana ait (verlgi ve resme - Belediye ve Vilâyet Hususi İdaresi 
vergi ve resimleri hariç - müteallik her türlü mükellefiyet ve mesuli
yetler de dahil olduğu halde) her türlü iddia ve mütalebelerden birbir
lerinin zimmetlerini (işbu mukavele hükümleri mahfuz kalmak kaydiy
le) mütekabilen ibra etmişlerdir. 

Hükümet ve Şirket imtiyaz mukavelelerinin, müşterilerden tahsil 
olunan paralara mütedair bulunan tatbikatından dolayı da her türlü 
mesuliyetten birbirlerini mütekabilen tebriye ederler. Şukadar ki Hü
kümetin ve Hükümete mensup dairelerin ve İzmir, Bornova ve Buca 
Belediyelerinin ve bu Belediyelere bağlı daire ve müesseselerin 1 ikinci
kânun 1943 tarihinden evvelki zamanlara ait abonman mukavelelerinden 
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yapılan işlerden, mahkemeler ve sureti umumiyede sair daire ve ma
kamlar nezdinde para teminatı veya teminat mektubu suretiyle yapılan 
tevdiattan mütevellit Şirket alacakları hu ibradan hariçtir. 

Ancak Şirketin 1942 senesi bilançosunda i l k tesisat, k i raya verilmiş 
saatler ve teferruatı hesaplarına ve ambarlar hesabına geçirilmiş olan 
inşaat ve tesisat ve malzeme bedellerinden mütevellit matlubatı istemeğe 
hakkı olmayacaktır. 

Hakeme müracaat 

Madde 11 — 'Bu mukavelenamenin tefsir veya icrasından dolayı 
Hükümetle Şirket arasında çıkacak her türlü ihtilâf diğer tarafın yazılı 
tebliğinin vusulünden itibaren 30 gün zarfında her i k i tarafça tâyin 
edilecek i k i hakem /tarafından hallolunacaktır. 

B u hakemler tâyinleri tarihinden itibaren i k i ay zarfında ihtilâf 
hakkında i t t i fakla karar verecekler yahut icabediyorsa, reyler arasındaki 
tesaviyi izale için b i r üst Hakem tâyin eyleyeceklerdir. 

Gerek otuz ıgünlük mehil zarfında i k i taraftan b i r i n i n Hakeminin 
tâyin edilmemesi, ıgerek üst hakemin intihabı hususunda hakemler ara
sında ittifak hasıl olmaması halinde, bu cihet en ziyade süratle davra
nan tarafın müracaatı özerine İsviçre Federal Mahkemesi Reis i tarafın
dan hallolunacaktır. Hakem kararı katî ve derhal vacibülinfaz olacaktır. 

İki taraftan her b i r i kendi hakeminin masraflarını deruhde edecek 
ve üst hakemin 'ücreti ile hakeme müracaat yüzünden doğan müşterek 
masraflara yarı yarıya iştirak eyleyecektir. 

işbu mukavelenamede kararlaştırılan satın alma bedelinin ve fa
iz ler in in Hükümet tarafından tediyesi hiç bir halde Hükümetle şirket 
arasında çıkacak ihtilâflar yüzünden tehir ve tatil edilemiyecektir. 

Tesisatın Hükümete fiilen devir ve teslimi 

Madde 12 — İşbu mukavelenin 14 üncü madde mucibince tekem
mül etmesini müteakip f i i l en devir ve tesellüm muamelesi Nafıa Vekâ
letiyle Şirket tarafından intihap olunacak heyet marifet iyle yapılacaktır. 

(Mukavelenin muteber metni 

Madde 13 — B u mukavele Türkçe 've Fransızca olarak 24/6/1943 
tarihinde imza ve teati edilmiştir. İhtilâf vukuunda Türkçe metin mu
teberdir. 

Mukavelenin tasdiki 

Madde 14 — B u mukavele bir taraftan Hükümetçe Büyük M i l l e t 
Mec l i s in in ve diğer taraftan şirketçe hissedarlar umumi heyetinin tasdi-
kına arzedilecek ve neticesi her i k i tarafça diğerine alelusul tebliğ 
olunacaktır. 

Tasdik muamelesi en 'geç 1943 senesi sonuna kadar tekemmül et
mediği' takdirde bu mukavele taraflarca hükümsüz sayılabilecektir. 

A n k a r a 24/6/1943 

Nafıa Vekilliğine 

Satınalma mukavelenamesinin akdi dolayısiyle aşağıdaki hususatı 
arzederiz. 

1 — Ecnebi tabiyetindeki memurların, tesisatın f i i l i devir tarihin
den evvel - hizmet mukavelelerinden mütevellit her türlü haklarının 
tazmini ve tasfiyesi şirketimize ait olmak üzere . hizmetlerine sofi veri
lecektir. 'Şirketin yabancı de'vlet tabiiyetindeki müdür ve memurlarının 
(ölü santral şefi Fransuva Dülyer veresesine ait paralar dâhil) tasarruf 
eyledikleri mebaliğden ceman yetmiş beş b i n lirayı tecavüz etmiyecek , 
miktarı normal takas pr imi varsa ödenmek şartiyle şirketin talebi üze
rine serbest döviz olarak transferine müsaade edilecektir. 

2 — Başmühendis, depo şefi ve şebeke şefi, kendi ler ini istihl'âf ede
cek Türk memurlarına vazifelerini devir ve bunları, işler hakkında 
malûmatlar kılmak için f i i l i devir tarihinden it ibaren - Şirkelimizce 
verilen son aylık ücretlerine muadlil, yeni idare tarafından yalnız aylık 
ücretleri ödenmek kaydiyle - üç ay müddetle Hükümet hizmetinde ka
lacaklardır. iBu müddetin hitamında Hükümetle üç ecnebi memur, yeni 
b i r 'hizmet mukavelesinin akdi hususunda serbestilerini .muhafaza 
ederler. 

3 — Hususi hizmet mukavelesiyle şirketimiz hizmetinde bulunan-
Mühendis 'Fahrettin 'Resmor bu mukaveleden mütevellit her türlü hak
larının tazmin ve tasfiyesi şirketimize ait olmak kaydiyle satın alma 
mukavelenamesinin (9) uncu maddesi mucibince Hükümete int ikal 
edecek memur ve müstahdemler rneyanında addolunacaktır. 

4 — Şurası mukarrerdir k i yukarıda 1, 2, 3 üncü fıkral.uda zikredi
len memurların 1/1/1943 ten itibaren hizmetlerinin h i tam bulacağı ta
rihe kadar ve şirket müdürünün 1/1/1943 ten itibaren tesisatın fiilî devri 
tarihine kadar maaş ve r -hsisatları ve mutat seyahat masr t Harı dahi 

'Hükümete ait olacaktır. 
'5 — Hükümete i r . l ika l edecek şirket memur ve işçilerinin muhte

mel tazminatlarına veya bunlar' için Hükümetçe teşkil edilecek sandığın 
i l k sermayesine karşılık olarak maktuan y i r m i beş b in l i r a - satın alma 
mukavelesine bağlı hesapların tasfiyesine ait ( lB) mektubunda kayıt 
edildiği üzere- Hükümet matlubuna dercedilecektir. 

•Bu husuflar hakkındaki mutabakatınızın teyidini saygılarımızla 
rica ederiz. 

Şirket Mümessili 

Ankara 24/6/1943 

Naîsa Vekilliğine 

Bugünkü tarihle imza edi'en ; aıın alma mukavelesine atfen Hü
kümete ve şirkete ait olacak mclıai;-'"; hesabının aşağıdaki şekilde tanzim 
edilmesini arz ve tekli f ederiz 

Fiilî devir tarihinde aşağıd, ki nıevaddı ihtiva eden i lk b i r hesap 
tanzim edilecektir.-

A — Şirketin matlubunda : 

1 - 31 birincikânun 1942 tarihindeki kasa ve banka mevcutlariyle 
-b loke olup debloke edilecek paralar dâhil- cüzdanından koparılmış 
kuponlar (Banka mevcutlarına 1/1/1943 ten fiilî devir tarihine k a d a r k i 
banka fa iz ler i ilâve edilecek ve koparılmış olan kuponlara da tahsi l ler i 
gününden fiilî devir tarihine kadark i banka fa iz ler i de ilâve edilecektir.) 

2 - Satın a lma mukavelenamesinin (2) nci maddesine tevfikan 
şirkete ait mebaliğ i le 1942 senesi zarfında şirketçe ödenip de 1943 iş
letmesine tesir ve isabet eden sarf iyat ; 

3 - Müşterilerden ve şirket memur ve müstahdemlerinden tahsil 
edi l ip bugünkü tarihle aktedilen satın a lma mukavelesinin (3) üncü 
ve (9) uncu maddeleri mucibince Şirkete ait o lan mebaliğ; 

4 - 1/1/1943 i le fiilî devir t a r i h i arasındaki müddet zarfında tahsil 
edi l ip satın alma mukavelenamesinin (6) ncı maddesi mucibince her 
ne nam ile olursa olsun şirkete ait bu lunan diğer her nevi mebaliğ; 

5 - 1942 senesinde Nafıa Vekilliğinin tebligatı üzerine memur ve 
müstahdemlere hususi hesaba kaydedilmek suretiyle yapılan zam ve 
yardımların 1/1/1943 tarihine kadar tarife i le karşılanmamış kısmını 
teşkil eden y i r m i üç bin dokuz yüz l ira;~ 

6 - 1942 senesinde kömür ve l iny i t Hatlarının artması dolayısiyle 
şirketimizce ödenip de 1/1/1943 ten itibaren imtiyaz mukavelenamesi 
mucibince tarife i le telâfisi lâzımlgelirken işletmenin bu tarihten itibaren 
Hükümete ait olması hasebiyle şirkete raci bulunan on beş b in l i r a ; 

7 - Şirket müdür ve hukuk müşavirinin 1/1/1943 ten itibaren mu
tat seyahat masrafları; 

B — Şirketin zimmetinde : 

1 • 1/1/1943 tarihinden fiilî devir tarihine kadar işletmeden mü
tevellit hasılatın ve her nevi depozitoların getirdiği f a i z l e r ; 

2 — Satınalma mukavelenamesinin (9) uncu maddesinde derpiş 
edilen memur ve müstahdemine ait mebaliğ ve kıymetler; 

3 — Satınalma mukavelenamesinin (3) üncü maddesinde yazılı 
avans ve depozito akçeleri, iştirak hisseleri ve nakdi teminat; 

4 — Satınalma mukavelenamesinin (2) nci maddesi mucjbince 
Şirkete terettüp eden 1/1/1943 ten evvelki vecibelerden dolayı 1/1/1943 
ile fiilî devir tar ih i arasında yapılan tediyat ve (1) inc i madde muci 
bince malzeme satışından mütevellit hasılat; 

5 — Hükümete int ika l edecek Şirket memur ve müstahdemlerinin 
muhtemel tazminatlarına veya bunlar için Hükümetçe teşkil edilecek 
sandığın i l k sermayesine karşılık o larak maktuan y i r m i beş b in l i r a ; 

6 — Şirkete terkedilen P lymouth markalı b i r otomobil i l e tefer
ruatının ve müdüriyet ikametgâhındaki demirbaşta mukayyet mobi lya 
ve eşyanın bedeli o lan i k i b in beş yüz l i r a ; 

Nafıa Vekâleti i l e b i l i t t i f ak tanzim olunacak bu hesaptan Şirket 
lehine tahassül edecek bak iyey i Şirket fiilî devir tar ihindeki kasa ve 
bankadaki mevcutlardan alıkoyacak ve geri k a l a n miktarı Hükümete 
devredecektir. 

B u hesaba girmemiş olan ve mukavele mucibince Şirkete ait bu lu 
nan paralar için her ay nihayetinde b i r hesap cetveli tanzim edilecek ve 
bu cetvel mucibince tahakkuk edecek mebaliğ otuz gün zarfında Şirkete 
tediye edilecektir. 

Sayfa : 5588 (Resmi Gazete) 



2 — Bu günkü tarihle imzaladığımız satınalma mukavelesinin 
(10) uncu maddesi mucibince Hükümete ait vergi ve resimlerden dolayı 
ibra edildiğimizi kabul buyurduğunuz sırada Şirketimizin Hükümet da
ireleriyle vergi ve resimden dolayı malûmatımız dahilinde Şirketin 
harice para transferi için yapılmış ihracat hakkında ihracatçılardan 
taahhüt vergisi tevkif etmediğine mütedair iddialar haricinde hiç b i r 
ihtilâfın mevcut bulunmadığını ve şayet bu beyanımız hilâfında malû
mumuz olan bir ihtilâf mevcut ise bunun ve b i r de yukarda z i k r i geçen 
iddiaların ibradan hariç bulunduğunu ve ancak 1/1/1943 tarihinden 
evvele ait zaman için Şirketimizden Hükümete ait vergi ve resim na-
miyle yeniden hiç b i r şey istenilmemesinin mukarrer olduğunu arze-
. deriz. 

Keza Takas Limitet Şirketince bize iade edilmesi iktiza eden para 
ile, mütehassıs yetiştirme ücretinden iadesi lâzımgelen mebaliğin bu 
ibradan hariç tutulması mutabakatımız icabmdandır. 

Yukardaki hususatın teyidini rica ederiz. 
Şirket mümessili 

İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketine 

Şirketin yerli ve yabancı personeline, Hükümete ve şirkete ait 
mebaliğ hesaplarının tanzim ve tasfiyesine, muhtelif hususata ve gayri 

; menkullere mütedair bugüngü tari h l i A, 'B, C işaretli mektuplarınızın 
' münderecatiyle mutabık bulunduğumu beyan ederim. * 
I Nafıa V e k i l i 

İzmir Tramvay ve Elektrik Şirketinin Narlıdere istikametinde yapaceğı tramvay hattı için 
İzmir Vilâyeti İdare Meclisinin karariyle istimlâk edilip halen İzmir Belediyesi 

Namına mukayyet bulunan Mürur Hakları 

Sıra 
No. 

Kayıt 
tarihi 

Defter 
No. 

Cilt; Vilâyet 
Kaza 

N E V İ Miktarı Cihet Sahibi 
Tapu senedi 

tarihi 

215 Mart. 1914 563 15 İzmir Müfrez tarlaların yarısı 
Satranç 
1800 

Mürur 
hakkı 

İzmir 
belediyesi 18 Mart 1330 

143 Mart 1914 363 — İzmir Müfrez tarla 282 n » 18 Mart 1330 

146 Mart 1914 366 15 İzmir n n 400 n » 18 Mart 1330 

109 Mayıs 1914 823 İzmir » n 1500 n Mayıs, 1330 

144 Mart 1914 364 — İzmir n » ' 14 n 18 Mart 1330 

145 Mart 1914 365 — İzmir » n 64 n • n 

• 
18 Mart 1330 j 

1943 senesinde verilen siparişler

NO
ÝÝ

 

Sipariş Müessesenin 

Yapılan tediyat 
Türk Lirası Ö d e n m e k üzere geriye 

Alınan 
1942 

senesi 

malzeme 
1943 
senesi 

Geriye Sipariş J 
No. sı adı 

1942 
senesinde 

1943 
senesinde 

kalan 

Alınan 
1942 

senesi 

malzeme 
1943 
senesi 

kalan mevzuu 

23 Suphi Subul -
Wiedholz İst. 

70,- 210. H Gümrük ve saire 
masrafı 

Yok Yok Kamilen K ö m ü r fır
çası 

24 Ganz İst. 2.940,— Nakliye, gümrük ve saire » Tevettür 
nazımı 

25 Daumaz İzmir Takriben 750. — lira » » » Ateş tığlası 

26 A. E. G. İst. Takriben 90. — lira nakli
ye gümrük ve saire. 

Manevra 
kutusu 

(Resmî Gazete) 27 TEMMUZ 1943 Sayfa : 5589 

Keza Nafıa Vekâletinin muvafakati i l e Şirket tarafından sipariş 
edilmek üzere bulunan kazanın fiilî devir tarihine kadar siparişi ha l in 
de i lk taksit ve sair hususat için sarfedilecek azami yüz b i n l i r a Şirketin 
matlubuna kaydedilecek ve Hükümet Şirketçe müsbit evrak mukabil inde 
ödenecek parayı Şirket lehine altı ayda b i r tahakkuk ettirilmek üzere 
senevi % 6 fa iz iy le b i r l ik te 30 haziran 1944 de Şirkete tediye edecektir. 

Vadenin 31/12/1944 tarihine kadar temdidi taraf lar arasında ka-
rarlaşlırılabilir. 'Bu sipariş için daha faz la miktarda para verilmek, 
lâzım geldiği takdirde Şirket bu parayı 1/1/1943 tarihinden itibaren 
Hükümete ait bu lunan işletme hasılatından tediye edecektir. 

Bu hususlar hakkındaki mutabakatınızın tey id in i saygılarımızla 
rica ederiz. 

Şirket Memessi l i 

Ankara,24/6/1943 
Nafıa Vekilliğine 

1 — Satınalma mukavelesi mucibince 1/1/1943 tarihinden it ibaren 
Hükümet hesabına Şirketimizce idare edilmekte olan E lektr ik ve Tram
vay işletmesinde satınalma mukavelenamesinin akdi tarihine kadar ma
lumumuz olan şahıslara ve bunların mallarına ait kazaların listesi 
ilişiktir. 

Bu kazaların neticeleri Hükümete ait olacak ve malûmatımız dahi
linde olup da b u listeye i thal edilmemiş bu neviden bir mütalebe i le 
karşılaşılırsa bundan mütevellit mesuliyet Şirketimize raci olacaktır. 
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1043 senesinden evvel verilen ve 19 43 senesinde a l ı n m ı ş bulunan veya 
a l ı n m a s ı l â z ı m gelen s i p a r i ş l e r 

Sipariş Müessesenin 
Yapılan tediyat 

1 
1 

ö d e n m e k üzere geriye j 
Alınan malzeme 

Geriye Sipariş 
No sı adı 1942 

senesinde 
T. L. 

1943 
senesinde 

T. L. 

kalan ı 
1942 

senesi 
1943 

senesi 

kalan mevzuu 

8 A. E. G. İst. 4.695,98 143,1b 173,57 + Nakliye, Güm
rük ve saire 

Yok Bir kısım Bir parti Trafosek-
siyonu 

15 Ganz n 
t 

486,80 + . » 1 Yok Kamilen Bobin 

16 » " 13.223,73 Yoktur Kamilen Yoktur Sayaç 

20 w 2.223,67 Nakliye, gümrük ve saire » Sayaç 

21 Sorstein 5.933,13 Nakliye 

I 

Yoktur Kamilen Çift tari
feli sayaç 

İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketine ait 
gayri menkul listesi 

C İ N S İ M E V K İ İ 
Kapı Kadastro 

M2. M Ü L Â H A Z A T C İ N S İ M E V K İ İ 
Kapı 

M2. M Ü L Â H A Z A T C İ N S İ 
No. sı Ada Parsel 

Yevmiye Cilt No. 
Maamüştemilât elektrik fabrikası Şehitler, Baladur sokak ö i l â l 1 8328,% 511 9 24 21/2/1940 
Elektrik fabrikası arsası » s> » « 1376,— 912 9 25 

» » » » » » Tapu muamelesi 
derdest 

Şirket İdarehanesi ve tâli merkez Selimiye, İnönü caddesi 138 527 15 745 Yevmiye : 1917 56 255 7/12/1939 
Tramvay deposu ve arsa Güzelyah İnönü caddesi 1107/1 1885 8 20240- » 809 2 1 1/3/1940 

1107 
1/3/1940 

1 No. h muhavvile merkezi ve arsası Şehitler Mızraklı sokak 4 1422 8 16 » 3343 3 3 12/8/1940 
2 » » » » Tepecik meydan ve muratdağı 

sokakları 
100 » 334.3 10 8 » 

3 » » » » Alsancak Hacıpaşa sokak 37,40 Umumî yol 
4 » » » > Faikpaşa mezarlığı 68 — Sahife 350 16/4/1943 
5 » » » Alipaşa meydanı 37,40 Umumî meydan 
7 » » » » Karantina Cüneytbey sokak 2,56 Umumî yol 
8 » » » Güzelyah cami sokak 869 12 11,25 Yevmiye : 3492 152 156 30/7/1942 
9 » » » » Eşrelfpaşa caddesi 2.56 Umumî meydan 

10 » » » » Bahribaba parkı methali 21,60 » » 
11 » » » » Akdeniz, Batı sokak 12 988 10 128,25 Kütük : 547 
12 » » t» » İstiklâl Deliklitaş sokak 16/1 385 71 29,— Yevmiye: 3343 28 1807 12/8/1940 
13 » » » » 2 nci Karataş Mimarsinan 233 636 15 20 — Kütük: 271 
14 » » » Gazi Bulvarı 22,50 Umumî yol 
15 » » » Kültür Park dahili 22,— Umumî park 
16 » » » » Cumhuriyet caddesi 21,80 Umumî yol 
A. » » » Mersinli 1561 ci sokak 8,8/1 1464 4 40 Kütük: 30 Umumî 1 

( No: 42 
1 
( 

B. » » » Mersinli 1595 inci sokak 24 1508 2 35 Sahife No: 112 sıra r 22/6/1932 35 
53 cilt 331 J 

C. » » » Bayraklı Menemen caddesi 22/1 1496 1 25,12 Yevm. 597 16 18 8—1940 
D. l » » » Turan » » 185 2042 4 32 » 16 19 
E. » » » Karşıyaka Alaybey Feryat S. 28/1 38 33 35 » 3343 833 12/8/1940 
F. » » » » Oenammacı Muradiye 34,53 73 55 35 » » 2494 » 
Bornova » » » Bornova, Konak sokak 2,56 Umumî meydan 
Buca » » » Buca Farabî sokak 2,56 » » 
Karşıyaka Yazıhaneleri Karşıyaka Donanmacı Rayegân 35/2 52 68 180,50 Yv,m. 1263 4965 1934 

» arsası » » » 35/2 52 70 87,50 » 1264/65 5012 1934 
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1/1/1943 tarihinden evvel aktedilip bu tarihten sonraya sari olan akitler 

A. Telefon. 

No. su Bulunduğu yer 
Mukavele 
müddeti Vade 

1943 
senesine 

isabet eden 
meblâğ 

T. L. 
ıNo. su Bulunduğu yer 

Mukavele 
müddeti Vade 

Şirket binasında 
2231 Bahribaba bir sene 1/3/1943 5,04 

2091/4 » » 1/10/1943 223,35 
2129 Depo » » 1/9/1943 2 4 -
3066 Konak bekleme yeri » » 1/5/1943 9,28 
5144 Karşıyaka bekleme yeri » » 1/7/1943 18,24 
3585 Mersinli hekleme yeri » » 1/11/1943 30,50 
3692 Fabrika » » 1/11/1943 38,64 

46 Bornova » » 1/4/1943 7,56 
56 Buca » » 1/4/1943 7,56 

Memur binalarında 
3804 
4287 
2515 
4043 
4133 

Döver 
Rafey 
Resmor 
Kantiyyon 
iDr. tara 

bir sene 1/10/1943 
1/8/1943 

1/11/1943 
1/11/1943 
1/7/1943 

27,36 
21,28 
33,46 
30,— 
18,24 

B. Su 

C. Yangına karşı sigorta mukaveleleri 

Bütün tesisat beş sene 
'Nafia Komiserliği bir sene 
Karşıyaka İdarehanesi » » 
Servis otomobil ve 
kamyonun kazaya 
karşı 

28/9/1944 
13/5/1943 
5/7/1943 

9/4/1943 

1913 
senesine 

isabet eden 
meblâğ 

T. L. 

7924,60 
1,87 
2,24 

D. İcar Mukaveleleri 

Nafia Komiserliği 
İdarehanesi 
Bornova idarehanesi 
Buca idarehanesi 
Osmanlı Bankasında 
kasa icarı 
Posta kutusu ve tel 
adresi abonmanı 

bir sene 
» » 
» » 

1/9/1943 
1/12/1943 
1/9/1943 

44,15 

166,64 
9 9 -

19,69 

11,75 

9317-14641 
9910- 9385 

Bahribaba 
(Yangın musluğu) 

bir sene 
» » 

1/4/1943 
1/3/1943 

5.34 
İstihlâke 

Demiryolu hattından geçit için verilen aidat 

göre fatura Buca bir sene 22/2/1943 1,30 
edilecektir Karşıyaka » » 15/4/1943 44.56 

9911- 9386 Bahribaba » » 1/3/1943 » » » 23/5/1943 1,94 
9933- 9473 Fabrika ikametgâhı » » 15/3/1943 4,48 » » 30/6/1943 2,52 
9950- 7915 Atelye » » 15/3/1943 2,58 » » » 27/7/1943 7,81 

10342-10816 Fabrika » » 21/1/1943 Sayaç kirası » » » 5/8/1943 2,98 
9807- 8906 Depo » » 1/10/1943 30,29 » » » 15/12/1943 6-,90 

izmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi 

Bornova ve Buca yüksek tevettür hattı direklerinin dikilmesi için satın alınan yerlerin cetveli 

Kasa fişi 

N,o. sı 
Mevzuu Senedin nev'i 

Ödenen 
meblâğ 

Lira 
Mülâhazat 

1712 
1770 

» 
33 

132 
195 
» 

267 
» 

626 
725 
701 

» 
910 

1074 
1189 
1237 
1265 
1530 
1545 
1800 
1926 
2425 

Bornova yüksek 

Buca 
Bornova 

» 
Buca 
Bornova 
Buca 

tevettür hattında 

» » 
3 direk yeri 
1 » 
2 » 
2 » 
2 » 
1 » 
1 » 
2 » 
6 » 
2 » 
1 » 
1 » 
3 » 
2 » 
1 » 
6 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
2 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
4 » 

Hususi senet 3/12/1932 
» » 14/12/1932 

» » 5/1/1933 

17/1/1933 
24/1/1933 » 
Subat-1933 

» 
18/3/1933 
26/3/1933 
27/3/1933 

» 
25/4/1933 

» 
8/5/1933 

29/5/1933 
3/6/1933 
7/6/1933 
9/7/1933 

11/7/1933 
10/8/1933 
31/8/1933 
8/10/1936 

Mehmet 
» 

Emin 
Ali Riza 
İbrahim 
B. Sıtkı 
H. Muhtar 
İbrahim 
Halit 

» 
Kemal 
M. Ali 
Zehra 
Mustafa 
A. Riza 
Etem 
Beşir 
F. O. Ali 
Mehmet 
O. Judici 
Veysel 
Vehbi 
Celâl 
Abdullah 
Fatma 
Abdullah 
Recep 
Kemal 

20.— 
5.— 

20.— 
15.— 
10.— 
7.50 
7.50 

25.— 
15.— 
10.— 
15.— 
5.— 

20.— 
10.— 
5.— 

20.— 
5.— 
5.— 
3.— 

10.— 
10.— 
7.50 

10.— 
45.— 
5.— 

65.— 
12.— 
20.— 
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Satın alınan İrtifak Hakları 

Kasa fişi 
No. 

645 

477 

1342 

2078 

2314 

3055 

M. evzuu Senedin nev'i Müddeti 
ödenen 
meblâğ 

Lira 

Imtiy azın sonu
na kadar. 

Buca i üksek tevettür hattı için irtifak hakkı ve direk i Birinci noterliğin 19/2/1934 
rekzi ] tarihli, 1160 No. senedi. 

Buca Y . T. hattı için irtifak hakkı ve 2 direk rekzi . Birinci noterliğin 21/2/1934 
tarihli, 1162 No. lı senedi. ' 

ı 
Buca Y . T. hattı için (Bozyaka Ağabey mevkiindeki | Birinci noterliğin 1/3/1934 ı — 
irtifak hakkı ^ tarihe, 7497 No. lı senedi. j 
Buca Y. T. haıtı için irtifak hakkı Kuşadalı İbrahim 16/9/1934 , »Gavri muayyen 

Buca Y. T. haltı 6 direği için irtifak hakkı Vilâyet Tapu Fen Memurlu
ğunun 2/9/1936 tarihli, 790 
No. tescili. 

Buca Y. T. hattı azimet direklerinin dikili olduğu 'Birinci noterliğin 26/8/1937 İmtiyazın sonu-
yerde (Ağabey mevkii) şirketimize 54 m 2 yerin sa- tarihli 7662 No. lı 23/8/1937 n a k a c j a r . 
tılması vaadi tarihli 7661 No. iı senedi. 

Y. T. hattı 6 direği için Kızılçullu da irtifak hakkı . Birinci noterliğin 8/11/1937 Ga^ri muayyen, 
tarihli. 9458 No. lı senedi. 

75.— 

150.— 

50.— 

125.— 

' Mecmu 50 
L. üzerinden 

31.25 

100.— 

İ z m i r Tramvay v<- Elektrik Ş i r k e t i n i n 1/1/1943 tarihinden sonra t r a m v a y l a r ı n d a 
vukua gelen m ü s a d e m e l e r l e insanca olan kazalar listesi 

Adı ve soyadı Adresi Sıfatı 
Hadise 
tarihi 

Hadisenin nev'i 
Zarar 
Lira 

Mülâzahat 

İş kazaları 

Adnan Erteken Depo işçisi Kaynakçı 25-1-943 Ayağı berelendi İyileşti sirkelimizden hiç bir 
tazminat talep edilmemiştir. 

İbrahim Yapıcılar Santral işç ; si Duvarcı 19-2-943 Kolu ve ayağı berelendi » » 

Remzi Türknaz Depo işçisi Demirci 18-3-943 Parmağı zedelendi n n 

Mehmet Bağseven Santral işçisi Elektrikçi 24-3-943 Alnı yarılmıştır n n 

Ali Safran Depo isçisi Amele 7-5-943 Ayağına ray düşerek iki parmağını ezdi İT» n n 

4 hafif yaralanma V 
J,j 31 Mart 1943 den sonra vukubulan kazalar olup bunlar hakkmüa şirketimizden hiç bir 

1 ayak kemiği kırılma] tazminat istenilmemiştir. 

Tramvay kazaları 

Osman oğ lu Mehmet 
Barluk 

Hilâl muhabere taburu 
arabacı 338 doğumlu 
Ahmet Şahin araba No. 
269 

Alâettin Özdeyim 

1 yolcu düşmesi. 
2 müsademe. 

1 tramvayda bir 
çocuğun vefatı. 

Karşıyaka Celâibey so- ' 15-2-943 1 Tramvay yürürken 
kak 27 talebe. ! 

Hilâl muhabere taburu 15-3-943 
2inci bölük . . . . asker 

atlama. 

Asker hayvanları 
zaptedemiyerek 
tramvaya çarpmıştır, 

Tahminen 
10 

Karantina 179 ncu sokak 31-3-943 Tramvay yürürken 
No. 10 talebe atlama. 

Bayılmış takibat 
yapılmadı. 

Arabanın oku kırılmış, 
kabahat arabac da ol
duğu için zarar taz
min edilmedi. 

Başından yarıldı. 

31 Mart 1943 ten sonra vukubulan bu kazalar hakkında şirketimizden hiç bir tazminat 
istenilmemiştir. 
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Davacıların 

adı ve soyadı Sanatı 

Hasan Esirgenci 

Zuhtü Tunçsiperi 

Hayrullah Eskiçeri 

Mümtaz Karnaysoy 

Nazif Çalt 
Mustafa Söyke 
Süleyman Aydın 
Mevlût Güney 
Ahmet Öznemli 
Sabri Tunca 
Osman Tüfekmen 
Halil Dilgül 
İbrahim Taştimen 
Bekir Duran 
Hüseyin Hepgül 
Salih Kafadar 
Seyfullah Acar 
Behzat Çadır 
Ahmet Uşak 
Abdulkadir Çolak 
Kâmil Ayvacı 

) 16/2/1943 tarihinde depo bilet [ 
tevzi memurluğuna naklolundu I 

îrfan Kızıltan 
Hasan Altuğ 
Süleyman Başaltı 
Hakkı Basmacı 
Hasan Kaptan 
Talât Kocaçelebi 
Süreyya Çankaya 
Salâhattin Uçkaç 
Mehmet Sökel 
Hüseyin Poyraz 
Tevfik Yıldoğan 
Riza Başatlı 
Hasan Altınay 
Mustafa Kırdal 
Mehmet Duran 
Mehmet Portakal 
Yaşar Çiçekçi 
Sabri Bursalı 
Seyfullah Güvenç 
Ali (Onbaşı) Özsevsel 

İhsan Özkazar 
Kemal Dir'kal 
Ahmet Keskin 
Mustafa İlyam 
Adnan Erteken 
İhsan Çemenciler 

Hüseyin Atasoy 
Osman Kaleli 
Ekrem Reel 
Yaşar Omay 
Ziya Seçkin 

Mustafa Gürten 
Ali Erişci 
Mehmet Ali Berkman 
Mehmet Ali Olçaylı 
Salih Sayarer 
Süleyman. Dinçtürk 
Mehmet Özftma 
Hüseyin Ozşener 
Mehmet Ortancıl 
Hasan Demirkan 
Ahmet Çınar 
A. Abbas Hekyazıcılar 
Nurettin uzatmaca 
Ali Mengül 
Mehmet Doğruel 
Muhittin Selâmet 
Mustafa Ateşliyen 
Ahmet Kapsal 
Naci Yüreklitürk 
Mustafa Dolgunkaya 
Ali Çakır Özatay 
Cavit Demirtol 
ibrahim Yapıcılar 
Mahmut Toksabay 
Ali Tüner 

Biletçi ıc 

» 28 

Vatman 3 

Tesviyeci 226 

Biletçi 4 
5 
8 

» 9 
13 
14 

» 15 
» 1» 

23 
» 24 

26 
27 
29 
32 
33 
37 
35 

40 
» 41 

42 
43 
44 
49 
51 

Vatman 2 
» 7 
» 9 

İ0 
Vatman 13 

14 
» 15 

24 
» 25 

26 
» 28 

30 
Manevracı 4 

Tesviyeci 76 
Tornacı 77 
Demirci 78 
Varyacı 79 

Kaynakçı 80 
Temizleyici 100 

Müstahdem 201 
» 204 

223 
» 229 

252 

Elektrikçi 
» 6 

Tesviyeci 8 

» 9 
Makinist ¡0 

» 11 
12 

Pompacı 13 
» li 

15 
19 

Kazancı 21 
» 

Kazancı 23 
» 25 

Amele 27 
Kazancı 28 
Amele 30 

» 31 
32 
33 

» 34 
Yapıcı 35 
Amele 40 
Yardımcı 42 

M e a 

Lira 

a>âS s s s S -o S tn W • • 

||İ 1 ! Dâvanın hangi safhada olduğu MÜLÂHAZAT Dâvanın mevzuu 

1521,62 

670,25 

746,8n 

1860,801 

416,53 

izmir 
Ticaret 

Mahkemesi 

942-44 

942-4-1 

942-45 

941-252 

942-14: 

Dâva reddedilmiş olup davacı 
temyiz etmiştir. 

Dâva reddedilmiş olup davacı 
temyiz etmiştir. 

Dâva reddedilmiş olup davacı 
temyiz etmiştir. 

Davacı dâvasını 30/5/1941 tari
hinden beri takip etmemektedir. 
5 sıra No: sı dahil 77 sıra 
numarasına kadar olan işçile
re âit dâva halen derdest 
olup davacıların şirkette müs
tahdem oldukları müddetçe 
kendilerine hangi miktar üc
ret ve yevmiye verilmiş oldu
ğu ehli vukufça tetkik ve 
tesbit edilmektedir. 

5 sıra No: sı dahil 77 sıra 
numarasına kadar olan işçile
re ait bu dâva 1-2-3 sıra nu
maralarında yazılı dâvalarda 
dermeyan edilen iddiaların 
avnını muhtevidir. 

Ret kararının 
tasdik edildiği 
öğrenilmiştir. 
Ret kararının 
tasdik edildiği 
öğrenilmiştir. 
Ret kararının 
tasdik edildiği 
öğrenilmiştir. 

temyizce 
bu kere 

temyizce 
bu kere 

temyizce 
bu kere 

Yaz ve kış mezu-
Iniyet yevmiyele
rinden, yaz ve kış 
yevmiye iş farkla
rından, hastalık, 
yevmiye farkların
dan istihkakının 
şirket tarafından 
ödenmediğine da
ir iddia. 

20/9/1941 de çıktı. 

19/1/1943 te istifa etti 

16/2/1943 te istifa etti. 

11/2/1943 te istifa etti. 

6/8/1942 de istifa etti. 

Halen 24 No. lu vat-
[man dır. 
26/12/1942 de istifa et
ti. 

Halen 39 No: lu bilet-! 
|çidir. 
8/2/1943 te istifa etti. 

21/10/1942 de işine son| 
verildi. 
16/5/1942 de işine sonj 
verildi. 

27/11/1943 te çıktı. 

,10/8/1942 de istifa etti1 

15/1/1943 te vefat etti. 

1/1/1942 de çıktı. 

9/1/1942 de çıktı. 

6/7/1942 de çıktı. 
2/6/1941 de çıktı. 

17/6/1942 de çıktı. 

Yaz ve kış mezu
niyet yevmiyele
rinden, yaz ve kış 
yevmiye iş farkla
rından, hastalık, 
yevmiye farkların
dan istihkakının 
şirket tarafından 
ödenmediğine da-

iddia. 
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T E F S İ R 

Memurin Kanununun 8 inci maddesinin tefsiri 

Tefsir No: 241 

Memurin Kanununun 8 inci maddesi hükmü, kadro sebebiyle açıkta 
bulunan veya vekâlet emrine alman memurlara şâmil değildir. 

16/7/1943 

788 

909 
9fi0 

1026 

1129 

1205 

1277 

1393 

1496 

1610 
1666 

1777 

2324 

2325 
2636 

2658 
2919 

2978 

3104 

3296 
3335 

113 

132 

Baehi 

Memurin Kanunu [Bu kanunun 70, 71 72, 74, 76 nci mad 
delen ile 77 nci maddesinin son fıkrası ve 84 üncü mad 
desınin H fıkrası 1683 sayılı kanunun 72 nci maddesiyle 
mülgadır.1 21 ıncı maddesi 1452 m 19 uncu maddesijle, 
73 uncu maddeci 2941 ın 3 uncu maddenyU mülgadır 

31/3/1926 
Memurin Kanununa muzeyyel kanun 29/6/1926 
18 mart 1926 tarih ve 788 numaralı Memurin Kanununun 
47 nci maddesine bir fıkra tezyıline dair kanun 12/2/1927 
18 mart 1926 tarih ve 788 numaralı Memurin Kanununun 
birinci muvakkat maddesinin tadili hakkında kanun 

28/5/1927 
Memurin Kanununun 52 nci maddesini muaddıl kanun 

12/7/1927 
788 numaralı Memurin Kanununun kırk dokuzuncu madde
sine bir fjkra tezyılı hakkında kanun 11/2/1928 
Memurin Kanununun otuz yedinci ve ordu, bahnve ve ıan-
darma zabıtan ve memurini hakkındaki kanunun 3 uncu 
maddeleri ahkâmının Ankara'da bulunan memurin, zabıtan 
ve mensubim askeri} e haklarında sureti tatbıkına dair kanun 

28/5/1928 
Memurin Kanununun dördüncü maddesinin İZ) fıkrasının ta 
diline dair kanun ' 24/2/1929 
18 mart 1926 tarih ve 788 numaralı kanunun 8 inci ve 32 
nci maddelerine birer fıkra ilâvesi ve 2 teşrinievvel 1333 
tarihli kararnamenin ilgası hakkında kanun \2 teşrinievvel 
1333 tarihli kararname 2 
737 nci sahifesmdedırl 
Memurin Kanununun 4 uncu 
zeyyel kanun 
Memurin Kanununa mureyyel 
Memurin Kanununun birinci 

tertip 9 uncu cıld düsturun 
8/6/1929 

maddesinin H fıkrasına mu-
3/5/1930 

kanun 20/5/1930 
muvakkat maddesiyle tasfı>e 

için tâyin olunan müddetin 1932 senesi haziranının on be
şine kadar temdidi hakkında kanun 2/6/1930 
Memurin Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 
kanun 29/3/1931 
788 numaralı kanunun 73 inci m ad de-ine bıı fıkra ilâvesine 
dair kanun 4/11/1933 
1666 numaralı kanuna muzeyyel kanun 4/11/1933 
Memurin Kanununun 75 ıncı maddesine bir fıkra ılâveBine 
dair olan 2324 savılı kanuna bir fıkra ilâvesine dair kanun 

27/12/1934 
Memurin Kanununa ekli kanun 1/1/1935 
Memurin Kanununun bazı maddeleri ile buna muzê vel olan 
1777 sayılı kanunun 3 uncu maddesinin tadili hakkında 
kanun 21/3/1936 
Memurin Kanununun muaddel 64 uncu maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun 26/5/1936 
Memurin Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hak 
kında kanun T4379 sayılı kanunun 3 uncu maddesıvle mul-
gadır.l 5/2/1937 
Memurin Kanununa ek kanun 4/1/1938 
Memurin Kanununun 84 uncu maddesinin D fıkrasıyle 85 
inci maddesini değiştiren kanun 17/3/1938 

Tefsirler : 
Memurin Kanununun muvakkat 3 uncu maddesinin tefsiri 

30/3/1927 
Memurin Kanununun 84 uncu maddesinin tefsin 6/6/1928 

Re* m) 
Gazet* 

'ertİD Cilt Sahife SHTI 

3 7 1065 336 
3 7 2695 408 

3 8 104 561 

3 8 1210 596 

3 8 1804 631 

3 9 204 811 

3 9 909 900 

i 10 361 1127 

3 10 1593 1210 

3 11 374 1486 
3 11 394 1498 

3 11 1301 1509 

3 12 234 1760 

3 14 1800 2543 
3 14 1800 2543 

3 16 103 2891 
3 16 463 2895 

3 17 407 3259 

3 17 645 3313 

3 18 271 3526 
3 19 180 3799 

3 19 397 3858 

3 8 305 580 
3 9 955 906 

Başlığı 

141 
144 
148 
158 
201 

356 

438 

466 

476 

553 

600 

627 

695 

724 
782 

817 

823 

841 

845 

947 

991 

2/376 

2/377 

Memurin Kanununun muvakkat 1 ıncı maddecinin tefsin 
6/6/1928 

Memurin Kanununun 89 unru maddesinin tefsin 4/3/1929 
Memurin Kanununun 20 inci maddesinin tefsin 8/5/1929 
Memurin Kanununun 85 inci maddesinin tefsin 11/12/1929 
Memurin Kanununun 70 ıncı maddesinin tefsin 23/3/1930 
Memurin Kanununun 85 inci maddesinin teftin 23/6/1934 

Kararlar : 
Memurin Kanununun neşrinden evvel ve sonra Meclis 
Komisyonlarında âza olarak ifayi vazife edenler hakkında 

7/12/1926 
Memurin Kanununun 48, 49, 59 uncu maddeleriyle Me-
munn Muhakemat Kanununun 12 nci maddesinin 1 inci 
fıkrası arasında bir guna tezat ve tearuz olmadığı gibi Mc 
murin Muhakemat Kanununun mezkûr 12 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının mülga olduğuna dair 3/3/1927 
Memurin Kanununun 73 üncu maddesi metnindeki 10000 
kaydının «AğustOB 1325 tarihli kanunun 12 inci madde
sindeki miktarı vasata çehn» kaydına muadil olduğuna dair 

28/4/1927 
Memurin Kanununun muvakkat maddesi mucibince tekaüde 
sevkolunanlar ile kendiliğinden tekaüdünü istida eden 
veya muayyen olan müddeti Ikanuniyeyi ikmali hasebiyle 
Hükümetçe resen tekaüt edilen Memurinin tekaüt maaşının 
hesabında bilâ maaş. kaldıkları müddetin nazarı itibara 
ahnmıyacagı hakkında Heyeti Umumiye Kararı 1/3/1928 
Memurin Kanununun 85 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 
tefsirine mahal olmadığına dair 7/6/1928 
Memurin Kanununun 1 inci muvakkat maddesinin tefsirine 
mahal olmadığına dair 31/12/1928 
Memurin Kanununun muzeyyel maddesinin tefsirine mahal 
olmadığına dair 3/2/1929 
Memurin Kanununun 35 ve 55 inci maddelerinin tefsinne 
mahal olmadığına dair 30/3/1930 
Ecnebi kadınlarla evlenmek memnui yetinin ücretle mus 
tahdem olanlara teşmil edilip edılmiyeceğınin tefsirine ma 
hal olmadığına dair 15/1/1931 
Memurin Kanununun 2 nci muvakkat maddesinin 2 nci 
fıkrasının tefsirine anahal olmadığına dair 26/3/1931 
Memurin Kanununun 84 uncu maddesine temas eden hüküm 
vardır 12/4/1932 
Memurin Kanununun 70 inci maddesine dair (karar 10/7/1932 
Eli isten çektirildikten sonra Vekâlet emrine alınan 
memurlara dair 25/10/1933 
788 numaralı kanunu muaddil 1777 numaralı kanunun 
3 üncü maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 

20/1/1934 
788 numaralı kanunun 85 ve 73 uncü maddeleriyle tekaüt 
kanununun 66 ve 68 inci maddeleri hakkında 23/6/1934 
788 numaralı kanunun 84 üncü maddesinin D fıkrası 
hakkında 30/6/1934 
788 numaralı kanunun muzeyyel maddesinin tefsir yolu ile 
teşmiline imkân olmadığına dair 29/12/1934 
788 numaralı kanunu muaddil 1777 numaralı kanunun 
3 üncü maddesine göre acık maaş almakta olanların memur 
sayılıp sayılmıyacağı ve 2556 sayılı Hâkimler Kanunumın 
7 nci babında yazılı inzibati cezalann Adliye Bakanlığı 
Memur ve Kâtipleri hakkında tatbik edilip edilmıyeceğine 
dair 29/12/1934 
Memurin Kanununun 85 inci maddesinin son fıkrası ile 
148 ve 201 sayılı tefsirlere dair 4/6/1936 
Memurin Kanununun 4 üncu maddesinin C fıkrası ile 
49 uncu maddesindeki muhilli haysiyet ve namus curum 
kaydının tefsir mevzuu olamıyacağı hakkında 17/5/1937 
Memurin (Kanununun 46 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki 
(Heyette) tabirinin şümulünün tâyini hakkında 26/12/1939 

Nizamnameler : 
Mütekaitlerin memleket haricinde maag alabilecekleri 
halleri gösterir 25/4/1934 
Memurların gizli tezkive varakaları Nizamnamesi (2/8119 ile 
mülgadır) 26/4/1934 

Düstur 
Trrlîp 

Re«sıl 
Gazete 

Cilt Sahife ^ayı 

9 955 906 
10 485 1134 
10 873 1187 
11 15 1368 
11 147 1452 
15 1281 2734 

8 J4 530 

8 237 570 

8 1134 588 

9 232 828 

9 1063 907 

10 199 1080 

10 337 1109 

11 157 1458 

12 51 1700 

12 248 1758 

13 193 2075 
13 1214 2146 

14 1791 2538 

15 145 2607 

15 1261 2734 

15 1289 2739 

16 496 2892 

16' 498 2892 

17 1065 3321 

18 627 3606 

21 162 4394 

15 298 2684 

15 307 2688 

••• 
T A L İ M A T N A M E 

Adliye Vekâletinden : 

Adliye Emanet Dairesine tevdi edilen suç eşyasının 
saklanma ve geri verilmesine dair 

Talimatname 

Madde 1 — Bir suçun tahkiki sırasında gerek deli] olarak ve gerek 
kullanılması, taşınması, bulundurulması ve satılması suç teşkil veya 
suça taallûk ettiğinden dolayı tahkikat ve muhakeme sonuna kadar sak
lanması gereken eşyanın saklanması ve keri verilmesi bu talimatname 
hükümleri dairesinde cerevan eder. 

Madde 2 — Zaptedilmesi icap eden şeyin tahkikatı yapan dairece 
einsini, nevini, takdir edilen kıymetini, ölçüsünü ve varsa numarasını, 

tarihini, markasını ve hangi suçtan dolayı nereden ve kimden, ne su
retle alındığını velhasıl bütün ayırıcı vasıflarını ve dlâvacı ile maznu
nun ad ve soy adlarını ve açık adreslerini gösterir örneği ilişik şekil
de bir zaıbıt varakası tanzim edilir. 

Eşyanın kıymeti, zaptedildiği zamandaki durumuna göre o şeyden 
anlıyan bir ehlivukufa takdir ettirilir. 

Bu zabıt varakası dairenin resmî mühüriyle mühürlenerek davacı, 
maznun ve bir şahit ve kıymeti takdir eden ehlivukuf ve zaptı tanzim 
eden memur tarafndan okunarak imzalandıktan sonra üzerine tahkikat 
dosyasının numarası konur ve tahkikat evrakına 'bağlanır. Zaptedilen 
eşya bu zaptı imzalıyanların gözü önünde LazulımyacaL; değiştirilemi-
yecek ve mümkünse görülecek ve mahiyet ve miktarı anlaşılabilecek 
şekilde bağlanıp o dairenin resmî mührü basılmak suretiyle mühür mu-
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mu ile mühürlenir. Üzerine buna ait tahkiat evrakının numarasını, eşya
nın cinsini ve kimden alındığını gösterir bir etiket yapıştırılarak bir 
müzekkere ile Cumhuriyet müddeiumumiliğine gönderilir. Cumhuriyet 
müddeiumumiliğince tesellüm edilen bu eşyanın ceza mahkemeleriyle 
müddeiumumilik ve istintak daireleri kalem muamelelerine mahsus 
talimatnamesine tevfikan makbuzları doldurulur. Yine Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğince mezkûr eşya, zaptolunan eşya defterine kaydedilir 
ve etiketine bu defter numarasiyle hazırlık veya esas defteri numarası 
yazılarak emanet dairesine tevdi olunur. 

Madde 3 — Zaptedilen eşya ister tedavül eden paralardan olsun, 
ister sair eşva bulunsun zabtın Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
90 mcı maddesinde yazılı hallerden hangisine tevafuk ettiği ve zabıt 
esnasında itiraz edilip edilmediği tanzim olunacak zabıt varakasında 
açıkça gösterilmelidir. Mezkûr maddede tasrih edilen muameleler te
kemmül etmedikçe zaptolunan eşya emanet dairesine teslim edilmiye-
cektir. 

Madde 4 — Emanet memuru makbuzsuz getirilen ve mühürlen
memiş olan ve etiketsiz bulunan eşyayı alamaz. 

Her eşyanın makbuzuna esas kayıt numarası işaret edilerek bu 
makbuzlar muntazam kartonlarda saklanır. 

Madde 5 —< Emanet dairesinde onuncu maddede yazılı kasa def-
teriyle suç eşyası defteri ve zimmet ve muhabere defterlri tutulur. 

Suç eşyası esas defteri (sıra numarasını ve esvavı gönderen daire ile 
gönderme tarih ve numarasını, eşyanın cinsini, adedini ve umumi vasıf
larını, sahibinin adı ve soy adı, doğduğu yer ve ikametgâhını, eşyanın 
muvakkaten gönderileceği yerler tarihini ve geri verildiğinde alındığı 
kaydını, müsadere ve geri verme kararlarının tarih ve numaralariyle 
müsaderede ait olduğu daireden alınacak makbuzun tarih ve numarasını 
ve geri vermede sahibinin imzasını) yazmağa mahsus hanelerle mülâ
haza hanesini ihtiva eder. 

Madde 6 — Emanet memuru, mahkeme ve diğer resmî daireler ta
rafından tetkik için istenen eşyayı üzerlerindeki etiketlerin muhtevi bu
lundukları malûmatı havi birer müzekkere ile gönderir ve esas defte
rindeki hanelerine aynı tarihte, hangi makama gönderildiğini işaret 
eder. Mahkeme başkâtipleri veva dairenin alâkalı memuru bu müzekke
renin altına mezkûr eşyayı aldığına dair şerh verip imza eder ve bilâ-
hara eşyanın emanet dairesine iadesi de aynı şekilde bir müzekkere ile 
yapılır. 

Emanet memuru, iade edilen eşyayı aynı günde esas kaydına işaret 
eder. Mahkeme ve diğer dairelerden tetkik için alman emanet eşyasını 
bu mahkeme ve daireler tetkikatın ikmalini müteakip derhal emanet 
dairesine iadeye mecburdurlar. Bununla beraber on beş gün içinde iade 
edilmiyen emanet eşyası (teslim edilirken mahkeme başkâtibi veya alâ
kadar memur tarafından imza edilen müzekkerenin arkasına yazılmak 
suretiyle) istenir. 

Zaruret hasıl olmadıkça eşyanın mührü sökülmez. Söküldüğü tak
dirde yeniden usulü dairesinde bağlanıp o dairenin veya mahkemenin 
mühriyle ve mühür mumu ile mühürlenerek keyfiyet iade müzekkeresi
ne yazılır. Mühürlü olmıyan eşya tesellüm edilmez, Cumhuriyet Müdde
iumumiliğine geri çevrilir. 

Madde 7 — Cumhuriyet Müddeiumumisi emanet dairesine tevdi 
edilen eşyanın kıymetli- maden ve taşlardan mamul ve antika ve sair 
keyfî vasıfları dolayısiyle fazla değerli bulunanlarının ve memleket da
hilinde tedavül etmiyen para ve sair itibar kâğıtlarının ve mütedavil 
paralara ait zabıt varakalarının adliye emanet dairesinde mevcut 
kasada hüsnü muhafazasını temin eder. Bu maksatla bir bankada kasa 
kiralamak zarureti hasıl, olursa bu cihet Adliye Vekâletiyle muhabere 
edilerek kararlaştırılır. Her iki şekilde de emanet memurluğunca ka
saya girip çıkan eşya için giriş ve çıkış tarihlerini ve çıkış sebepler 
rini muhtasaran gösetrir ayrı bir defter tutulur. Bu defter kasa içeri
sinde durur. Kasalar en az iki kişi tarafından açılır, kapanır ve mü
hürlenir. Bu vazifeye emanet memurrundan başka kimin iştirak edece
ğini mahallî cumhuriyet müddeiumumisi tâyin eder Diğer eşyalar bu 
iş için tahsis edilmiş olan yerlerde aynen muhafaza edilir 

Emanet memuru gerek sahibine geri verilmesine veya müsaderesi
ne karar verilmek suretiyle ve gerek başka sebeplerle emanet daire
sinden kati olarak çıkan eşyanın emanet ve Cumhuriyet Müddeiumu
miliği esas numaralariyle emanet makbuz numaralarını ve müfredatını 
ve verdiği yeri göstermek suretiyle ayın sonunda bir cetvel yaparak 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine gönderir. Müddeiumumilikçe bu cet
vel muhteviyatı zaptolunan eşya defterinin hususi hanelerine işlenir 

ve keyfiyet cetvele işaret ve imza edilerek emanet dairesine geri gön
derilir. Bu cetveller emanet dairesinde muntazam kartonlarda saklanır. 

Emanet dairesinde tahkikat ve 'muhakeme sonuna kadar muhafa
zaları sırasında bozulacak ve kıymetlerini açık bir şekilde kaybede
cek olan veya muhafazaları külfetli bulunmak itibariyle emanet daire
sinde saklanması mümkün olmıyan eşya hakkında hazırlık tahkikatı 
sırasında sulh hâkiminden, ilk tahkikat sırasında sorgu hâkiminden ve 
son tahkikat sırasında mahkemeden tahkikat ve muhakeme sonu bek
lenmeksizin satılmalarına veya 16 nci maddede yazılı mercilerden bi
rine veya münasip görülen bir başka mercie teslim edilmelerine dair 
karar alınarak buna göre ya gösterilen mercilere teslim edilir veya 
açık artırma suretiyle satılır. Satış, suç eşyası komisyonunca yapılır 
ve satış bedeli bu talimatnamenin mütedavil paralar hakkındaki hü
kümleri dairesinde emanet memurluğunca saklanır. 

JVLadde 8 — Emanet dairesine tevdi sdilen eşyanın bu talimatna
mede yazılı haller haricinde başka bir yere nakli Cumhuriyet müddeiu
mumiliğinin yazılı emriyle mümkündür. 

Madde 9 —< Emanet memuru, ^emanet dairesine teslim tarihinden 
itibaren üç ay içinde hakkında bir karar gelmemiş olan eşya ve paraları 
alâkadar mahkemelerden sorulmak üzere Cumhuriyet Müddeiumumi
liğine, müddeiumumilik hazırlık veya esas defteri numarasını havi bir 
müzekkere ile bildirir. 

Mahkeme başkâtipleri, bu eşya ve paraların bağlı bulunduklan 
dâvaların karara bağlanıp bağlanmadıklarını ve (bunlar hakkında bir 
karar verilmişse bu karar suretini bağlamak suretiyle aynı yoldan ema
net memurluğuna azami on beş gün içinde cevap verir. 

Bağlı bulundukları dâvalar karara gağlanmış olup da eşya ve pa
ralar hakkında müsadere veya geri vermeyi mutzammın bir hüküm ve
rilmemiş olursa, Cumhuriyet Müddeiumumisi esas kararı veren mahke
me ve daireden mezkûr eşya ve para hakkında bir karar istihasal eder. 

Madde 10 — Emanet memuru paralar için (48 örnek) sayılı bir 
kasa defteri tutar ve her şahsın makbuzunu kasa defterinin tahsilat ha
nesine günü gününe işler. Kasa defterinin mülâhazat hanesine emanet 
esas kayıt numarası ve emanet esas kaydının mülâhazat hanesinde kasa 
defteri kayıt numarası her (halde yazılır. 

Madde 11 — Emanet memuru kasa defterine kaydettiği memleket 
dâhilinde mütedavil paraları adliye emanet dairesi namına açılacak cari 
hesap ile Ziraat bankasına tevdi eder. Yi rmi beş liradan fazla parayı 
üç günden ziyade nezdinde bulunduramaz ve elli liradan yukarı parayı 
yürmi dört saat zarfında Bankaya tevdie mecburdur. Lüzumu halinde 
Bankadan para almak Cumhuriyet müddeiumumisinin havalesini muh
tevi tasdik edilmiş iki imzalı bir müzekkere ile mümkündür. Bu müzek
kereyi emanet memurundan maada kimin imzalıyacağını Cumhuriyet 
müddeiumumisi tâyin eder. 

Madde 12 — Cari hesap; esas itibariyle ihbarsız mevduattandır. 
Bununla beraber Cumhuriyet Müddeiumumisi emanet dairesinde mev
cut paraların miktarına ve bağlı bulundukları suçların mahiyetlerine 
göre bir kısmının ihbarlı cari hesap şeklinde Bankaya yatırılmasını ten
sip edebilir. 

Madde 13 — Ziraat Bankasına yatırılan paraların faizleri bu pa
ralara tâbi olduğundan, bunlardan iadesine karar verilenler faizleriyle 
birlikte sahiplerine geri verilir. 

Madde 14 — iller malî sene başında mahalli cumhuriyet müddeiu
mumisinin reisliği altında zabıta âmiri, emanet memuru ve bir kâtipten 
müteşekkil komisyon, müsadere ve iadesine karar verilip de merciine 
teslim edilmemiş ve alâkalıları tarafından alınmamış olan eşya ve pa
ralan tetkik ve tasfiye eder. 

Madde 15 — Adliye emanet dairesindeki* eşya ve paralar hakkında 
verilen kararlar, katileşmesini mütaakip mahkemeler ve alâkalı daireler 
tarafından nihayet bir hafta içinde tahkikat evrakı arasında bulunan 
emanet esas kaydı makbuziyle beraber bir müzekkere ile emanet memur
luğuna gönderilir. Bu müzekkerelerin sureti dâva dosyasına konur. 

Emanet memuru, bu kararların tarih ve numaralarını ve mahiyet
lerini emanet esas defterindeki hanelerine yazmak suretiyle günü gü
nüne işler ve bu kararları, iade ve müsadere oluşlarına göre ayrı ayrı 
kartonlarda saklar. 

Madde 16 — Tedavül etmiyen paralarla bilcümle eşya hakkında 
verilen müsadere ve iade kararları aşağıda yazılı şekiller dairesinde in
faz olunur : 

a - Müsaderesine karar verilen eşya silâhtan madut ise, emanet 
esas kaydını ve müsadere kararının tarih ve numarasını muhtevi bir mü-
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zekkere ile askerî mercie, diğer bilcümle eşya mali ve dairesine gönde
rilir. Bu dairelerden alınacak tesellüm makbuzlarının tarih ve numa
ralan emanet esas kaydına işaret edilerek kayıt kapatılır ve mezkûr 
makbuzlar muntazaman saklanır. Bir cinsten bulunan ve aynı daireye 
teslim edilecek olan eşya, emanet esas numaraları ayrı ayrı yazılmak 
suretiyle bir müzekkere ile toptan gönderilebilir. 

b - Sahibine iadesine karar verilen eşya, hüviyet cüzdanına müste
niden ve emanet esas defterindeki kayıt hanesine imzası alınmak sure
tiyle geri verilir. Eşyanın sahibi resmî daire ise bir müzekkeıe ile o 
dairenin âmirine veya salahiyetli memuruna makbuz mukabilinde tevdi 
olunur. 

Madde 17 — Sahiplerine iadesine hüküm verilip de sahipleri zu
hur etmiyen eşyanın haliyle muhafazası masraflı olur veya kıymeti sür
atle düşen eşyadan bulunursa bu kabil eşya satılarak bedeli bankaya 
yatırılır ve iade kararı tarihinden itibaren 10 sene geçtiği halde, sahi
bi zuhur etmezse bu para hazineye irat kaydolunur. 

Madde 18 — iadelerine karar verilen eşyadan sahiplerinin öldük
leri anlaşılanlar salahiyetli sulh hukuk hâkimine tevdi olunur. 

Mad^le 19 — Bankaya yatırılmış olan mütedavil paralar hakkın
da verilen iade ve müsadere kararları aşağıdaki şekiller dairesinde in
faz olunur : 

a - Evvelâ (42 örnek) sayılı reddiyat ilmühaberlerinden sıra nu
marasını muhtevi bir makbuz doldurulur ve iade ise, bu makbuz parayı 
alacak kimseye imza ettirilip 16 nci maddenin (b) fıkrasında yazılı-di
ğer hususlara aynen uyularak iade edilir. Müsadere ise, (42 örnek) sayılı 
reddiyat ilmühaberi doldurularak imza mukabilinde para Maliyeye ya
tırılır ve oradan alınacak makbuzun tarih ve numaıası emanet esas 

defterindeki kaydın mahsus hanesine işaret edilir. Maliye makbuzu ıct 
ilmühaberinin dip koçanına iğnelenerek beraber saklanır. 

b - Mezkûr ret ilmühaberleri muhteviyatı ve buna ait olan kararın 
tarih ve numarası ve paranın emanet esas defterindeki kayıt numarası 
kasa defterinin reddivat sütunundaki mahsus hanesine kaydedilir. Bu 
hanenin mülâhazat hanesine, iade i«e parayı alanın adı ve soy adı, mü
sadere ise Maliye makbuzunun numarası a y ı c a yazılır. Emanet esa« 
kayıtları ayrı ayrı olan ve ayrı makbuzlarla tesellüm edilen paralar b ;r 
ret ilmühaberiyle Maliyeye teslim edilemez. 

c - Ret edilen paranın ilk kaydedildiği kasa defterinin tahsilat sü
tunundaki tarih ve sıra numarası bulunarak reddiyat sütunundaki mah

sus hanesine işaret edilir. 

Madde 20 — Adliye encümenlerince, kefalete bağlı bir emanet 
memurunun resen tâvin ve tevzifine lüzum görülmiyen yerlerde emanet 
memurunun vazifesi bu talimatname hükümlerine göre kefalete bağlı 
mahkeme başkâtiplerinden birine gördürülür. 

Madde 21 — Adliye müfettişleri her de>/ir ve teftişte emanet eş
yasının hıfzına mahsus mahalleri teftiş ve mevcut eşyayı muayene ve 
emanet işlerine mütaallik bilcümle muameleleri tetkik ve bu talimat
name hükümlerine aykırı hareketleri tesbit ve bu bapta vazifelerini 
ihmal ve suiistimal ettikleri görülen memurlar hakkında icabeden 
kanuni takibat icrasına tevessül etmekle beraber teftiş neticesini Adliye 
Vekâletine bildirirler. 

Madde 22 — Bu talimatname neşri tarihinden muteberdir ve bu 
tarihten itibaren 1330 tarihli eşyayı cürmiyenin sureti muhafazası hak
kındaki talimatname hükümsüzdür. 

9C» 

İ L Â N L A R 

M. M . V. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

1 — Kapalı zarfla alınacağı ilân edilmiş olan (280) ton kuru ota 
istekli çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli (28) bin, teminatı (4200) liradır. Alınacak 
ot bir kişiye ihale edileceği gibi (100) tondan aşağı olmamak üzere ayrı 
ayrı kimselere de ihale edilir. 

3 — ihalesi 30 temmuz 1943 cuma günü saat 15 te Ankara'da Ak-
köprü civarı isviçre hanındaki Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi 
Komisyonda görülebilir, isteklilerin vesika ve teminat!ariyle müraca
atları. 

620/2-' 

M . M . V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Müteahhit nam ve hesabına beher kilosuna 275 kuruş tahmin olu
nan 6 ton ingiliz beziri 6/8/1943 cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile 
satın alınacaktır, ilk teminatı 1237 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
Komisyonda görülebilir, isteklilerin mezkûr gün ve saatte Komisyona 
gelmeleri. 

609/4-3 

M . M . V . 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Metresine (772 kuruş) 20 santim fiat tahmin edilen 15.000 metre 
kaputluk kumaş kapalı zarf usulü eksiltme ile 2/8/1943 pazartesi günü 
saat 15 te isteklisine ihale edilecektir. Şartnamesi her gün Komisyonda 
görülebilir. 

Muhammen bedeli 115.830 lira olup ilk teminatı (7041 lira 50) 
kuruştur. 

İsteklilerin muayyen olan saatten bir saat evveline kadar zarf
larını kanunun istediği vesikalariyle birlikte makbuz mukabilinde An
kara'da M . M . Vekâleti 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

590/4-3 

Yapılan eksiltmesine talip çıkmıyan Fen Tatbikat Okulu okurları
nın senelik 96430 parçadan ibaret çamaşırlarının yıkattmlması işi 

2/8/1943 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla isteklisine ihale edilecek
tir. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 
23,184 lira olup kati teminatı 3477 lira 60 kuruştur. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Komisvonuna gelmeleri. 

631/3-2 

2.000 adet battaniye 2/8/1943pazartesi günü aaat 14 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli (39.840) lira olup kati teminatı (5.976) 
liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gel
meleri. 

635/3 2 

Nafıa Vekâletinden: 

5 ağustos 1943 tarihinde perşembe günü saat 15 te Ankara'da Nafia 
Vekâleti binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme 
Eksiltme Komisyonunda (8100) sekiz bin yüz lira muhammen bedelli 
(7500) yedi bin beş yüz kilo saf külçe kurşunun kapalı zarf usulü ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartname ve mukavele projesi Malzeme Müdürlüğünden 
parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat (607) altı yüz yedi lira (50) elli kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartnamesinde 

> azılı vesaik ile birlikte aynı gun saat 14 e kadar eksiltmeyi yapacak 
komisyona makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

500/4-4 
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Anadolu A. T. Sigorta Şirketinden: 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Tekaüt 
Sandığı Teşki l ine dair tesis senedi 

FASIL : I 

Kuruluş : 

Madde 1 — Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketiyle jeranı bu
lunduğu Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinin daimî aylıklı veya 
ücretli memurları için «Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Me
murları Tekaüt Sandığı» namiyle İstanbul'da hükmi şahsiyeti haiz bir 
tesis kurulmuştur. 

3659 numaralı kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hüküm
lerine müsteniden tâyin olunan mukavelenameli mütehassıslar, ecnebi 
mütehassıslar ve Şirketin İdare Meclisi reisi ve azaları ve murakıpları 
işbu sandığa giremezler. 

Tesisin maksadı : 

Madde 2 — Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketiyle Ankara Ano
nim Türk Sigorta Şirketinin daimî aylık ve ücretle müstahdem memur
larına ve ölümleri halinde bunların, dul ve yetimlerine 3 ve 12 nci mad
delerde yazılı olduğu veçhile elinde bulunan veya bulunacak malları 
işbu tesis senedinde yazılı şartlar ve esaslar dairesinde tekaüt veya 
maluliyet aylığı olarak tahsis veya icabında sandıktan istifade eden
lerin sandığa verdiği tekaüt aidatını iade veya ikramiye veyahut taz
minat ita eylemekten ibarettir. 

Madde 3 — Bu maksat ve gayenin husulü için (40.000—'kırk bin) 
Türk lirası tahsis edilmiştir. 

Teftiş m a k a m ı : 

Madde 4 — Kanunu Medeninin 77 nci maddesi hükmüne göre tesis, 
Ticaret Vekâletinin teftişine tâbi olacaktır. Teftiş makamı, sandığın 
mallarının, tesisin gayesine göre sarfına nezaret eyler: 

Tesisin idaresi : 

Madde 5 — Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi daimî aylıklı 
ve ücretli memurları Tekaüt Sandığı bir reis, üç âza ve' sandık müdü
ründen müteşekkil beş kişilik bir idare Heyeti tarafından idare olunur. 
İdare Heyetinin iki âzası şirket müdürü tarafından gösterilecek dört 
namzet arasından, reis ve bir âzası da doğrudan doğruya Şirket idare 
Meclisince seçilir. Bunların şirket müntesiplerinden bulunması şarttır. 

idare Heyeti kendi âzası arasından birisini reis vekilliğine tâyin 
eder. Reis ve azaların intihap müddeti üç senedir. 

Müddeti bitenlerin tekrar seçilmeleri caizdir. İdare Heyetinin ka
rar ittihaz edebilmesi için azadan en az dört kişinin toplantıda bulun
ması şarttır. Karar, mevcudun ekseriyetiyle ittihaz edilir. Reylerde mü
savat hasıl olduğu takdirde reisin bulunduğu taraf ekseriyet kazanmış 
addolunur. 

Madde 6 — İdare Heyeti ayda bir defa behemehal ve lüzumu ha
linde müdür veya reisin daveti üzerine başkaca toplanır. Davet vaziyle 
ve ruzname bildirilmek suretiyle yapılır. 

Madde 7 — İdare Heyetinin kararları muntazam; bir deftere kayd
olunur. Ve her kararın altı, içtimada hazır bulunan âza tarafından 
imzalanır. 

Madde 8 — İdare Heyetinin vazife ve salâhiyetleri şunlardır: 
a - Sandığın bütün nukut ve emvalinin iyi bir tarzda idare ve 

temniyesini temin ve sandık hesap ve muamelâtını murakabe etmek, 
b - Sandığın hazırlanacak senelik bütçe ve kadrosiyle bilanço ve 

kâr ve zarar hesabını ve bu hususlara dair müdür tarafından tevdi 
edilecek raporları tetkik ve bunlar hakkında karar ittihaz etmek, 

c - İşbu resmî senet hükümleri dairesinde şirketçe tevdi olunacak 
evrak ve vesaika istinaden bağlanacak aylık nispetlerini tâyin ve veri
lecek tazminat ve iade olunacak aidat miktarını tesbit ve karara 
raptetmek, 

Bu şekilde verilen kararlara karşı itirazı olanlar kararın kendi
lerine tebliği tarihinden itibaren bir ay zarfında Şirket İdare Meclisine 
müracaat edebilirler. 

Şirket İdare Meclisince verilecek karar nihai ve katidir. 
d - Sandığın muhasebe usullerine ve muamelât formüllerine ait 

olarak müdür tarafından hazırlanacak talimatname lâyihasını tetkik 
ve tasdik etmek, 

e - Her beş senede bir defa mecburen ve lüzumu halinde daha 
evvel sandığın malî vaziyetiyle tahsis formüllerinin mütehassıslar 
tarafından tetkiki neticesinde sandığın malî vaziyetinde darlık ve mu
vazenesizlik görülürse sandıktan istifade edenlerin aylıklarından, ke
silecek sandık aidatının arttırılması veya bunlara verilen tekaüt aylı
ğının ve tazminatın eksiltilmesi gibi tedbirler ittihaz ve sandığın daimî 
muvazeneli bir halde bulundurulmasını temin etmek, sandık menabiinin 
bolluğu halinle şirketin ve memurların Tekaüt Sandığına ödeyecekleri 
aidat nispetlerini azaltmak. (Bu arttırma ve eksiltme Şirket İdare Mec
lisinin tasdikiyle tekemmül eder.) 

Madde 9 — Sandığı mahkemelerle sair makam ve heyetlerde ve 
üçüncü şahıslara karşı sandık müdürü ile İdare Heyeti âzasından biri 
müştereken temsil eder. 

Sandık hukukunun müdafaası Anadolu Anonim Türk Sigorta Şir
ketinin hukuk müşavirliği vasıtasiyle temin edilir. 

FASIL: II 

Sandık memurları : 

Madde 10 — Sandığın bir müdürü ile bir muhasebecisi ve İdare 
Heyetince lüzum görülecek miktarda memuru vardır. Sandık müdürü 
şirket müdürünün teklifi üzerine şirket İdare Meclisince ve muhasebeci 
ile memurları sandık müdürünün teklifi üzerine şirket müdürlüğünce 
tâyin olunur. Bunların terfi ve tecziyeleriyle izin, hastalık, harcırah ve 
ikramiye ve saire gibi muameleleri ve tekaütlükleri, şirket memurları 
hakkında cari hükümlere tabidir. 

Madde 11 — Sandığa ait her nevi muhabere evrakiyle tahsil ve 
tediye kağıtlarını sandık müdürü ile muhasebeci müştereken imzalar. 
Bunların gaybubetleri halinde imza salâhiyeti verilecek zatı sandık İdare 
Heyeti tâyin eder* 

Bin liradan fazla tediyelerle taahhüdü tazammun eden her nevi 
evrakta idare Heyeti âzasından birinin imzasının bulunması şarttır. 

FASIL: III 

Sandığın sermayesi : 

Madde 12 — Sandığın sermayesi ve gelirleri şunlardır : 
1 - Sandıktan istifade edecek memurların aylıklarından her ay 

mecburi olarak kesilecek % 5 1er, 
2 - Sandıktan istifade edecek memurların her ay verilen aylıkla

rının % 5 ine muadil olarak şirketçe verilecek paralar, 
3 - Şirketçe hizmete bu sandığın teşekkülünden sonra alınacak dai

mî aylıklı ve ücretli memurların ilk aylıklarının % 25 i ile sandıktan 
istifade edenlerden aylıkları artırılanların ilk aylık zamları, 

4 - 22 nci madde mucibince sandıktan istifade edenlerin hesapla
rına borç kaydedilen paralara mukabil, almakta oldukları aylıklarından 
her ay kesilecek % 5 lerle 40 nci maddedeki % 10 1ar, 

5 - Sandık sermayesinin işletilmesinden hâsıl olan kârlarla mü
teferrik diğer gelirler, hakikî ve hükmi şahıslar tarafından yapılacak 
teberrüler. 

FASIL : I V 

Sermayenin işletilmesi : 

Madde 13 — Sandık işlerinin yürütülmesi için sandık İdare He
yetince lüzumlu görülecek miktarda bir ıpara Türkiye İş ve T. C. Ziraat 
Bankaları nezdinde vadesiz tevdiat hesabında bulundurulmak şartiyle, 
sandık mevcudu, tekaüt, maluliyet ve yetim maaşlariyle sair biloümle 
tazminatı her zaman ve mutlak bir intizamla tediye ve tesviyeye müsait 
olacak bir şekilde İdare Heyetince kullanılır. 

Sandık gayri menkul alım satımı ile gayrimenkul mukabilinde ik-
razatta bulunmağı ve bunları işletmek ve kiraya vermek gibi işleri de 
yapmağa salahiyetlidir. 

Sandık İdare Heyeti her sene iptidasında ve lüzumu halinde ayrıca 
bir plasman programı tanzim ederek şirket Meclisi İdaresinin tasdik 
ve tasvibine arzleyler. 

F A S I L : V 

Sandığın hesap senesi ve bilançosu : 
Madde 14s— Sandığın hesap devresi her takvim yılıdır. 
Madde 15 — Sandığın bilanço kâr ve zarar hesapları şirketçe 

takip edilen usuller dairesinde tanzim olunarak şirket İdare Mecli
since tasdik edilmek üzere müdürlüğe tevdi olunur. Sandığın hesabat ve 
muamelâtını ve bilançosunu tetkike ve teftişe ve murakabeye Şirket 
Müdürlüğü vazifedardır. 
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FASIL : VI 

Sandığın temin ettiği menfaatler : 

Madde 16 — Sandık, Anadolu Anonim Türk Sigorta. Şirketi ile 
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinde daimî aylıklı ve ücretli me
murlarına ve ölümleri lıalinde ıbunların dul ve yetimlerine işbu tesis 
senedi hükümlerine tevfikan tekaüt veya maluliyet aylığı tahsis veya 
icabında Sandığa verdikleri aidatı iade veya taıızimat ita eder. 

Madde 17 — Alelitlak ağır hapis, veya beş seneden ziyade hapis 
cezasiyle veyahut hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırı
cılık, yalan yere şehadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii. iftira, irtikâp, 
rüşvet ve ihtilas suçlarının birinden dolayı altı ay veya daha ziyade 
hapis cezasiyle veya asgari haddi bir seneden aşağı olmamak üzere 
mükerrer hapis cezalarını müstelzim suçlarla mahkûm olan veya Türk 
vatandaşlığını terkeden veya vatandaşlıktan ıskat olunan memurlara 
maaşlarından Sandık aidatı için tevkif olunan para temettüsüz iade edilir 
ve Sandıkla alâkaları kesilir. Bu kabilden olan mütekaitlerin tekaüt 
aylıkları da kesilir. Ancak bunları Türkiye'de kalan ve Türk vatandaşlı
ğını muhafaza eden ve 'bu resmî senede göre avlık alması icabeden dul 
ve yetimlerin hakları mahfuzdur. 

Madde 18 — Bağlanacak tekaüt, maluliyet, dul ve yetim aylıkları 
21 inci maddede yazılı müddetlerin hitamından itibaren işlemeye başlar 
ve her ay peşin verilir. Bu suretle istihkak kesbedilen aylık henüz tesviye 
edilmeden ölüm vukuu ıhalinde tesviye edileceği gibi verilmiş olan ay
lıklar da ıgeri alınmaz. 

Madde 19 — Her ne suretle olursa 'olsun tekaüt olanlarla hizmette 
veya tekaüt iken ölenlerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek aylığın tah
sisi muamelesinin ikmaline kadar tekaüt aylığının yarısı avans olarak 
verilir. 

Madde 20 — Tekaüt aylıkları, tekaüde sevk tarihinde alınmakta 
olan aylık üzerinden hesap edilir. 'İhtisas mevkiinde çalışan memurların 
tekaütlüklerinde tahsil vaziyetleri ve hizmet müddetlerine göre iktisap 
edebilecekleri derece, aylığa esasdır. ıBu gibilerin tekaüt aidatı da bu 
derece aylıkları üzerinden kesileceği ıgibi bunlar terfi müddetlerini dol
durdukça iktisap ettikleri derece aylığı, aidatlarına esas olur. 

3659 numaralı kanunun onuncu maddesinde yazılı olanların al
makta oldukları ücretin aynı kanunda yazılı derecelere göre uyar dere
celeri bulunarak (haklarında bu derecelerde bulunan memurlar gibi ve 
yukardaki fıkra hükümlerine göre muamele olunur. Ancak bu şekilde 
muamele yapılması kendilerine bu tesis senedi hükümleri dışında bir 
hak vermez. ıBu memurlar tekaütlük aidatına esas olan aylıklara göre 
hak kazanırlar. 

Kendi talepleri üzerine tekaüdü icra olunanların son aylığı iki 
sene almış olmaları şarttır. Aksi takdirde aylık miktarı ve hizmet müd
deti ne olursa olsun bu aylıklardan evvelki aylık tahsisi esas tutulur. 
Hizmet müddetinin hesabında, altı ay ve ondan fazla kesirler bir sene 
sayılır. Altı aydan eksik müddetler nazarı itibara alınmaz. 

Madde 21 — Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile Ankara 
Anonim Türk Sigorta Şirketi memurlarına tekaüt aylığı tahsis oluna-
bilmek için; 

a) Hizmet müddeti 25 seneyi ve 50 yaşını duldurmuş olmak veya; 
b) Hizmet müddeti 20 seneyi ve yaşı 60 şı doldurmuş olmak veya; 
c) Hizmet müddeti 20 seneyi doldurmuş olup da şirkette vazife gö-

remiyecek derecede maluliyete uğramış olmak şarttır. 
a, b, c, fıkralarında yazılı vaziyetlerde bulunanlar kendi arzulariyle 

tekaütlüklerini istiye'bilecekleri ıgibi b, c, fıkralarında yazılı hallerde 
Şifketce de resen tekaüde sevkolunabilirler. '25 fiilî hizmet senesini 
dolduranlar hakkında da şirket aynı salâhiveti kullanmak hakkını haiz 
olduğu gibi bunların hizmetinden faide görülebilecekelrin şirket mü
dürü muvafakatiyle bir müddet daha istihdamları caizdir. 

Madde 22 — Şirkette ve Ankara Sigorta Şirketinde bu Sandığın 
kuruluş tarihinde müstahdem olanların ve Sandığın kuruluşundan evvel 
Şirektte ve Ankara Sigorta Şirketinde, Türkive İş ve Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat 'Bankası ile Merkez 'Bankasında ve Millî Reasürans Türk 
Anonim Şirketinde veya bunların yerini tuttukları mülga müesseselerle 
4322 No. h Kanunun 2 nci maddesindeki müesseselerde ve re«mî daire 
ve müesseselerde geçmiş olan müddetlerinin mecmuu aşağıda yazılı 
şartlar dairesinde bu memurların tekaütlük müddetine ilâve olunur. 

Ancak, ilâve edilecek bu müddetlerin mecmuu 15 seneyi tecavüz 
edemez. Sandığın kuruluşundan sonra şirkete intisap edenler hakkında 
işbu 15 sene, şirkete girdikleri tarihten evvel yukarda tadat edilen daire 
ve müesseselerde bilf i i l memur olarak (geçirdikleri hizmet müddetleri 
nazarı itibara alınmak suretiyle hesap edilir. 

a) - Halen şirkette müstahdem memurların bu müddetlere ait aldık
ları aylıklardan c/c 5 sandık aidatiyle muadili % 5 lerin 'baliği sandık
ça hesaplarına borç kaydolunur. 

Sandığın kuruluşundan sonra şirkete intisap edenlerin eski hiz
metlerine ait muamele aynı suretle yapılmakla beraber bunların gel
dikleri müesseselerde verdikleri aidatın 4222 numaralı kanunda derpiş 
edilen esaslar dairesinde sandığa toptan yatırılması şarttır. 

b) - Bu borçlar resmî senedin meriyete girdiği tarihten başlamak 
üzere, aylıklarından sandık aidatına ilâveten ve bu son aylıklarından 
% 5 kesilmek suretiyle tahsil edilir. 'Borcunu ödemeden tekaüde sevk 
edilenlerin tekaüt aylıklarından aynı suretle tevkifata devam edilir. 

c) - Bu borcu ödemeden ölen memurun kalan borcu bir daha aran
maz. 

Madde 23 — Yukardaki madde mucibince tahsis olunacak tekaüt 
avlıkları, memurun tekaütlüğe esas olan aylığı miktarı ile hizmet müd
detlerine göre aşağıdaki cetvelde yazılı nisbetler dairesinde tesbit 
olunur: 

Tekaütlüğe esas alınan 
Tekaütlüğe ê as aylığın tekaüt aylığı 

olan hizmet olarak tahsis edile-
müddeti cek yüzdeleri 

15 35 
16 36 
17 37 
18 38 
19 39 
20 40 
21 41 
22 42 
23 43 
21 44 
25 45 
26 46 
27 47 
28 48 
29 49 
30 51 
31 52 
32 54 
33 56 
34 58 
35 ve daha ziyade 60 

Şu kadarki sandıktan istifade edeceklere bağlanacak tekaüt aylığı, 
aylık miktarı bir alt derecede bulunan ve aynı müddetle hizmet etmiş 
olan Devlet memurlarına 1683 numaralı kanunun dördüncü maddesine 
bağlı cetvelin birinci devreye ait sütunu mucibince bağlanacak tekaüt 
aylığı miktarını geçemez. Ancak, son bulunduğu memuriyette iki terfi 
müddeti dolduranlara bulundukları derece üzerinden tekaüt aylığı bağ
lanır, valnız sandığın mevcudu ile gelirinin kifayeti ve Devlet memur
ları hakkında da tatbiki şartivle a>nı cetvelin ikinci veya üçüncü dev
relere ait sütununda gösterilen miktarda da tekaüt aylığı verilir. 

Dul ve yetim aylıkları da bu hükme göre hesap olunur. 
Madde 24 — Bu tes's senedi mucibince tazminat verilmesi veya 

aylık tahsisi suretivle şirketle alâkası kesilen daimî aylıklı ve ücretli 
memurlara hiçbir veçhile başkaca para verilmez. 

Madde 25 — Vazife başında vukua gelen kaza neticesinde ölen
lerin bırakacakları dul ve verimlerine aşağıdaki hükümler dairesinde 
aylık bağlanır: 

a - Dul kalan karıya veva muhtaç koraya hayatı müddetince veya 
tekrar evleninceye kadar ölenin son aylığının % 30 u. 

b - öz evlatlarından herbirine 18 yaşını dolduruncaya kadar aylı
ğın % 15 i ; çocuklar ana ve babadan yetim iseler her birine % 25 >nis-
betinde aylık bağlanır. Ana ve babadan yetimlik sonradan vukua ge
lirse tahsis olunan avlık o tarihten itibaren % 25 e iblâğ olunur. Ço
cuklar lise tahsilinde 'bulunuyorlar ise 19 ve yüksek tahsilde bulunuyor
lar ise 25 } aşını bitirinceye kadar aylıkları verilir. Fakat tahsillerini 
25 vaşını doldurmadan bitirenler n aylıkları kesilir. 

Yukardaki fıkralar mucibince dul ve yetimlere tahsis olunacak ay
lıklar yekûnu hesaba esas olan aylığın % 60 mı geçemez. Evlenen 'kız 
çocukların aylıkları kesilir. Tedavisi kabil olmayan emraz veya çalış-
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mağa mani maluliyet sebepleri ile maişetlerini tedarikten acizleri tıb
ben sabit bulunan muhtaç öz evlatlar, yaşlan ne olursa olsun yetim mu
amelesi görürler. 

'Bu kabil malûller vaşı 18 den aşağı evlatlara verilen mevduat 
ile tazminata veya aylığa müstahak olurlar. Aylık tahsisi halinde ma
luliyetlerinin devamı müddetince aylıkları kesilmeyeceği gibi aylık al
makta iken bu hallere duçar olanlar hakkında da aynı muamele tatbik 
olunur. 

Madde 26 — F i i l i hizmeti 15 seneyi doldurduktan sonra ölen me
murların ve sandıkça aylık tahsis edildikten sonra ölen tekaütlerin dul 
kalan karılariyle yetimlerine ve muhtaç olan ana ve babalarına ve 
muhtaç kocalarına dul ve yetim aylığı tahsis olunur. Yetim aylığı ölüm 
esnasında hâmile olan kadının sonradan doğuracağı çecuğa da verilir. 

Madde 27 — Hizmet müddeti 15 seneyi doldurduktan veya aylık 
tahsisine istihkak kesbedildikten sonra ölen memurun dul kalan ka
rısına veya muhtaç kocasına tekaüt aylığının % 50 si hayatı müdde
tince dul aylığı olarak verilir. Dul kalan karı kocasından yirmi yaş 
küçük olduğu ve ölen kocasından öz çocukları olmadığı takdirde ancak 
dul maaşının yarısı verilir. 

'Dul kalan karı yeniden evlenirse dul aylığının 2 !/2 senelik tutarı 
tazminat olarak birden, verilip sandıkla alâkası kesilir. 

Madde 28 — Hizmet müddeti 15 seneyi doldurduktan veya tekaüt 
aylığı tahsisine istihkak kesbettikten sonra ölen memurların 18 yaşını 
henüz doldurmamış öz evlâtlarından herbirine son hizmet aylığının 
% 10 u nispetinde yetim aylığı verilir. 

Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlarsa yetim aylığı % 15 
nisbetinde tahsis olunur. 

% 10 -nisbetinde aylık bağlanmrŞ çocuklar sonradan, ana ve ba
badan yetim kalırlarsa bu tarihten itibaren % IS e çıkarılır. 

Yetim aylığı alan çocuklardan lise veya yüksek tahsilde bulunan
lar hakkında 25 inci madde mucibince muamele olunur. 

Madde 29 — Bir memurun dul ve yetimlerine verilecek aylıkların 
yekûnu ölenin, alması icabeden tekaüt aylığını geçemez. 

Madde 30 — Ölen memurun muhtaç ana ve babası işbu resmî senet 
hükümleri mucibince dul ve yetimlere bağlanacak aylıklardan veya 
verilecek tazminattan dul karıya veya kocaya isabet eden miktarın 
% 20 sini ahr. 

Muhtaç ana veya babaların buna hak kazanmaları için dul ve 
yetimlerin hayatta olmaları şarttır. 

Muhtç ana ve (baba beraber bulunursa tahsis edilecek miktarı yarı 
yarıya alırlar. Dul veya yetim bırakmadan ölenlerin o tarihe kadar 
aylıklarından kesilmiş olan tekaüt aidatı ana ve babalarına, yoksa 
muhtaç kardeşlerine verilir. 

Madde 31 — Hizmet müddetleri 20 seneyi doldurmadan vazife 
icabı olmıyarak malulen şirketten ayrılacaklara kendisinden kesilmiş 
olan sandık aidatiyle her hizmet senesine mukabil bir aylık nispetinde 
tazminat verilerek sandıkla alâkası kesilir. 

Madde 32 — Hizmeti on beş seneyi doldurma'ksızın ölen memur
ların dul kalan karısına veya muhtaç kocasına 31 inci maddede yazılı 
tazminatın yarısı ve 18 yaşını geçmiyen her öz evlâda da dula isabet 
eden paranın beşte biri tazminat olarak verilir. Ancak çocukların hep 
birden aldıkları tazminat yekûnu 31 inci madde mucibince hesabedi-
lecek tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez. Bu madde de mevzuu-
bahis tazminattan maada ölü memurun verdiği aidatın tamamı da ken
dilerine iade olunur. Ölen, dul bırakmamış ise yukardaki fıkra mu
cibince dulun hakkı olan tazminat ilâveten yetimlere tazmin ve tediye 
olunur. 

Madde 33 — Münhasıran Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 
ile Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinden, tekaüt aidatı vermiye 
başladığı tarihten itibaren hizmeti üç seneyi geçmedikçe ölüm ve malu
liyetten başka her hangi bir sebeple ayrılanlara sandıktan hiçbir şey 
verilemez. 

Üç seneyi doldurduktan sonra ayrılanlara kendisinden kesilen 
% 5 1er, temettüsüz olarak verilip sandıktan alâkaları kesilir. Bundan 
başka 12 nci maddenin 4 üncü fıkrası mucibince kesilen % 5 1er, üç sene 
müddeti hizmeti doldursun veya doldurmasın iade olunur. Bu gibi me
murlardan tekrar Şirkete aylıklı memur olarak al ınanlar yukardaki 

fıkra mucibince kendilerine iade edilmiş olan mebaliği iade tarihinden 
itibaren % 5 faizle birlikte sandığa tesviye ettikleri takdirde evvelce 
şirkette geçmiş hizmet müddetleri bu resmî senet hükümleri dairesinde 
nazarı itibara alınır. 

Madde 34 — Daimî aylık ve ücretli memur olarak bi lf i i l 30 sene 
ve daha ziyade hizmet ifa edenlere tekaüt oldukları zaman almakta bu

lundukları aylık veya ücretin bir seneliği ikramiye olarak verilir. Te
kaüt hakkını kazanıp da ikramiyelerini almaksızın vefat edenlerin bu 
ikramiyeleri aylık tazminata müstahak ailesi efradına aylık veya taz
minattaki istihkakları nisbetinde, yoksa, reşit evlatlara müsavatan ve
rilir . 

Madde 35 — Sandıktan tekaüt aylığı alanlar bu sandıkla i lg i l i mü
esseselerde hizmete alındıkları takdirde sandıkla tekrar ilgilendirilemez. 
Ve tekaüt aylıkları da buralarda hizmetleri devam ettikçe kendilerine 
verilmez. Harp malûlleri bu kayıtlardan müstesnadır. Bunların yaş had
leri hususi kanunlardaki hükümlere tabidir. 

F A S I L : VI I 

Vazife başında kazadan mütevellit maluliyet: 

Madde 36 — Her memurun: 
a - İdarenin kendisine vermiş olduğu işi yaparken, 
b - Kendisine ait olmasa da bir zaruret karşısında şirketlerin men

faatini korumak maksadiyle bir iş yaparken, 
c - Atölyelerde, depolarda, fabrikalarda ve buna benzer iş yerle

rinde işe başlamadan evvel veya sonra uğradığı her türlü kazalar dahi 
vazife başında vukua gelmiş sayılır. 

Madde 37 — Vazife başında vukua gelen kazalardan malûl kalan 
memurlara hizmet müddetlerine bakılmaksızın son aldıkları aylığın 
% 70 ini geçmemek üzere ve maluliyet derecesine göre aşağıda yazılı 
olduğu veçhile maluliyet aylığı bağlanır: 

a - Birinci derecede malûl olanlara hizmeti 25 seneden dun ol
mak üzere her kaç sene olursa olsun 25 senelik hizmete düşen tekaüt 
aylığı % 40 fazlasiyle, 25 seneden 35 seneye kadar hizmet etmiş olanlara 
% 50 fazlasiyle tekaüt aylığı bağlanır. 

b - ikinci derecede malûl olup hizmet müddeti 25 yıldan aşağı 
olanlara 25 senelik hizmete düşen tekaüt aylığı % 15 fazlasiyle; 25 se
neden 35 seneye kadar hizmeti olanlara % 40 fazlasiyle ve 35 seneden 
fazla olanlara son aldığı aylığın % 65 i nisbetinde tekaüt aylığı bağ
lanır. 

ıc - Üçüncü derecede malûl olup hizmet müddeti 10 seneden az bu
lunanlara 25 senelik hizmete düşen tekaüt aylığı 10 seneden yirmi beş 
seneye kadar hizmeti olanlara % 10 ve 25 seneden 35 seneye kadar hiz
meti olanlara da % 25 fazlasiyle ve bundan fazla hizmeti olanlarda son 
aldığı aylığın '% 60 ı nisbetinde bağlanır. 

Birinci ve ikinci derecede maluliyetler 551 sayılı kanunda bağlı 
emraz cetvelinin birinci ve ikinci derecelerinde sayılanlardan ibaret 
olup bunun haricinde kalan kısımlar da üçüncü derecede maluliyet sa
yılır. 

Maluliyet ve derecesi tam teşekküllü resmî bir hastahane 'heyeti 
sıhhiyesinin vereceği rapora göre tesbit olunur. 

F A S I L : VIII 

Müteferrik hükümler : 

Madde 38 — Bu resmî senette yazılı yaşlar için memurların Şir
kete girdikleri zaman verdikleri nüfus hüviyet varakası musaddak su
retindeki kayıtlar esastır. Tekaüt muamelesinde yaş tâyini için takvim 
senesi hesabiyle nüfus hüviyet cüzdanlarındaki doğum tarihine itibar 
olunur. Nüfus hüviyet varakasında doğum senesi hicrî olup ayı yazıl
mamış ise hicrî sene recebine tesadüf eden 'takvim senesi ayının iptidası 
ve eğer doğum senesi takvim senesi olarak mukayyet bulunduğu halde 
ayı yazılmamış ise o senenin temmuz iptidası doğum tarihi sayılır. 

Tekaüt hakkı başladıktan sonra yapılacak yaş tashihleri tekaüt mu
amelelerine müessir olamaz. 

Madde 39 — Resmî senette mevzuubahis olan muhtaçlık kendisini 
veya beslemesine mecbur olduğu aile efradını infak edecek kadar iradı, 
servet veya kazancı bulunmadığına dair mahallî hükümet idare heye
tince verilecek mazbata ile tahakkuk eder. 

Madde 40 — Sandığın 12 nci maddede yazılı aidat ve alacaklarını 
mazereti olmaksızın vaktinde tevkif ve tahsil etmiyen veya tevkif ve tah
sil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar göndermiyenler bu para
ları % 10 fazlasiyle tazmin ve temin ile mükelleftirler. 

Madde 41 •— Şirkette halen müstahdem memurlar eski hizmetleri
nin tekaütlük müddetine eklenip eklenmemesi hususunda muhtardırlar. 

Bu sebeple memurlar, işbu resmî senedin meriyete girdiği tarihten 
itibaren bir ay zarfında imzalıyacakları bir beyanname ile isteklerini 
Sandık idare Heyetine bildirmiye mecburdurlar. 
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Eski hizmetlerine tekaütlük müddetine eklenmesini istiyenlerin 'bu i 
hizmetlerini ve hizmetlerde aldıkları maaşları işbu resmî senedin meri
yete girdiği tarihten itibaren ik i ay zarfında tevsik etmiye mecbur
durlar. 

Hizmetlerini tevsik edemiyenler bu haktan istifade edemezler. 

Fiili hizmet : 
Madde 42 — Tekaüt maaşı, ikramiye ve tazminat gibi sandıktan 

faydalanma şekillerince istihkak memurun f i i l i hizmetine göre tâyin 
edilir. F i i l i hizmet müddeti sandık aidatının verildiği andan itibaren 
başlar. Eski hizmetler için de 22 nci madde mucibince borçlaraldığma 
göre bu hizmetler de f i i l i hizmet olarak ad ve itibar olunur. 

Madde 43 — Sandığın tediyat ve tahsilatı Anadolu Anonim Türk 
Sigorta Şirketi vasıtasiyle yapılır. Bundan dolayı şirketçe bir gûna 
ücret ve masraf alınmaz. Sandığın müdür ve memurlarının masraf-
lariyle kırtasiye, teshin ve diğer idare masrafları da şirketçe temin 
olunur. 

Madde 44 — Aylık sahipleri her sene haziran ve kânunuevvel ay
lan içinde Tekaüt Sandığınca tes/bit edilecek numunesine uy/gun bir yok
lama ilmühaberi vermiye mecburdurlar. Müddeti zarfında yoklama 
ilmühaberini vermiyenlerin aylıkları bu ilmühaberi getirinciye kadar 
tediye olunmaz. Sandıktan bizzat aylık alanlar bu kayıttan müstesnadır. 

Madde 45 — Tekaütlük, maluliyet, ölüm sebebiyle veya bunlar
dan başka hefhangi bir sebeple şirketten ayrılma halinde memurların 
şirkete ıgirdikleri zaman nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum 
tarihlerini, aile vaziyetlerini, tekaütlüklerinde sayılabilecek hizmetleri
ni ve bu hizmetlerinin müddetlerini son aldıkları aylık miktariyle bu 
aylığı ne zamandan beri almış olduklarına gösteren bir cetvel şirketçe 
sandığa tevdi olunur. 

Madde 46 — Şirketten gönderilecek evraka istinaden sandıktan 
verilecek tazminat veya tahsis olunacak maluliyet, tekaütlük, dul ve 
yetim aylıklarına ait hesap ve tahakkuk evrakı İdare Heyetine tevdi 
olunur. Heyetçe verilecek karar üzerine tahsis muamelesi tekemmül 
etmiş olur. 

Madde 47 — Memurların tekaütlük talebinde bulunabilmeleri için 
işbu tesis senedinin meriyete girdiği tarihten itibaren beş sene müddetle 
bi lf i i l şirkette çalışmaları şarttır. Ancak vefat ve maluliyet hükümleri 
bu kayıttan müstesnadır. 

FASIL : IX 

Tesisin fesih ve tasfiyesi : 

Madde 48 — İşbu tesisin muayyen bir müddeti yoktuı. Lüzumu 
halinde Kanunu Medeninin ikinci babının üçüncü faslında yazılı hü
kümler dairesinde feshi talep ve icra olunabilir. 

Fesih halinde Sandık İdare Heyeti sandık mevcudunu, sandığa 
dâhil memurlar arasında ve bunların ödemiş oldukları mebaliğ ile 
mütenasiben taksim edecektir. 

Tekaüt, dul ve yetim aylığı alanlar da bu hükme tâbidir. 

İstanbul 6 noı Noterliğinde 28 mayıs 1943 tarihinde 7666 numara 
altında resen tanzim olunan işbu tesis senedi Ticaret Vekâleti Yüksek 
Makamınca 18 mayıs 1943 tarihinde tasvip ve İstanbul Asliye Mahke
mesi 9 uncu Hukuk Hâkimliğince 6 haziran 1943 tarihinde ve 43/513 
numara altında tasdik kılınmıştır. 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Sabit sıra ve merdiven yaptırılacak 
1 — Eksiltmeye konulan iş Ankara Hukuk Fakültesinde 418 ki

şilik sabit sıra ve iki tane merdiven yapılmasıdır. Keşif bedeli 36.911 
l ira 49 kuruştur. 

2 — Eksiltme 29/7/1943 perşembe günü saat 15 te Mektepler Mu
hasebeciliğinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna ait evrak Hukuk Fakültesinde 
RÖTÜleibilir. 

4 — Eksiltmeve girebilmek için şartnamesinde yaîılı vesikalar ve 
2.768 lira 37 kuruş muvakkat teminatla eksiltme zamanından bir saat 
evveline kadar müracaat lâzımdır. 

574/4-4 

D. Demiryolları 2 nci İşletme Müdürlüğünden : 

Aşağıda 1 e-'-i ve kilometreleri ya/ılı balastların her birisi ayrı 
ayrı birer eksıUııe mevzuu teşkil etmek ve hizalarında gösterilen gün 
v saatlerde sıra 11 e ihaleleri yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmışta eksiltmeleri Ankara istasyonunda 2 nci işletme bina
sında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin hizalarında miktarları yazılı muvakkat teminatları ile 
kanun' vesaik ve tekinlerini havı zarilarım eksiltme saatinden bir saat 

evveline kadar K )misvo.ı Reisliğine vermiş olmaları lâzımdır. Şartname 
le mukavele projeleri işletme Komisyon Kaleminden parasız veril
mektedir. 

Toi'Iama Beher M 3 mn 
kırnr.'j balast muhammen Muvakkat 

mıktarr bedeli teminatı ihale gün ve 
Yeri ve Km. leri V \ Kr L. Kr. saatleri 

Irmak-Zonguldak 
hattı Kim. 129X500 5000 100 1500.00 3 ağustos 1943 salı 

saat 16,00 
Apsarı - Ildızım is-
tasiyonları arası 

Irmak - Zonguldak 
hattı K im. 164 X 700 3000 400 900.00 3 ağustos 1943 salı 

saat 16,30 
Sum ucak-Kurşunl u 
İstasyonlar arası 

Ocak mah
sulü balast 

miktarı 
M 3 

Irmak Zonguldak hattı 
Kim. 228X150 2000 500 750,00 4 ağustos 1943 çar-

samba saat 16,00 
Kurtçimeni - Ismetpaşa 
İstasyonları arası 

İrmak - Zonguldak hattı 
Kim 317X000 5000 S(/> 187.3.00 i ağustos 1943 çar-

samba saat 16.30 
Kayadibi - Tefen 
İstasyonları arası 

568/4-4 

M. M, V. ! numnruh S:U;n Alma 
Kom i sy onu nd a n 

1 — Askerî Fabrikalar için kapalı zarfla alınacağı ilân edilen aşa
ğıda yazılı yedi kalem sebzeye istekli çıkmadığından pazarlıkla alına
caktır. 

2 — Pazarlığı 20 ağustos 1943 cuma günü saat 15 te Ankara Ak
köprü civarı isviçre Hanmdaki komisyonda yapılacaktır. 

3 — Sebzelerin muhammen bedelleri ve teminatları aşağıda göste
rilmiştir. 

4 — işbu sebzeler bir kişive ihale edileceği gibi ayrı ayrı kimse
lere de ihale edilebilir. Şartnamesi her gün komisyonda (görülebilir, is
teklilerin ihale günü vaktinde komisyona gelmeleri. 

Cinsi Ki lo Muhammen lB Teminatı 

Patlıcan 12000 4200 315 
Taze fasulya 15000 4500 337 50 
Kırmızı domates 9000 2250 168 75 
Taze kabak 11000 1650 123 75 
Semiz otu 1000 200 15 
Patates 3000 1050 78 75 
Kuru soğan 2000 500 37 50 

Yekûn 14350 1076 25 
655/4-1 

Başvekâlet Devlet Matbaam 
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