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B a ş b a k a n l ı k N e ş r i y a t ve M ü d e v v e n a t
Umum Müdürlüğüne

Sayı: 7546

CUMA

müracaat olunur.

KANUN
.Nakil vasıtaları hakkındaki 381217 sayllr kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna
ek 4832 sayılı kanunun kaldırılmasına dair Kanun
Kanun N o : 5666

Kabul tarihi: 26/6/1950

Madde 1 — 15/5/1940 tarihli ve 3827 sayılu nakil vasıtaları hakkın
daki kanunun ikinci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilmiş otomobillerden ikincisi
cetvelden çıkarılmıştır.
Madde 2 — -Aynı kanuna ek 16/1/1946 tarihli ve 4832 sayılı kanun
kaldırılmıştır.
Geçici Madde — 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
Büyük Millet Meclisi kısmının 309 uncu taşıt giderleri bölümünün 3 üncü
)(Başkanvekilleri otomobili işletme giderleri) maddesindeki ödenekten
kalan (5 180) lira (36) kuruş ve dördüncü l(Başkanvekilleri otomobili
tamir giderleri) maddesindeki ödenekten kalan (1 473) lira (60) kuruş
tasarruf edilmiş ve yine aynı kanuna bağlı (D) işaretli cetvelin Büyük

Millet Meclisi kısmından (260) ve (225) lira aylık ücretli i k i şoför kadrosu
kaldırılmıştır.
Madde 3 —• B u kanun 1 Temmuz 1950 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 — B u kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür.
28/6/1950
Başlısı
1 —• Nakil vasıtaları hakkındaki kanun ile bunun ek
ve değişiklikleri :
3827 Nakil vasıtaları hakkında Kanun
20/5/1940
4193 Nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek Kanun
30/3/1942
4667 Nakit vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna ek Kanun
18/9/1944
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanunda değişiklik
yapılmasına dair Kanun
29/8/1947
2
Yürürlükten kaldırılan Kanun :
Nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek Kanun 21/1/1946
No.

Düstur
Tertip

Reim!
Gazete
Cilt Sahife Sarı
21
23
25
28

834
400
1407
1470

4513
5070
5811
6694

817

6211

KARÂRLAR
Millî Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:
1 — Erzurum, Valisi Cemal Dinç'in İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri
Genel Müdürlüğüne, Çoruh Valisi Cemal Babaç'm Tetkik Kurulu Müşa
virliğine naklen tâyinleri tensip edilmiştir.
2 — B u kararı yürütmeğe İçişleri Bakanı memurdur.

1 —• Açık bulunan 100 lira; maaşlı Millî Eğitim Bakanlığı Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Okul Müzesi 'Müdürü olup 4926
sayılı kanunun 5 inci ımaddeslne göre Talim ve Terbiye Dairesinde Ça
lışmakta bulunan ıHayrullah örs'ün naklen ve terfian tâyini tensip edil
miştir.
2 — B u kararı yürütmeğe Millî Eğitim Bakanı görevlidir.

28/6/1950

28/6/1950
CUMHURBAŞKANI
C. B A Y AR

Başbakan
A. M E N D E R E S

İçişleri Bakanı
R. NASUHÎOÖ-LU

CUMHURBAŞKANI
O. B A Y A R
Başbakan
A. M E N D E R E S

Millî Eğitim Bakanı
A. BAŞMAN
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Yargıtay Tevhidi İçtihat Kararları
Yargıtay Tevhidi İçtihat Genel Kurulundan çıkan 15/2/1950
g ü n ve E . 21 / K . 1 saydı karar
ÖZETİ: Görev dışında verilen bir hükmün
sanık tarafından temyiz edilmesi halinde, Usul
Kanununun 326 ncı maddesiyle kabul edilen
esas dairesinde müktesep hakka halel gelme
mek üzere her halde hükmün bozulması icabettiği hakkında.
Müktesep hak düşüncesiyle vazife cihetinden bozma yapılıp yapılmıyacağı hususunda Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesinin 18/4/1046 tarih
ve 3902 ve 7/12/1949 tarih ve 15089 sayılı kararlarını havi 'ilâmları ara
sında meydana gelen içtihat uyuşmazlığının çözülmesi mezkûr daire Baş
kanlığının 20/12/1949 tarihli yazısiyle istenilmesine mebni toplanan içti
hadı Birleştirme Genel Kurulunca yapılan tartışma ve inceleme sonunda;
Yukarda yazılı Dördüncü Ceza Dairesinin ilâmlarında gösterildiği
üzere mahkemenin görev dışında bir dâvayı hükme bağlamış olması ha
linde bu hükmün sanığın temyizi üzerine müktesep hakka halel gelme
mek üzere bozulduğu halde diğer bir ilâmda, dâvanın görev dışında hük
me bağlanması halinin; aleyhe bozma sebebi sayılmadığının gösterilme
siyle iktifa edildiği anlaşılmıştır.
'
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 307 nci maddesinde; «temyiz;
ancak hükmün, kanuna muhalif olması sebebine müstenit olabilir. Hu
kuki bir kaidenin tatbik edilmemesi yahut yanlış tatbik edilmesi kanuna
muhalefettir» denilmiştir. Hukuki kaidenin ne gibi hallerde ihlâl edildi
ğini birer, birer saymak mümkün olmadığından kanun, bu hususun tak
dirini Yargıtaya terketmiş olduğundan Yargıtay Ceza Daireleri; kanunun
her hangi bir hükmüne riayet edilmemesi halini, bozma sebebi sayıp say
mamakta takdir hakkına malik bulunmakta ise de, kanuna mutlaka mu
halefet sayılan hallerde behemehal hükmün bozulması zarureti vardır.
Bu haller, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 308 inci maddesinde
sekiz bent altında gösterilmiştir. Mahkemenin kanuna muhalif olarak
dâvayı bakmağa kendini vazifeli görmesi hali de, mezkûr 308 inci mad
denin dördüncü bendinde irae P "Jımlştir. Yargıtay Ceza Daireleri kendi
sine sevkedilen işlerde, yalnız temyiz dilekçesinde ve lâyihasında göste
rilen noksan ve hatalara tetkikatını hasretmeyip kanun hükmünün her
hangi bir surette ihlâl edildiğini gördüğü surette hükmü bozmak ve mu
ayyen hallerde hükmü bozduktan sonra dâva evrakını o mahkemeye tek
rar göndermek suretiyle işin intacının uzamasına mahal bırakmaksızın
esas hakkında da karar vermek yetkisine malik bulunmaktadır. Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu madde: 1(320, 322). Yargıtay Ceza Daireleri,
mahkemenin görev dışı verilen bir hükmü bozduğu takdirde yetkili mah
kemeyi tâyin eder ve işi vazifeli mahkemeye gönderir. Usul Kanunu 323
ancak; sanığın temyizi üzerine bir hükmün görev cihetinden bozulmuş
olması halinde; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 326 ncı maddesiyle
kabul edilen esas dairesinde evvelki hüküm ile tâyin olunan cezadan daha
ağır ceza tatbiki madalet kaideleri ve müktesep hak mülâhazasiyle telifi
mümkün olmadığından sanığın müktesep hakkının mahfuz tutulması lâ
zımdır.
" Netice; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 308 inci maddesinde
mutlaka muhalefet sayılan haller meyamında mahkemenin kanuna mu
halif olarak dâvayı bakmağa kendini vazifeli görmesi hali de mevcut
olmasına nazaran görev dışında verilen bir hükmün sanık tarafından tem
yiz edilmesi halinde dahi, mezkûr Usul Kanununun 326 ncı maddesiyle
kabul edilen esas dairesinde müktesep hakka halel gelmemek üzere her
halde hükmün bozulması icabettiğine 15/2/1950 gününde oyçokluğu ile
karar verildi.

Yargıtay Tevhidi İçtihat" Genel Kurulundan çıkan 1/3/1950
gün) ve E . İlll/K. ¡2) sayılı karan
ÖZETİ: İyi niyetle bir gayrimenkule zilyed
bulunanın onu kullanma ile faydalanmasının
değerlendirilecek karşılığa şâmil olamıyacağına
ve bu. itibarla yapmış olduğu zaruri ve faydalı
sarfiyatından malhsuıb edilemiyeceği hakkında.
İyi niyetle bir gayrimenkule zilyed bulunanın onu kullanma ile fayda
lanması yüzünden elde ettiği menfaatin yapmış olduğu zaruri ve faydalı
sarfiyatından indirilmesi gerekip gerekmiyeceği hususlarında Yargıtay

Dördüncü Hukuk Dairesinin 29/1/1942 tarih ve 313 ve 24/9/1945 tarih ve
3263 ve Beşinci Hukuk Dairesinin 20/3/1947 tarih ve 677 sayılı kararlarını
havi ilâmları arasındaki içtihat uyuşmazlığının çözülmesi gerekli görül
mesine mebni toplanan Tevhidi İçtihat Genel Kurulunda keyfiyet incele
nerek: Sonuçta;
Her iki daire kararları arasında bahis konusu içtihat ayrılığı Medenî
Kanunun 907 nci maddesinin son fıkrasındaki «zilyedin elde ettiği se
mereler» mefhumunun şümulünün tâyininde belirmektedir. Dördüncü
Hukuk Dairesince iyi niyetle bir gayrimenkule zilyed bulunanın onu kul
lanması «fayda ve semere» sayılmış ve değerlendirilecek karşılığının yap
mış olduğu zaruri ve faydalı sarfiyatından indirilmesi esası .kabul edilmiş
olduğu halde Beşinci Hukuk Dairesi «zilyedin elde ettiği semereler» mef
humunun o şeyi kullanma ile faydalanmaya teşmiline cevaz görmemiştir.
Anlaşmazlığın esas konusu olan semere; cevheri bozulmadan ve ek
silmeden bir* şeyin belli zaman ve devrelerde verdiği mahsuldür. Bunun hu
kuki mânada ne dereceye kadar semere sayılabileceğini tâyin edebilmek
için iktisadi icap ve düşünceleri de gözönünde bulundurmak ioabeder.
Medenî Kanunun 620 nci maddesinde yalnız tabiî semere tarif olunmuş-ve
madde metninde «bir şeyin belli zamanlarda hâsıl ettiği ve örfün o şeyden
tahsis suretine göre istihsalini tecviz eylediği mahsuller, o şeylerin tabiî
semereleridir» denilmiştir. Bir şeyden nakit ve sair suretlerle alınan; me
selâ ödünç bir paranın belli zaman ve devrelerde getirdiği faiz, âdi ve
hasılat kira bağıtlarından ©İde edilen kira karşılıkları ve emsali hukuki
semere mefhumu altında mütalâa olunmakta maden ve taşocaklarının
hasılatı da semereye benzetilmekte ve belli zaman ve devrelerde hâsıl olmıyan şeyler semere mefhumu addedilmemektedîr.
Gerçi Medeni Kanunumuzda İsviçre Medeni Kanununda olduğu gibi
yalnız tabiî semere tarif olunmakla yetinilerek hukuki semere tâbiri kul
lanılmamış ise de, anlaşmazlık konusu 907 nci maddenin son fıkrasında
«tabiî» kaydiyle takyit edilmeksizin geniş bir anlamda kullanılan «zilyedin
elde ettiği semereler» tabiî semerelerden başkaca medeni semereleri de
içine almakta ve bu görüşü tanınmış müelliflerim rey ve mütalâaları da
teyit etmektedir. Fakat bir şeyden kullanma yoliyle intifa, semere mefhu
muna girmediği gibi bir bağıta dayanmamakta olması bakımından da hu
kuki semere değildir.
Mevcudiyetine kani olduğu hakka dayanarak bir şeyden faydalanmış
olan iyi niyetli zilyedi hiç bir yönden sorumlu tutmayan kanun vâzn 906
ncı maddede o şeyi geri istiyene karşı faydalanması yüzünden zilyedin
hiç bir tazminat itasına mecbur olmadığı hükmünü koymuştur. Bu mutlak
sorumsuzluğu 907 nci maddenin son fıkrası da takyit etmiş olmayıp iyi
niyetli zilyedin elde ettiği semerelerin sadece yapmış olduğu zaruri ve
faydalı sarfiyatından mahsubunu kabul etmiş bulunmaktadır.
Yukarda izah olunan sebeplere ve mukayese olunan 906 ve 907 nci
madde hükümlerine göre Medeni Kanunun 907 nci maddesinin son fıkra
sındaki «Zilyedin elde ettiği semereler» tâbirinden maksut tabiî ve hukuki
semereler olup semere mefhumuna girmiyen, bir şeye iyi niyetle zilyed
bulunan onu kullanma ile faydalanmasının değerlendirilecek karşılığa
şamil olamıyacağına ve bu itibarla yapmış olduğu zaruri ve faydalı sarfi
yatından mahsup edilemiyeceğine 1/3/1950 tarihinde üçte ikiyi geçen oy
çokluğu ile karar verildi.
•

.

Yargıtay Tevhidi İçtihat Genel Kurulundan çıkan 15/3/1950
g ü n ve* E . 2 8 / K . 6 sayılı karar
ÖZETİ: Alacaklı ve borçlusu tacir olmıyanlar veya biri tacir olup dâ diğeri tacir olmıyanlar arasında çıkan ihtilaflı hususu Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununun kabul ettiği
sübut delilleri ile ispat etmesi, yalnız tüccarlar
arasında çıkan ihtilâfta ticaret defterleri münderecatınm Ticaret Kanununun kabul ettiği kayıt
ve şartlar dairesinde defter sahibi lehine delil
sayılacağı ve ilamsız icra takiplerine taallûk
eden bu kabîl ihtilâflar hakkında görevsizlik ka
ran vermelerinin gerekeceği hakkında.
Ziraat Bankasının tohumluk tedariki için çiftçilere dağıttığı parala
rım tahsili talebiyle yaptığı icra takibine karşı, borçlu çiftçi zamanaşımı
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savummıasiyle itirazda bulunmuş ve alacaklı Banka ise borçtan bir mik
tarının ödenmesiyle zamanaşımının kesilmiş olduğunu ve bu hususun
Banka defteri kayıtlariyle ispat edileceğini bildirerek itirazın kaldırıl
masını istemiş olduğundan icra tetkik merciince Banka defteri kayıtla
rına dayanılarak zamanaşımının kesilmiş olduğunun kabuliyle borçlunun
itirazının reddine dair verilen karar mahkemelerin tatili zamanında
Yargıtaya ait işleri görmek üzere kurulan heyetçe 15/8/1945 tarih ve
2198/2000 sayılı kararı havi ilâmla onanmış ve halbuki, emsali işlerde
Yargıtay icra ve iflâs Dairesi Heyeti zamanaşımının tediye İle kesilmiş
olduğu iddiasının Banka defterleri kaydı suretiyle ispat edilemiyeceği
içtihadında bulunmuş olmakla bu suretle hâsıl olan içtihat uyuşmazlığının
birleştirilmesi lüzumu adı ıgeçen Yargıtay Dairesi Başkanlığının 23/10/1945
tarih ve 867 sayılı yazısiyle istenilmesine metani toplanan Tevhidi içtihat
Genel Kurulunda keyfiyet incelenerek: Sonuçta;
Uyuşmazlığa konu olan iddia ve savunmanın tüccar olanlar veya
olmıyanlar arasında geçmesi hallerini, bu hususta uygulanacak kanun
hükümlerinin farklı olması bakımından ayrı, ayrı mütalâa etmek lüzumlu
görülmüştür.
Tacir olmıyan özel veya tüzelkişiler arasımda çıkan ihtilâfta, borç
lunun ileri sürdüğü zamanaşımının Borçlar Kanununun 133 üncü madde
sinde sayılıp bildirilen sebeplerle kesilmiş olduğunu iddia eden alacaklı
mın., bu iddiasını borçlunun inkârı halinde Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun kabul ettiği şekil ve suretlerle İspat etmesi lâzımdır. Gerçek
Borçlar Kanumumum 133 üncü maddesinin 1 sayılı bendinde diğer sebepler
arasında borca mahsuben bir miktar para veya faiz verilmesinin müruru
zamanı keseceği yazılı olduğu gibi iddia edilen bir kısım ödemenin inkârı
halinde ihtilâfın halline müessir bulunan bu iddiamın delil ile ispatı lüzu
munu ve delillerim (mahiyetini ve İspat saha ve kuvvetlerini Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kamunu bildirir. Bir kimsenin sözünüm ve yazışımın kemdi
lehine delil olmaması esas kaidedir. Fakat aleyhime delil teşkil etmesi
caiz ve'kabule şayan bulunur. B u cihet sözü geçen Usul Kanumumuzum
304 üncü «maddesinde gereği kadar açiklamımış ve 303 üncü maddesinde
ise ticaret defterlerindeki kayıtlarım hüküm ve kuvvetlerimin Ticaret K a 
nunu ahkâmına itaıbi olacağı bildirilerek bu hükümlerin tacir olmıyanlar
arasındaki ihtilafta (tatbik yeri olmadığı gösterilmiştir.
Beyan olumam bu kanun hükümlerime göre tacir olımıyam. alacaklı
ve borçlu arasında ileri sürülen zamanaşımının bir kısım borcun ödemımesiyle kesilmiş olduğu iddiasını .alacaklımın elinde bulunanı senedin arkasına
yazacağı şerh ile kendi lehine ispat edemiyeceği ve bu yolda vâki bir .
ödeme iddiasının borçluyu llzaım edecek diğer kanuni delillerle ispatı
gerekeceği ve icra talkiblerinde ise bu delilin icra ve iflâs Kamununum
68 imci maddesinin hüküm ve beyanı veçhile herhalde yazılı olması lü
zumu aşikâr olur.
Aynı sureUle tacir olanlar veya muameleleri mutlak surette ticari
sayılanlar 'arasında çılkam ihtilâfa gelince; ticari muamelelerden dolayı
tacirler arasımda çıkan ihltilâfda kanunum bildirdiği ticaret defterlerimin
belli şartlar dairesinde sübut sebepleri olarak kabul olunabileceği ve ka^
nunun tarifine uygun.olarak tutulan ticaret defterleri münderecatının
sahibi lehine, delil sayılabileceği ve buma mukabil hasım taraf tacirin de
yine kamuma uygum olarak tuttuğu defter kaydmım davacı tarafım defte
rime uymadığı veya iddiaya esas olan .kaydın hilafımı vesaik veya sair
muteber delillerle ispat ettiği surette ilk kaydım lehe olanı sübut kuvve
tinim düşeceği Ticaret Kanununun sırasiyle 811, 83 ve 84 üncü maddele
rimde yazih bulunmuştur.
Buna göre alacaklı bir tacir veya Banka, borçlu tacirde olan ala
cağımın tahsili isteğimde borçlu tarafımdan ileri sürüleni zamanaşımı de
fimin yersizliği ve çünkü zalmamaşımımım Borçlar Kamumumum 133 üncü
maddesi hükmünce borçtan bir (kısmınım ödenımesi suretiyle kesilmiş bu
lunduğu yolundaki mütekabil iddiasını kanuna uygun ve düzgün olan
ticaret defterleri ikaydiyle ispat etmek hakkımı haiz ve buna karşı borçlu
tacir de alacaklısına ait ticaret defterlerindeki kaydım hilafımı yimıe ka
muna uygum suretite tutulmuş olan kemdi ticaret defterlerimle veya t i 
caret defterleri kamuna uygum bulunmamış veya hiç defter tutmamış
olsa bile diğer delillerle ispat etmek ve hasmının defterinim ispat kuv
vetini çürütmek yetkisine maliktir.
Burada ıbir cihetin açıklanması icabeder iki, tüccarlar * arasındaki
ihtilâflarda bir tarafın ticaret defterleri münderecatımım Sahibi lehine
delil ittihazında, kanaat husulü ve vicdan huzuru içim kaydın doğruluğu
ve dâva edilen şeyin dâva olunan tarafça halde ödenmesi lâzım borç
idüğü hakkında defter sahibime her halde tamamlayıcı bir yemim veril
mesi Ticaret Kamununum 86 inci maddesinde emir ve beyan olunduğu
ve ticaret defterleri münderecatının hilafını aynı kanunum 680 imci mad
desi hükmünce her mevi delil ile ispat caiz ve kabil bulunduğu ve halbu ki, ilamlı veya ilamsız icra takiplerinde İcra ve iflâs Kanunu hüküm*

Safaife: 18695

lerince ileri sürülen ve incelenmesi gereken iddia ve şikâyet ve itiraz
ların nevileri Ikanuın ile belirtilmiş 'delillerle ispatı gerekip yemin verilmek
suretiyle ihtilâfım hallime sözü gecem kamun hükmü müsait bulunmadığı
cihetle alacaklısı ve borçlusu tüccar olan ilamsız icra takiplerinde ticaret
defterleri kayıtlariyle ispatı gereken ihtilâflarda mahdut yetkili icra
te'itlkik ımıeroiılerinıin görevsizlik karariyile' işim 'görülmesini ait olduğu
mahkemeye bırakmaları lüzumlu ve zaruri bulunur.
Alacaklı ve borçlusu hep birden tacir olan veya olmıyanlar hakkın
da uygulamıması gereken Ikanum hükümlerinin beyanımdan sonra yalnız
bir tarafı tacir olup da diğer tarafı tacir olmıyanlar arasındaki iddia ve
savumınııaların ispatı için tacir olanım defterleri münderecatının delil
sayılıp sayılaımıyacağı hususuma gelince; Ticaret Kanununun 81 imci
maddesi hükmünce ticaret defterleri ımümdereeatınan sahipleri lehine delil
sayılabilımest ancak tacirler arasımda ticari muamelelerden dolayı çıkan
ihtilâfların hallinde caiz olur. i k i taraftan biri tacir olmazsa Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu hükümlerimden ayrık mahiyette olan Ticaret K a 
nununun bu hükmü uygulanamaz. Bu hususu, sözü geçen Usul Kanunu
num 303 üncü maddesi hükmü de başkaca açıklar.
Ticaret Kanununun 19 uncu maddesi mucibince bir çiftçinin mahsu
lâtını başkalarıma satması âdi işlerden olduğu, gibi bu mahsulü için tohum
tedariki de ticari muamele sayılmaz.
Hal böyle olunca, Yargıtay icra ve iflâs Dairesince ihtilâf konusu
sayılan meselede Banka defterleri münderecatının doğrudan kemdi lehime
deîil sayılması caiz ve kabil olmaz. Netice:
Yukarda beyan ve izah Olunan sebeplerden dolayı alacaklı ve borç
lusu tacir dlmıryanılar veya biri tacir olup.da (diğeri tacir olmıyanlar ara
sında çıkam ihtilaflı hususu, ispat etmek isteyenin kemdi sözü ve yazışınım
lehime delil sayılması caiz olmayıp iddiasını Hukuk Usulü-Muhakemeleri
Kanunumun kabul ettiği sübut delilleri ile ispalt etmesi icabedeceğine ve
yalnız tüccarlar arasımda ticari muamelelerden dolayı çıkan ihtilâfta
ticaret (defterleri münderecatınam. Ticaret Kanununun kabul ettiği kayıt ve
şartlar dairesinde defter sahibi lehine delil sayılacağıma ve bu son halde
de defter sahibine tamamlayıcı yemin vermek veya icabında ticaret def
terleri ımühıderecaltınam hilafımı hasım tarafım her mevi delillerle ispat
edebilmesini mümkün' kılmak gibi sebep ve zaruretlerden dolayı mahdut
yetkili icra tetkik mercilerimin kendilerine arzoluman ve ilamsız icra ta
kiplerime taallûk eden bu kabil ihtilâflar hakkında görevsizlik kararı
vermelerinin gerekeceğine 15/3/ıl9,50 tarihli oturumda üçte ikiyi geçen
oyçokluğu ile karar verildi.

Yargıtay Tevhidi İçtihat Genel Kurulundan çıkan 15/3/1950
g ü n ve E . 29 / K . 5 sayılı karar
Ö2ETI: Hububat ölçme .masrafı karşılığı olarak
mutemede verilen paranın, mahsubu yapılmaımasımdan dolayı istirdadına mütaallik dâvalarım
10 senelik zamanaşımına tabi olduğu hakkımda.
Hububat ölçme masrafı karşılığı olarak avans .verilen kırk liranın
mutemet tarafından mahsubu yapılmıadığımdam mezkûr paramın tahsili
hakkında Hazine Vekillimin açtığı dâvamın Borçlar Kanununun 66 ncı
maddesi hükmüme tevfikan, zamanaşımı noktasından reddine dair Niğde
Sulh Hukuk Yargıçlığından verilen karar Yargıtay Üçüncü Hukuk Dai
resince 23/3/1947 tarihinde omanmaş olduğu halde yine aynı mahkemeden
mümasil bir hâdise hakkında Hazinenin' açtığı dâvanın reddine dair sâdır
olan kararım Hazine tarafımdan temyiz edilmesi üzerine mutemede ve
rilen paramım kati hesap neticesi verilmeyip atiyen usulü dairesinde mah
subu yapılmak üzere verildiği anlaşılmış olmasına göre olayda Borçlar
Kanununun 68 ncı maddesi hükmünün tatbikına imkân olmadığı mucip
sebebiyle ımezkftr dairece 18/10/1947 tarihimde oybirliğiyle bozulduğu an
laşıldığımdan her i k i karar 'arasındaki mübayemetdm içtihadı birleştiırıme
yoliyle halli lüzumu Maliye Bakanlığınım 4198/2822 sayılı yazısiyle bildirilttmiş olmakla keyfiyet Tevhidi içtihat Genel Kurulunda incelenerek:
Sonuçta;
Üçüncü (Hukuk Dairesinin her i k i ilâmına nazaran vakıalar arasım
da tmıüraaselet ve kararlar arasımda muhalefet ve (müfoayemet bulunduğu
.görülmüştür. Hububat ölçme masrafı karşılığı olarak mutemede verilen
para idare ile memuru arasında mevcut aikde (müsteniden verilmiş ve bu
suretle aradaki ihtilâf akitten doğmuş bulunmaktadır. Bu kabîl alacak
lar hakkında Borçlar Kamununum haksız iktisap hakkındaki hükümleri-
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mm tatbiki ve bionetice hâdisede mezkûr kanunun 66 ncı maddesinin tâ
yin ettiği bir senelik zamanaşımının uygulanması caiz olmayıp 125 inci
madde gereğince 10 senelik zamanaşımının tatbiki icap etmektedir.
26 Mayıs 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununun
'(Avans ve kredi hükümlerine mıüfaailik) 88 imci maddesi hükmüne gelin
ce; bu madde mutemet ile muhasip arasındaki münasebatı tanzime ma
tuf olup olayla ilgisi olmadığı gibi memurların haksız fiillerinden doğan
zararların tazminine mütaallik dâvalar hakkındaki 16/6/1943 tarih ve 23
sayilı İçtihadı Birleştirme Kurulu kararının da kemlik hâdise ile bir ilgi
.
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ve münasebeti bulunmamaktadır.
Zira, hükmi şahsiyeti haiz bulunan
Toprak Mahsulleri Ofisinin kendi müstahdemleri ile aralarında bir hiz
met bağıtı bulunduğuna göre mevcut münaısebatın hususi hukuk icapla
rına ve aradaki bağıt hükümlerine göre tanzimi gerekli bulunmaktadır.
(Binaenaleyh yukarda yazılı sebep ve mülâhazalara ve aradaki ba
ğıt münasebetine göre 'mutemede verilen paranın, mahsubu yapılm'amar
sımdam dolayı istirdadına mütaallik dâvaların 10 senelik zamanaşımına
tabi olduğuna bir muhalif reye karşı 'çoğunlukla 15/3/1950 tarihinde ka
rar verildi.

'• m • •

YÖNETMELİK
Tarım Bakanlığından :

T a r ı m

Bakanlığı

Müfettiş

Yardımcılarının
Dair

Madde 2 — Müsabaka sınavına girebilmek için Memurin Kanunu
nun 4 üncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıdaki şartları da
haiz olmak lâzımdır:
a). Ziraat, Orman, Veteriner, Hukuk ve İktisat Fakültelerinin b>
rinden veyahut Siyasal Bilgiler Okulundan' veya bu derecelerde tahsil
veren ©kulların birinden diplomalı olmak;
b) Tarım Bakanlığının yönetim ve denetimi altında bulunan ku
ruluş ve kurumlarda kendi 'mesleğinde en ıaz dört yıl çalışmış olmak;
e) Sınav açıldığı yılın Ocak ayının birinci, gününde (32) yaşını
geçmemiş bulunmak;
d) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her nevi yolculuk güç
lüklerine dayanmağa elverişli olmak;
e) Kasdi foiır suç dolayısiyle hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hü
kümlü bulunmamak;
!f) Yapılan inceleme sonucunda sicil ve seciyesi itibariyle müfettiş
mesleğine alınmasına engel bir hali bulunmamak.
kazanmamış olanlar bir daha

M ü s a b a k a

ve Yeterlik

Sınavlarına

Yönetmelik

Madde 1 — Müsabaka ve yeterlik sınavları, Teftiş Kurulu Başkanı
veya tevkil edeceği bir müfettişin başkanlığı altında (4) müfettişten te
şekkül eden bir heyet tarafından yapılır. Lüzumu halinde Bakanlık ma
kamının tasvüblyle bu komisyona başkaları da alınabilir. .

İki defa müsabakada
giremezler.

Seçimine,

müsabakaya

Madde 3 — Müsabaka sınavına girmek iıstiyenlerin, haiz olmaları
icabeden şartlarla ibraz leyliyecekleri belgelerin nelerden ibaret olacağı,
sınavın nerede ve hangi tarihte yapılacağı, müracaatların hangi tarihe
kadar kabul edileceği, sınavın yapılacağı günden, en az bir buçuk ay ev
vel bir genelge ile Bakanlık kuruluş ve kurumlarına bildirilir ve ayrıca
gazetelerle de ilân olunur.
Madde 4 —• İhtiyaca göre hangi mesleklerden müfettiş yardımcısı
alınacağı Teftiş Kurulu Başkanlığınca gösterilecek lüzum üzerine Bakan, lîkça tesbit ve 3 üncü maddeye göre ilân olunur.
Madde 5 — 4 üncü ımadde hükmüne göre müfettiş yardımcısının
hangi meslekten alınması kararlaştırılmış bulunuyorsa sınav komisyo
nunca o mesleğe ait sınav ders ve soruları tâyin ve tertip olunur.
Madde 6 — Müsabaka sınavı evvelâ yazılı ve sonra sözlü olarak
Ankara'da yapılır. Sınav (Komisyonunca hazırlanacak sorular, Komisyon
Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanarak bir zarfa konup kapatılır ve
üzeri mühürlenir. Bu zarf sınav sırasında, adaylar huzurunda açılımcıya
kadar Teftiş Kurulu Başkanlığınca muhafaza edilir.
Madde 7 — Yabancı 'dil sınavı; Almanca, Fransızca', İngilizce ve
İtalyancadan birinden yapılır. Devlet yabancı dil sınavı vermiş olanlar
ayrıca dil sınavına tabi tutulmazlar.
Madde 8 — Yazılı sınav başlarken, sınava gireceklerin fotoğraflı
müracaat kağıtlarındaki isimleri okunur ve hüviyetleri tesbit edilir. Bun

dan sonra, zarf açılarak sorular okunur ve keyfiyet bir tutanakla tevsik
olunur. Sınav komisyonu sınava nezaretle, ödevlidir.
Madde 9 — Müsabaka sınavına girenlere, Sınav Komisyonunca tes
bit edilecek .müddet içimde soruların cevaplarımı hazırlamaları lüzumu bitdirilir. Verilen müddetim sonumda sınav kâğıtları toplanır. Simav kâğıt
larımın sağ köşesine yazılacak ad ve adresim yazılı olduğu kısım katla
nıp yapıştırılır ve (Sınav Komisyonu Başkanlığınca mühürlenerek gizli
bırakılır.
Simav kâğıtları Komisyonca en kısa bir zaman İçimde incelenerek
numara verilir ve altı komisyon başkan ve üyeleri tarafımdan imza
landıktan sonra kapalı ve mühürlü bir zarf içimde Teftiş Kurulu Baş
kanlığına sunulur. Başkanlıkça bu kâğıtların köşeleri açılarak adaylarım
aldıkları numaraların listesi yapılır ve netice kendilerine bildirilir.
Madde 10 — Sınavlarda her dersin sorular mecmuuna tam karşılık
verenler (10) No. alırlar. B i r dersten '(5) ten az No. alanlar veya bütün
derslerden aldıkları notların ortalaması '(7) den aşağı düşenler başarısız
sayılırlar.
Madde 11 — Yazılı sınavı kazananlar, aldıkları No. ortalamalarına
göre derece sırasına girerler ve sözlüye davet olunurlar. Sözlüde aldık
ları numaralarla yazılıdakilerim ortalaması en yüksek olanlar seçilir.
Müsabaka sınavı sonucunda eşitlik halinde sınav programına dâhil
yabancı dillerden birimdeki bilgi derecesi, üstün olan, aday tercih olunur.
Madde 12 — Sınavı kazananlar hakkında mevzuat dairesinde tâyin
işlemi yapılır^
Madde 13 — Müfettiş yardımcıları ancak Tüzüğün 24 üncü mad
desine göre yeterlik sınıvma girmek hakkımı kazanırlar. Yeterlik sınavı
yazılı olarak yapılır. B u sınavda müfettiş yardımcılarına, müfettişlik
mesleğine ait teftiş, inceleme ve soruşturma konularmdaki olgunluk de
recelerini tâyin ımaksadiyle sorular tertip edilir. Alınacak karşılıklar,
Simav Komisyonu tarafından tetkik olunur. Mevzuu kavrayış, işleyiş ve
neticeye bağlayışla hükümdeki isabetlere bakılarak başarı dereceleri
tesbit olunur.
(Komisyon üyeleri, başarılı ve başarısızdır şeklindeki notlarını gizli
olarak verirler. (Karar 'çoğunlukla verilir. Netice bir tutanakla tesbit
olunur.
Yeterlik sınavında kazananlar Tüzüğün 24 üncü 'maddesinin ikinci
fıkrasındaki esaslara göre açık müfettişliklere tâyin edilirler.
Yükselme müddeti içinde yeterlik sınavına girip kazanamıyanl'arla
mazeretsiz sınava girımiyenler ve İyi tezkiye alamıyamlar hakkında -Tü
züğün 25 inci maddesi 'gereğince İşlem yapılır.
Madde 14 — B u Yönetmelik Teftiş Kurulu Tüzüğümün 26 ncı mad
desine dayanılarak hazırlanmıştır.
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TEBLİĞLER
Orman Genel Müdürlüğü
aşkanlığmdan:

6 numaralı Orman Tahdit Komisyonu

A n t a l y a ' n ı n K a ş İ l c e s i n e b a ğ l ı Çayköy M u h t a r l ı ğ ı n ı n Y a y l a
Mahailesiyle i l g i l i G e r i ş O r m a n ı tahdit k ı s a dayamağı
Orman Genel Müdürlüğünün 9/2/1949 gün ve 2. Şube 2002/184 sayılı
yazılariyle, 1912 yılımda sınırlaması ikmal edilen Kaş İlcesine bağlı Yayla
Çayköyü ile İlgili Devlet ormanlarıma ait sımır tutanak özetimin çıkarılıp
noksanlarının İkmali emredilmiş olduğundan, 1942 yılında ormancı üye
Nihat Çamlı başkamvekllıEğinde hukukçu üye Ahmet Göğem ve bilirkişi
Çay Köyünden. İbrahim oğlu 1320 doğumlu Mehmet Alımkan ile Ahmet
oğlu 1325 doğumlu Musa IBilgiç'temı müteşekkil 6 Numaralı Orman Tahdit
Komisyonunum düzenlediği 15 sıra numaralı sınır tutamak defterinde
kayıtlı esas tutanaklarlam çıkarılan; Yayla Çayköy ile ilgili Geriş Ormanı
sınır tutamak özeti aşağıdadır.
I —• Çayköy Muhtarlığı Yayla Çayköy !(Küçük Alan) Mahallleslyle
ilgili orman sınırlamasına, bu mahallemin arazisiyle bitişik Çavdır Yayla
Mahallesinin orman sınır noktalarımdan olan ve her i k i köy hududu üze
rimde bulumam Karacaağaç mevkiindeki 2954 sayılı noktadan cenuba, Mu
sa Bilgiç tarlası kenarındaki 2970 sayılı noktaya doğru 2954 - 2970 sayılı
sınır hattının araziye tesbitiyle başlandı. Bu noktadan itibaren cenuba
Mehmet Kepiçli tarlası kenarında Çatal mevkiindeki 2976 sayılı noktaya
ve oradan garp ve şimali garbiye doğru Pamuklu ve Köşklütarla mevkilerimden geçilerek Bazit ımevkllmdelM tarlalarla orman ve arazi
müşterek çizgileri üzerine ve oradan da cenubugarbiye doğru sıra ile
Kanlıçam, Çingenyeri, Çingeny'urdu ve Musaılaryeri mevkileri üzerine 29703000 sayılı sınır hatları geçirildi. Bu sınır hatlariyle, Karaçay çam ormanı
şark komşuluğunda Çayköy Yaylası toplu arazilerine dâhil olan Musa
Bilgiç, Zeynep Gümüş, İbrahim Alınkan, Mehmet Kepiçli, Fatma Karadağ,
Mehmet Alınkan, Yusuf Almkan, Hamit Alınkan, Koca A l i , Musa Bilgiç,
Raziye Çınar, Nasuh Akşit ve Yusuf Almkan'ın tarlaları bırakıldı.
3000 sayılı noktadan itibaren yapılan sınırlama ile cenuptan şimali
şarkiye doğru^ Hocalar, Aşıkyeri, Harionü, Celilinkırığı, Karaarmut, Kintir, Çömez, Süleç, Fila, Çukurarmut ve Hamdi Küpten tarlası kenarındaki
Çamdibi mevkileri üzerine 3000 - 3018 sayılı sınır hatları tesbit ve Küçükalan adiyle anılan Çayköy Yaylası ormandan tefrik edilmiştir.
/Bu hatlar tesbit edilirken Meşeliğe riiş çam onmamı içerisinde Akçapmar mevkiinde Zeynep Alınkan işgalindeki tarla ile Çamdibi mevkiinde
Mustafa önerici işgalindeki tarla da köy toplu arazilerine ithal edilmiş
ve bu husus krokisinde de belirtilmiştir.
Buraya kadar yapılan sınırlama ile tesbit edüen ve Yayla Çayköy
(Küçükalan) toplu arazisini muhat olan orman sınır hatlarının 2982, 2984,
2987, 2989, 2993, 2997 ve 3002 sayılı rasat noktalarına yontma taş sınır işa
retleri konmuş ve diğer noktalar da sabit kayalar üzerine siyah boya ile
atılan numaralarla işaretlenmiştir.
II — Çayköy Yaylası hudutları dahilindeki iSarıyer tarlası:
Sarıyer adiyle anılan bu tarla, köy kulübe ve bahçeleri, Çayköy Yay
lasının topluluk teşkil eden diğer tarlalariyle muttasıl olduğundan ve
çukur bir mahalde' bulunması sebebiyle krokide görüleceği üzere
3018/2 - 3018/9 sayılı sınır hatlariyle işaretlenmiş ve diğer tarlalar ile
birlikte orman harici bırakılmıştır.
III — Meşeligeriş çam ormanı içerisinde ve Hüseyin kızı Hanife'nin işgalindeki tarla:
Bu tarla için 9 Rebiyülâhır 1282 tarih ve 116/10 sayılı ilmühaber ib
raz edilmiştir. Mezkûr tarlanın hudutları, tevsiine meydan vermemek için
3018/12 -14 sayılı hatlarla tesbit edilmiş ise de uzun müddet terk edilmiş
olduğundan orman halini almış olması ve ibraz edilen vesikanın da tapu
Olmayıp ilmühaberden ibaret bulunması nazarı itibara alınarak Devlet
lehine orman sayılmıştır.
IV — Değirmenyanı tarlası:
31 aded zahire ambarını ihtiva eden Değirmenyanı tarlası 2998-2-6
sayılı hatlarla tahdit edilmiş ise de mezkûr tarla için tapu senedi ibraz
edilmemiş yalnız ehlivukuflar, zahire ambarlarının Çavdır, Palamut ve
Çayköy Yaylalarında oturan halkın müşterek malı olduğunu beyan etmiş

lerdir. Böylece 1942 yılında ikmal edilmiş olup özeti sınır tutanak defterin
den tarafımızdan çıkarılmış olan Çayköy Yaylası ile ilgili işbu orman
sınırlaması, 3116 sayılı Orman Kanununun emrettiği 3 aylık müddet içeri
sinde alâkalıların itiraz ve bilgilerini sağlamak için ve şahsan tebliğ ye
rine geçmek üzere ilân olunur.
6 No. lu O. T. K. Başkam
Şevki Adalı

Ormancı Üye
Mustafa Yılmaz

Hukukçu Üye
Servet Çolakoğlu
3484

Antalya i l i n i n K a ş İlcesine bağlı K a l k a n Bucağının Cumhurca
O r m a n ı n ı n tahdit k ı s a d a y a n a ğ ı
Yayla Palamut Köyünün genel hudut ve vüsati
Kuzeyi: Arsa Palamut Yaylası sırtı,
Doğusu: Kavakdlbi, Aşağı Gökbei tarlaları,
Güneyi: Yümrutaş tarlaları,
Batısı: Ardıçlı ve Ardıçlıburun tarlaları ile çevrilidir.
Palamutyaylası Köyünün ve ormanlarımın genel vüsati 5000 hektar
olup bunun 4565 hektarı orman, 335 hektarı arazi ve açık tarlalardan iba
rettir.
Yukarda ismi yazılan Palamutyaylası Köyüne 3116 sayılı kanunun
5 inci maddesi gereğince mahallin en büyük mülkiye âmiri vasıtası ile Ko
misyonumuzun işe başlıyacağı gün bir ay evvelinden tebligat yaptırıldı ve
aynı madde mucibince köy ihtiyar heyeti tarafından Mehmet Kaya ve Rasih Gür namlarındaki bilirkişilerle ve aynı maddede belirtilen tahdidin
tamdan noksan bir kişisiyle Komisyonumuz zabıtnamede mesafe mevki
3970 rasat numarasından 4047 rasat numarasına kadar işaretlenen ve bi
lirkişiler tarafından tarif ve irae mahal isimleri vasıtasiyle 3116 sayılı
Orman Kanununun 5 inci maddesi ve Tahdit ve Tescil Yönetmeliğinin
2 nci maddesi gereğince 3116 sayılı kanunun 1 inci maddesini değiştiren
4785 sayılı kanunun 12 nci maddesi ve Orman Tahdit ve Tescil Yönetmeli
ğinin muaddel 27 nci maddesi delaletiyle ismi yazılı köye ait orman aşa
ğıdaki şekilde sınırlandırılmıştır.
Cumhurca namiyle yadedilen tek kıtadan ibaret ormanın hudut ve
vüsat ve evsafı:
Kuzeyi: Kavaklıdere Susuztaş 4010 KJurtbeiemi Gazi Maşadağı Gökgeriş, Akbelen, Dörtkuyular, 4007 Doğruyolbaşı 4005 Akgedik ve Akgedik
dibi,
Doğusu: 4002 Gölüstü, 4047-4046- 4045 Çay kavuştuğu Yemişen
deresi ötegen yolu ve Karaçay,
Güney: islâmlar 4020 İslâmlar Palamut 3970 Kavaklıdere,
Batı: Koçak deresi 4000 Koçak' köprüsü 4015 Bıçkı yıkığı tepesi,
Tavşantarlası 4013 Ardıçlı Karadere ile çevrilidir.
Yukarda hudutları açıklanan ve hakkında 3116 sayılı kanunun 8 inci
maddesine müstenit bir tasarruf iddiası vâki olmıyan Cumburca namındaki ormanın Devlet Ormanı olarak Devlet adına tahdit ve tesciline kül
türel arazinin Tahdit ve Tescil Yönetmeliğinin muaddel 38 inci maddesi
mucibince tahdit harici bırakılmasına ve onmamla ilgisi bulummıyam mezar
lık köy adıma tahdit ve tescillime orman sarp olup rasat noktalarımın değiş
mez bulunmasına hendek kuru duvar yerine köklü kayalar üzerine numara
atılmak suretiyle 3116 sayılı Orman Kamumumum 5 imci ımaddeslmde belir
tilen adedin tam mevcudunun bir noksaniyle toplanan komisyonumuz ta
rafından karar verildiği.
Sınır işaretlerinin korunması lüzumu köy ehlivukuflarına ve ihtiyar
heyetine anlatıldı.
6 No. lu O. T. K . Başkanı
Burhanettin ölçer

Ormancı Üye
Mustafa Yılmaz

Yaylapalamut Köyü bilirkişileri
Hasan Onaran
Mehmet Yılmaz
3655

SaJhife: 18698

30 HAZİRAN 1950

(Resmî Gazete)

İLÂNLAR
M .

S.

B.

1 N o . lu

Satın

A l m a

Komisyonu

Başkanlığından
il — Askerî ihtiyaç için 6000 ton buğdaydan bulgur itmaliyesi ka
palı zarfla ihale edilecektir.
8 — Beher kilosunun tahmin edilen İmailiyesi 8 kuruş 55 santim olup
tutarı 913.000 lira ve geçici teminatı 24.270 liradır.
3 —ı 6000 ton bir istekliye ihale edilebileceği gibi 1000 tondan aşağı
olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir.
4 —. İhalesi lQ/7/1950 Pazartesi günü saat 15 te Komisyonumuzda
yapılacaktır. Teklif mektupları tâyin edilen saatten bir saat evveline
kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır.
5 —ı Şartnameler her gün Komisyonumuzda ve İstanbul Lv. Amir
liğinde Konya'da Levazım Amirliğinde ve Karaımah'da Belediye Başkan
lığında görülebilir.
1831 / 4-3

M .

S. B . 2 N o . l u S a t ı n

A l m a

4
tanbul
5
şamba

— Liste ve şartnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda, İs
Levazım Amirliğinde görülür ve 270 kuruşa Komisyonda satılır.
— Teklif mektuplarınım noksansız alarak 9 Ağustos 1950 Çar
günü saat 10 a kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi.
1760 / 4-2

1 — Kapalı zarf ile 42.000 liralık 2 numara izalatör fincanı satın
alınacaktır.
2 — Beher izalatör fincanın muhammen bedeli 90 kuruş olup hep
sinin geçici teminatı 3150 liradır.
3 —• İhalesi 12 Temmuz 1950 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda
yapılacaktır.
4 — İdari ve fennî şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülür ve 210 kuruşa Komisyonda sa
tılır.
5 — Teklif mektuplarının noksansız olarak 12 Temmuz 1050 Çar
şamba günü saat 10 a kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi.
1874 / 4-2

Komisyonu

Başkanlığından
1 — Kapalı zarf ile 154 kalem SCOUT oto yedek parçaları satın alı
nacaktır.
2 — Hepsinin muhammen bedeli (235.000) lira olup geçici teminatı
(13.000) liradır.
3 — İhalesi 20 Temmuz 1950 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda
yapılacaktır.
4 — Liste ve şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülür ve 11,75 liraya Komisyonda satılır.
5 —• İsteklilerin 20 Temmuz 1950 Perşembe günü saat 10 a kadar
teklif mektuplarını noksansız olarak Komisyon Başkanlığına vermeleri.
1531/4-3
1 — Kapalı zarf üe 15 kalem akü ham malzemesi satın alınaoa çaktır.
2 — İhalesi 3 Temmuz 1950 Pazartesi saat 11 de Komisyonda ya
pılacaktır.
3 — Hepsinin muhammen bedeli 23.226 lira olup geçici teminatı
1.741 lira 90 kuruştur.
4 — Akü ham malzemeleri bir mütaahhide ihale edilebildiği gibi
İzaml üçü" tecavüz etmemek şartiyle ayrı ayrı firmalara da ihale edile
bilir.
5 — Şartnameleri ve listesi İstanbul Levazım Amirliğinde ve her gün
öğleden evvel 2 No. lu Satınalma Komisyonunda görülür.
6 —. İsteklilerin 3 Temmuz 1950 Pazartesi günü saat 10 a kadar
teklif mektuplarım noksansız olarak Komisyon Başkanlığına vermeleri.
1749 / 4-4
% —. Kapalı zarf üe 20 ton 3 mm. kutrunda bakır tel satın alınacaktır.
•Z — Beher kilosunun muhammen bedeli 273 kuruş olup hepsinin ge
çici teminatı 3980 liradır.
3 — İhalesi 3 Temmuz 1950 Pazartesi günü saat 11.30 da Komis
yonda yapılacaktır.
4 — Şartnameleri İstanbul Levazım Amirliğinde ve her gün öğleden
evvel Komisyonda görülür ve 273 kuruşa satılır.
5 —ı Teklif mektuplarının noksansız olarak 3 Temmuz 1950 Pazar
tesi günü saat 10.30 a kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi.
1758 / 4-4
1 — Kapalı zarf ile 119 kalem İndeks Otomat Tezgâh avadanlık
ları satın alınacaktır.
2 — Hepsinin muhammen bedeli 53.941 lira olup geçici teminatı
3.947 lira 5 kuruştur.
3 — İhalesi 9 Ağustos 1950 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda
yapılacaktır.

m
M .

S. B . 4 N o . l u S a t ı n

A l m a

Komisyonu

Başkanlığından
1 —• Kapalı zarf ile Ankara Malzeme Parkında kamallzaslyon İşi
yaptırılacaktır. "
2 — İhalesi: 15 Temmuz 1950 Cumartesi saat 11 de Komisyonda ya
pılacaktır.
3 — Keşif tutarı: 60.589,43 lira olup geçici teminatı: 4279,50 liradır.
4 — Şartnamesi hergün İstanbul Levazım Amirliğinde ve Komis
yonda görülür. İsteyenlere 302 kuruşluk makbuz ile Komisyondan verilir.
5 — İstekliler şartnamemin 13 üncü maddesi gereğince ihaleden 3
gün evveline kadar K . K. İnş. Gr. Başkanlığımdan alacakları belgeyi tek
lif mektuplarıma koymaları lâzımdır.
6 —• İsteklilerin teklif mektuplarım ihale günü saat 10 a kadar
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
1875 / 4-2
1 —' Kapalı zarfla Arifiye'de hangar yaptırılacakta.
2 — İhalesi: 14/7/1950 Cuma günü saat 16 da Komisyonda yapı
lacaktır.
3 — Keşif tutarı: 73.293,94 lira olup geçici teminatı: 4914,70 liradır.
4 — Şartnamesi hergün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul
Levazım Amirliğimde görülür. İsteyenlere 367 kuruşluk makbuz karşüiğında Komisyondan verilir.
5 — İsteklilerin şartnamenin 13 üncü maddesi gereğince ihaleden
3 gün evveline kadar K . K . İnş. Gr. Başkanlığından alacakları belgeyi tek
lif mektuplarına koymaları lâzımdır.
6 — IstekUlerin teklif mektuplarını ihale günü saat 15 e kadar
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
(1876 /4-B
1 — Levazım Amirliği ihtiyacı içim 400 ton patates ile 150 tom kuru
soğan ayrı, ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.
2 — Patatesim tahmin edilen kilo fiyatı 20 kuruş olup tutarı: 80,000
lira geçici teminatı 5250 lira ve kuru soğanım 17,5 kuruş, olup tutarı 26250
lira geçici teminatı: 1968 lira 75 kuruştur.
3 —Eksiltmesi: 20/7/1950 Perşembe günü saat 15/30 da patatesin
ve saat 15/45 te soğanın yapılacaktır. Teklif mektupları tâyin edilen
saatten bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan
lığıma verilmiş olacaktır.
4 — Şartnameler hergün Komisyonumuzda ve istanbul Levazım
Amirliğinde görülebilir.
1922 / 4-1
Etimesgut'ta yaptırılacağı 23-27/6/1950 günlerinde ilân edilmiş olan
20 aded helâ yaptırılmasından şimdiklik sarfınazar edümıiiştir. Bu onarım
ayrıca ilân edilecektir..
1856 /1-1

30 HAZİRAN 1950

(Renmî Garete)

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından :
60 aded elektrik motoru alınacak
1 — Muhtelif takatta 60 aded elektrik motorunun satın alınması
kapalı zarf usulü ille eksiltmeye konulmuştur.
2 — Malzemenin muhammen bedeli 15010 i(on beş bin on) lira ve
muvakkat teminatı 1125.75 (bin yüz yirmi beş lira yetmiş beş) kuruştur.
3 — Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden
ve Haydarpaşa'da Malzeme ve Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden
verilir.
4 —• (Eksiltme Ankara'da, İdare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonunca 17/8/1950 Perşembe günü
saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle (kanunun tâyin ettiği
vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabilinde
adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri veya (muayyen vakitten ön
ce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri.
1921 / 4-1

dahife: 18699

Konya Sulh Hukuk Yargıçlığından :
Bayı : 950/620
Konya'da Meramım Aşkam yöresinde mukim Hasam oğlu Mehmet
Çelen tarafından Kovanağzı - Toprak Sarnıç mevkiinde mukim Ahmet
kızı Cemile Seğirdici ve arkadaşları, aleyhlerine; dâvâlılardan Ahmet
karısı Kâmile ve çocuklarında olan 1000 lira alacağınım temini istifası
için Konya İcra Memurluğumdan almış olduğu salâhiyet vesikasına isti
naden müşterek bulundukları Toprak Sarnıç mevkiinde kâin ve 653 ada
nın 13 parselinde kayıtlı evim şüyuunun izalesi hakkında açılan dâvadan
dolayı dâvâlılardan Ahmet kızı Cemile namına tanzim ve tevdi edilmek
üzere Konya Postahanesine tevdi edilen dâva arzuhalimi muhtevi dave
tiydi tebliğ zarfı Cemile'nim gösterilen adreste olmadığımdan bahs ile
tebliğ edilmiyerek iade edilmiş olduğundan ilânen davetiye tebliğine ve
duruşmanın 28/8/1950 Pazartesi günü saat 9 a bırakılmasına karar ve
rilmiştir. O gün ve saatte mahkemeye gelmediği veya bir vekil gönder
mediği takdirde hakkında gıyap kararı verileceği dâva arzuhali ve da
vetiye tebliği yerine geçmek üzere ilân olunur.
1

1909

Devlet Demiryolları Malatya İşletme Komisyonundan :
Kömür yükleme ve boşaltma işi yaptırılacak
1 — İşletmemiz Malatya Deposuna bir yıl içinde gelecek takriben
(45000) ton kömürün vagonlardan boşaltılması ve boşaltıldıktan sonra
makine tenderlerine ve vagonlara yükietilmesi ve Malatya Deposunun
temizlik işleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli 26.937 lira 50 kuruş ve geçici inanca 2.02C
Ura 31 kuruştur.
3 — Bu işe ait şartname ve sözleşme taşanları İstanbul'da Sirkeci,
Ankara'da Ankara, Diyarbakır'da Diyarbakır garlarından ve Malatya'da
5 inci İşletme Müdürlüğünden parasız temin edilebilir.
4 — Eksiltme 6 Temmuz 1950 Perşembe günü saat 11 de Malat
ya'da 5 inci İşletme binasındaki Komisyonda yapılacağından isteklilerin
2490 sayılı kanun ahkâmı . dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını
o gün en geç saat 10 a kadar makbuz karşılığı Komisyona vermeleri
veyahut vaktinde Komisyonda bulunabilecek surette iadeli taahhütlü
olarak posta ile göndermeleri.
1803 /4-4

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından:
«Dört tane pikap tipi kamyonet satın alınacaktır.»
Birlikler ihtiyacı için teknik şartname dâhilinde dört tane pikap
tipi kamyonet kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.
Tasarı bedel 32.000 lira olup muvakkat teminatı 2400 liradır. Özel ve
teknik şart İstanbul'da Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünde, Ankara
Genel Komutanlık Satmalıma Komisyonunda her gün görülebilir ve bedeli
karşılığında satın alınabilir.
Kapalı zarf eksiltmesi 10 Temmuz 1950 Pazartesi günü saat 11 dedir.
İsteklilerin kanuni tarifat dâhilinde hazırlıyacakları kapalı zarf tek
lif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat öncesine kadar Ankara'da
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Merkez Satınalma Komisyonuna
vermeleri.
1802 /4-3

Mesudiye Asliye Hukuk Yargıçlığından :
Esas: 950/86
Mesudiye'nin İvadı Köyünden Serdar oğullarından Behçet ve oğlu
Nüzhet Eriçok Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatla soyadla-nnın Ser
daroğlu olarak düzeltilmesini istemiş ve mahkemece Serdaroğlu olarak
tashihine karar verilmiştir.
Karar gereğince Serdaroğlu olarak ilân olunur.
1816

Sayı : 949/1052
Konya'da Kunduracı Hakkı Çamka'ya tarafından Karapınar'da Kun
duracı Nureddlm Ünal aleyhime açılan ve dâvâlıda bir kıta senet muci
bince alacağı bulunan 125 liramın tahsiline hüküm ve karar verilmesine
dair olan dâvamın yapılan muhakemesinde: İkametgâhı meçhul bulunan
dâvâlıya Ankara'da çıkan Resmî Gazete ile ilân suretiyle dâva arzuhali
ve davetiye tebliğ edildiği, halde mahkemeye gelmediğinden hakkında
gıyap kararı verilmiş ve bu gıyap kararının da aynı gazete ile ilân suretiyle
tebliğine karar verilmiş olduğundan muhakemenin bırakıldığı 7/8/1950
Pazartesi günü saat 11 de yine mahkemeye gelmediği veya bir vekil
göndermediği takdirde ımaJhkemeye kabul olunmıyaoağı gıyap karan
tebliği yerine geçmek üzere' ilân olunur.
191Q
.

*.

Aşkale Asliye Hukuk Yargıçlığından:
•Dosya No: 412/106
Aşkale'de Öğretmem A l i Eroğlu tarafından Hacı İbrahim vârisleri
Galip Eroğlu ve hissedarları aleyhinde 'mahkememizde açılan tescil dâ
vasının yapılan yargılaması sonunda:
Haramidere mevkiinde sarkan Yusuf Koçak, garben Şükrü ve Fa
zıl vârisleri, şimalem Bek'tıaş Eımirze, cenuben şose ile mahdut 16970
metrekare mesahada ve 1000 lira değerindeki tarla ile, Tanışmanda Müfrez Salvrii mam ve sarkan Kara İamaü ve Tosum Ağa, garben Durak Eroğ
lu, şinıalen Mahmut Uslu ve kır, cemubem Şıhveranlı Köse Hasam ile mah
dut 21 dönüm mesahada ve 40 lira değerindeki tarla ile Tanışmamda Kı
zıl adlı sarkan ve cenuben Tahsin Bey vârisleri ve Mitat, garben Reşit
Mehmet vârisleri, şimıâlem Sebile Eroğlu ile mahdut 20 dönüm mesahada
200 lira değerimde tarla ve değinmembaşı maımı diğeri Milletbahçesi mev
kiinde dörtte biri kavaklık kalani tarla ve olan ve şarkaın İbrahim Kocu
garben yol, şinıalen Cazım Özer ve Hacı İbrahim vârisleri, cemubem Sabri
Bey vârisleri Nihat ve Edip ile mahdut 8 dönüm mesahada ve 200 lira
fcıymet'indeki gayrimenkul ile kasabada 'Oamim'ahallesl mıevkiinde sar
kan yol, garben Galip ve Talip arsası, şimalen Mustafa Eroğlu ve hisse
darları, cemubem Galip ve Talip ahırı ile (mahdut 270,84 metrekare (mesa
hada ve 500 lira değerimde kısmen ev ve kısmen arsanın davacı naimma
tapuya tescilime ve Medeni Kamunum 639/2 nci maddesi gereğince hukuki
kıymetini kaybeden ve muris Hacı İbrahim adıma yazılı olan tapumun
Mayıs 335 gün ve cilt 13, sıra 8, 17, 12, 4, 19 numaralı tapu kayıtlannın ip
talime temyizi kabil olmak üzere 6/6/1950 günü Ikıarar verilmiş olduğum
dan adresi ımeehul olan dâvâlı Hacı İbrahim vârislerimdem Fahriye Eroğ
lu, Rukiye Mutlu, Ziver, Mesrure, Naciye, Ziya, Mehmet Ersen, Tahsin
Ersen, Safiye Şahin, Mustafa Kocu, Nahide Kocu, Muzaffer Kocu, Muki
me Sağsöz, Amahamım Cengiz, Avni Eroğlu, Sakime Kocu, Asof Mutlu,
Yusuf Mutlu, Cemile Mutlu, Sabahat, Fethiye, 'Sebile, Ahmet, Kocu, Saime, Nedime, Asiye Çomaktı, Güllü Çomafolı, Zemine Çomaklı, [Lâtife
Kocu'ya keyfiyet tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
1914

Saihif«: 18700
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Afşin Sulh Hukuk Yargıçlığından:

Dâvâlı Süleyman Albey damadı Kâmil Doğan'ım bulunduğu yerin
belli olmaması sebebiyle, kendisine (jlânen tebligat yapılmasına karar
verilmiştir.
1908
»

949/52
Afşin'in Dedebaba Mahallesi Ortaark mevkiinde doğusu Hüseyin
özdemir, batısı Esma, güneyi sahibi senet tarlası, kuzeyi yol ile mahdut
gayrimenkul [Dedebaba Mahallesinden P. T. T. Emekli Dağıtıcısı ıRamazan Vural Pınarbaşı Mahallesinden Elıbistanılı Hacı Ömer ve karısı Düriye aleyhlerine dâva açarak namına, tescilini istemektedir bu yerde
bir hakkı olduğunu İddia edenler varsa vesaiktyie birlikte ilân tarihinden
itibaren bir ay içinde Afşin 'Sulh Hukuk Mahkemesine müracaatları ilân
olunur.
1915

Sürüç Asliye Hukuk Yargıçlığından:
950/59
Suruç'um Yasliım'izar- Köyümden Kadir oğlu Bekir ve Suruç'un Cum
huriyet Mahallesinden Ömer oğlu Osman tarafımdan Suriye'de bulumduğumu bildlrilip buradaki ikametgâhı belli' Olmıyan Mehmet Bey oğülları'mdan Hacı Mustafa Türkö ve Mehmet, Mehmet oğlu Şahin, Ahmet oğlu
Bozam ve Mustafa oğlu Aziz aleyhlerime açılan arazimin tapu tescil dâva
sında: Duruşma gümü olan 6/7/1950 Perşembe günü saat 8 de kendileri
veyahut bir vekil ile muhakemede temsil ettirmelerimi aksi halde Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kamununum 402 mci maddesi tatbik edileceği ilâm
olunur.
1911

Gördes ISulh Ticaret Yargıçlığımdan :
Esas: 950/(1
Gördes'im Kozaklı Köyümden Ahmet Oğuz vekili İbrahim Altam ta
rafından, Gördes'im Boyalı Köyünden Süleyman Alıbey Damadı Kâmil
Doğam aleyhine ikame edilen 250 lira alacak dâvasının, görülmekte olan
yarğılaımasımda:

T. C. Merkez B a n k a s ı n d a n
24 H a z i r a n

1950

Vaziyeti
P A S t F

A K T İ F
Ora

Lira

lira

Lira

15.000.000-

Sermaye :\

Kaısa :
Altam: Safi K l g .
Ufaklık

69.7P!5,866

2ıl». 9,10.7118,7,6
2.706.179,24

Dâhildeki muhabirler :

222.67fe.fl98,—
(36(3.279,18

Hariçteki muhabirler :
Altın: Safi K l g .

¡63.006,405

Döviz b o r ç l u l a r ı »
a -ı 3133 sayılı kamuna göre alınan:
Hariçteki muhabirler
MuhteliiP
b - 5256 sayılı kanumagöre alman:
Hariçteki muhabirler
Muhtelifi
o - Kliring borçluları
Hazine tahvilleri :
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan
Hazine tarafımdan vâki ödemeler

108.581.956,82

27.18169.1111(4,05
ı2,..22)4.öll7ı,40
',68.191ı0a9,62
a.650.,196,71
13.67«. U60j5I

105.573.088,29

¡198.7148.563,—
1152.433:61(5,—

Senetler c ü z d a n ı :
Ticari senetler

6.314.9(46,:

1.006.548.5t93j6'3

Tahviller C ü z d a n ı :
a i Deruhte edilen evrakı nakdiye
karşılığı esham ve tahvilât (İti
bari) kıymetle)
lb - Banka malı tahviller

10.49ÖJ3I70,—
I;5.309.963j8l7

Avanslar :
Altın ve döviz üzerine avans
Tahviller üzerine avans
Hazineye kısa vadeli avans

140.618,55
10.781.333,6">
7.0(82.000 —

Hissedarlar :

25.806.3133,87

ll8.0O6.947i2'0
4.500.0000,—
74.134.432^50

Muhtelif :

ihtiyat akçesi :
Adi ve fevkalâde
Hususi
Hususi (Bankamız kanunu madde 19)
Tedavüldeki banknotlar :
Deruhte edilen evrakı nakdiye
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan
Hazine tarafından vâki ödemeler

25.5)781. 635,9)1
(6.000.000,—
(965.27)8,53

198.7418.363,—^
IİI52J403.616,—

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi
Karşılığı tamamen altın olarak emis
yona konulan :
Reeskont mukabili emisyona konulan

220,. 282.980 —
¡6511.41831.080,50

«76.031,01(1,50

Mevduat *
Altın :
Hazine
' Safi Klg.
Amortisman Sandığı »
Türk Lirası

.146.305. »917,(64.
6.03I5J984,51
2,59.0ro.3O7.J97

41(2.230.640,12

)4i6.4löOJl|98
2,li69jö0!8
;

Döviz t a a h h ü t l e r i s
a - 3133 sayılı kamuma göre alımamdan:
Hariçteki muhabirler
21 ¿92
Mevduat
2.020.930,05

I6.3!İI4J94©,—.

2.020.901^9(7

Muhtelif
b - 5256 sayılı kanuna göre ahnandam:
Hariçteki muhabirler 811.7518.807,55
Mevduat
(4.898.0130,317i

2'0.222.82(8,:96

Muhtelif
« - Kliring alacaklıları

TT. IT.")..".59.ua
15.001.425,715

Ö6.656.845..93

201.377.4(12i,'4!8
1123.328 j4198,95

Muhtelif :
TOPLAM

TOPLAM

32.5l3».'91'4,44

1.662,.506.4i7(7,!4|9

Iı66.2,.506.4ı77^9
1 Temmuz 1938 tarihimden itibaren :
Iskonto haddi % 4 Altım üzerine avans % 3
(1940 / 4-1
Başbakanlık

Devlet

Matbaası

RESMİ GAZETE

30 Haziran 1950

Sayı:7546

İÇİNDEKİLER
Kanun

Sayfa

5666 Nakil Vasıtaları Hakkındaki 3827 Sayılı Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelde Değişiklik
Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek 4832 Sayılı Kanunun Kaldırılmasına Dair Kanun

1

Kararlar
İçişleri Bakanlığınca Tayinler Hakkında Karar

1

Millî Eğitim Bakanlığınca Tayini Tensip Hakkında Karar

1

Yargıtay Tevhidi İçtihat Kararları
Görev Dışında Verilen Bir Hükmün Sanık Tarafından Temyiz Edilmesi Halinde, Usul Kanununun
326 ncı Maddesiyle Kabul Edilen Esas Dairesinde Müktesep Hakka Halel Gelmemek Üzere Her
Halde Hükmün Bozulması İcabettiği Hakkında Karar

2

İyi Niyetle Bir Gayrimenkule Zilyed Bulunanın Onu Kullanma İle Faydalanmasının
Değerlendirilecek Karşılığa Şâmil Olamıyacağına ve Bu. İtibarla Yapmış Olduğu Zarurive Faydalı
Sarfiyatından Malhsuıb Edilemeyeceği Hakkında Karar

2

Alacaklı ve Borçlusu Tacir Olmıyanlar veya Biri Tacir Olup Dâ Diğeri Tacir Olmayanlar Arasında
Çıkan İhtilaflı Hususu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Kabul Ettiği Sübut Delilleri ile
İspat Etmesi, Yalnız TüccarlarArasında Çıkan İhtilâfta Ticaret Defterleri Nıünderecatınm Ticaret
Kanununun Kabul Ettiği Kayıt ve Şartlar Dairesinde Defter Sahibi Lehine Delil Sayılacağı ve
İlamsız İcra Takiplerine Taallûk Eden Bu Kabîl İhtilâflar Hakkında Görevsizlik Kararı
Vermelerinin Gerekeceği Hakkında Karar

2

Hububat Ölçme Masrafı Karşılığı Olarak Mutemede Verilen Paramın, Mahsubu Yapılmamasından
Dolayı İstirdadına Mütaallik Davaların 10 Senelik Zamanaşımına Tabi Olduğu Hakkında Karar

3

Yönetmelik
Tarım Bakanlığı Müfettiş Yardımcılarının Seçimine, Müsabaka ve Yeterlik Sınavlarına Dair
Yönetmelik

4

Tebliğler
Antalya'nın Kaş İlcesine Bağlı Çayköy Muhtarlığının Yayla Mahailesiyle İlgili Geriş Ormanı
Tahdit Kısa Dayanağı Hakkında Tebliğ

5

İlanlar

6

