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Kanun No : 6916 Kabul tarihi : 18/2/1957 

Madde 1 — 5434 sayılı Kanunun 6311 sayılı kanunla değiştirilen 
17 ncı maddesi aş'ğıda'kı şekilde değ ştırılmıştır : 

Kurumlar 14 uncü maddede yazılı sandık varidatından; 

a) (a, b, c, ç, d, e) fıkralarında yazılı olanlarla 125 inci mad
dede derp.ş edilen kesenek ve karşılıkları aylık, ücret ve tahs.satm te
diyesi gunıinu takip eden günden başlamak üzere bir ay içinde, 

b} (f) fıkrasında yazılı % 1 lerm tamamını, bütçelerinin salahi
yetli makamlarca tasd.k edildiği tarihleri takıp eden ay b ıslarından iti
baren en çok (6 ay içinde ve aylık (6) eşit taksitte ve yıl ıçmde alı
nan ek tahsisatlara ait % 1 lerm tamamının da o yılın son günunu geç
memek üzere, bunların alındığı tarihleri takıbeden (2) ay içinde, 

c) (g, h, ı) fıkralarında yazılı olanları, tahsilleri gününü taki-
beden günden başlamak üzere b r̂ ay ıçmde, 

ç) (j) fıkrasında yazılı olanları, ilgili maddelerinde gösterilen 
müddetler içinde, 

Sandığa veya sandık adına postaya veya bankaya yatırmaya mec
bur durlar. 

Varidat ve tahsilatın Sandığa veya Sandık adına postaya veya 
bankaya tevdüm müteakip kurumlar, 14 üncü maddenin (f, h, ı) fıkra
larında yazılı varidatlarla laynı maddenin (3) fıkrasında zikredilen 28 
mci madde varidatı için, varidatın nev'ıni, miktarını, kaç gün ve sa
yılı makbuzla hangi bankı veya posta idaresine tevdiini gösterir muh
tasar bordıoyu Sandığa gönderir. 

14 üncü rnaddemn (a, b, c, ç, d, e, g) fıkralarında yazılı Sandık 
varıdatıyle (j) fıkrasında zikredilen 34 ve 38 mcı maddeler varidatı ve 
125 mcı maddede derp.ş edilen kesenek ve karşılıklar ıçm, kurumlar
ca Sandığa aylık bordro gönderılmez, kurumlar bu gelirlerin bordrola-
11 yerme her takvim yılındakmı ihtiva etmek üzere şahıs emeklilik fiş
lerine kesinti yapıldıkça tar.hı de gösterilmek suretiyle bu çeşit varida
tı kaydederler. 

Bir *ay içindeki fiilî ve itibarı hizmet zammı müddetleri tahakkuk 
ettirilerek sütununa yazılır ve yıl sonunda 34 ve 38 inci maddelere gö
re bu hizmetlere tekabül eden meblâğlar hesabedılerek ayrıca kaydolu
nur. 

Kurumlar bu fişleri bjr icmal bordrosu ile en geç müteskıp yılın 
Ocak ıayı sonuna kadar Sandığa veya Sandık adına postaya tevdi eder
ler ve fışm bir suretini de ilgili iştirakçi ,veya tevdiatçıya verirler. 

Kurum muhasipleri her kurumun aylık tediye bordrosundaki tev-
kıfat sütunlarında gösterilen Sandık varidatının aylık yekûnunu, her 
sayfası b r̂ kuruma tahsis edilecek bir deftere Sandık varidatının nevi
leri itibariyle ayrı ayrı göstermek suretiyle her ay kaydederler. 

Sene sonlarında muhasipliklerce, zımbalı olan bu defterlerin ku
rumlar itibariyle yekûnları yapılır ve bundan iktibasen de bir icmal 
bordrosu çıkarılır ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar Sandığa veya San
dık adına postaya tevdi edilir. 

îcmal sütununun altında her ay gönderilen paralara ait banka ve
ya posta makbuzlarının gün, sayı ve muhteviyatları da gösterilir. 

Sandık varidatını tahakkuk ettirnıiyen, yukarda (a, b, c) fıkra
larında tadat olunan müddetler içerisinde kesmiyen veya göndörmiyen 
kurumların tahakkuk ve tediye ile ilgili memurları ile mesul muhasip
lerinden bu paralar % 10 fazlasiyle birlikte ve Sandığın talebi üzerir 
ne Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre mahallî maliye 
teşkilâtınca tahsil olunur. 

Ancak, kuıumlarm bütçelerindeki tahsisatın kifayet etmemesi ve
ya tahsisat mevcut olduğu halde mahalline tediye emri gönderilme
mesi dolayısıyle Sandık varidatının zamanında gönderilmemesi halinde 
bu paralar '% 10 gecikme zammıyle birlikte kurumlarından alınır. 

Şu kadar kı, kendilerinden gecikme zammı tahsil edilecek memur 
ve muhasiplerin kurumları tarafından gecikmenin mücbir sebepler do
layısıyle vâki olduğu bildirildiği ve Sandık idare Meclisince de bu hu
sus muhik görüldüğü takdirde cezanın tahsilinden sarfınazar edilir. 

(ç) fıkrasında yazılı müddetler içerisinde yatırılmıyan Sandık va
ridatları ise, kurumlarından % 5 faizi ile birlikte tahsfl olunur. 

Yukarda yazılı defter ve cetveller Sandıkça hazırlanır. 
Sandık, kurumlarm bu maddedeki ve kanunun 16 ncı maddesiyle 

diğer maddelerindeki Sandığa karşı vecibelerini yerine getirip getirme
diklerini kontrol yapılacak kurumun mahallî en büyük âmirinin ter
fik edeceği bir memurla birlikte olmak şartiyle, müfettişleri vasıtasly-
le kontrol ettirebilir. 

Sandık müfettişlerinin bu vazifelerini yerine getirmek için istiye-
ceklerı defter, kayıt, hesap ve sair vesikaların ibrazı mecburidir. 

Bunları vermıyenler hakkında 128 inci madde hükümleri tatbik 
olunur. 

Muvakkat madde 102 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce gerek 5434 sayılı kanunun 17 nci maddesi ve 6311 sayılı kanunla 

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920 
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muaddel mezkûr maddesi hükümleri gereğince tarh ve tahakkuk ettiril
miş bulunan % 10 gecikme zamları sil.nlr ve tahsil edilmiş olanlar iade 
edilir ve bu devreye ait olarak yeniden \% 10 gecikme zammı tahakkuk 
ettirilmez veya tahsil olunmaz. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
21/2/1957 

Bagbf 
Duatur 
Tertip 

İlgili Kanunlar : 
5+31 T C Emekli Sandığı Kanunu 17/6/1919 
5311 T. C Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin de-ı̂ştmlmesine 

dan Kanun bu kanuna Jıazı hükümler eklenmesine 
9/3/1954 

Resmî 
Ga ete 

Sahıfe Sayı 

8653 

İ ş Kaza la r iy l e Meslek H a s t a l ı k l a r ı ve A n a l ı k S i g o r t a l a r ı 
h a k k ı n d a k i K a n u n u n baz ı maddelerinin değ i ş t i r i lmes ine , 
b i r maddesinin k a l d ı r ı l m a s ı n a ve a y n ı kanuna b i r madde 
eklenmesine ve 55G4 sayı l ı kanunun 5 i nc i maddesinin 

değ i ş t i r i lmes ine dair K a n u n 

Kanun No : 6917 Kabul tarihi : 18/2/1957 

Madde 1 — 4772 sayılı Kanunun 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 
20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 44, 47, 49, 51, 52, 56, 57, 67, 
70, 71, 76, vc 84 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirılmlştıı : 

Madde 1 — 3008 sayılı Iş Kanununun tatbik edıld-ği ış yerlerin
de çalışanlardan o kanuna göre sigortalı sayılanlar üe 5953 ve 6379 
sayılı kanunlar şumu'.une g.ren gazeteciler ve gemi ıa damlarının, iş ka
zaları, meslek hastalıkları ve analıkları hallerinde yapılacak yardım
lar için, ış yerlerinin mezkûr kanunlar şümulüne alındığının ilgili ma
kamlar tarafından ış .verene tebliği tarihinden itibaren, bu kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

Bu tebligat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tebligata mü-
taallik hükümleri dairesinde yapılır. 

Madde 2 — I - Iş kazası, sigortalının aşağıdaki hal ve durum
lardan birinde vukubuîan ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence 
veya ruhça arızaya uğratan olaydır. 

A) Sigortalının ış yerinde bulunduğu sırada, 
B) Iş veren veye vekili tarafından yürütülmekte olan ış dolayı-

siyle, 
C) 3008 sayılı Iş Kanununun 40 ncı maddesine göre günlük ış sü

resi içinde sayılması gereken zamanlarda, 
II - Meslek hastalıkları : 
Sigortalının çalıştırıldığı işin mahiyetine göre tekrarlanan bir se

bep veya ışın yurutum şartları yüzünden uğradığı geçici veya daimî 
hastalık veya sakatlık halleridir. 

İş Kanununun 55 ve 58 mcı maddeleri gereğince tesbıt edılm ş olan 
hastalıklar listesi dışında her hangi bir hastalığın meslek hastalığı sa
yılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek ihtilâflar Yüksek Sağlık Şûra-
smca kesm karara bağlanır. 

IH - Analık : 
Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı

nın gebelik veya doğurma halıdır. 
Madde 4 — Sigortalıya sağlanan menfaatler : 
A) Sağlık yardımları, 
B) Geçici ış göremezlikte verilecek günlük ödenekler, 
C) Daimî ış göremezlik hallerinde verilecek ödenekler, 
D) Ortopedi tedavisi ve protez araç ve gereçlerinin sağlanması, 

takılması ve yemlenmesi, 
E) Yukarıdaki (A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlar için si

gortalının veya analık halinde sigortalı ile sigortalı erkeğin sigortalı 
olmıyan karısının başka yere gönderilmesi gerekirse, sigortalı veya si
gortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı ile bunlara sıhhi durumları do-
layısıyle bir başkasının refakat etmesi zaruri bulunan ve hekim raporu 
ile belgelenen hallerde refakat eden kimselere Çalışma Vekâletince tes-
bit olunacak esaslar dairesinde gidip gelme yol paraları ile zaruri mas
rafların ödenmesi, 

F) Iş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle bedenî veya ruhi bir 
âr.zaya uğrayanlardan, yurt içinde tedavisi kabil olmayıp iancak yaban
cı bir memlekette kısmen veya tamamen tedavisi mümkün olup da 
meslekinde uğradığı iş göremezlik derecesinin azalabileceği tam teşek
küllü resmî bir hastahane veya işçi Sigortaları Kurumu Hastanesi Sağ
lık Kurulu raporu ile tesbit edilen sigortalıların ve bu raporda lüzum 
gösterilmesi halinde refakat edecek kimselerin yabancı memleketlere 
gidip gelme yol paraları ile o yerdeki ikamet ve tedavi masraflarının 
ödenmesi, 

Ancak, sağlık kurullarınca verilecek raporun, arıza veya hastalı
ğın mütehassısı iki profesör ile işçi Sigortaları Kurumundan tâyin edi
lecek bir mütehassıs hekimden teşekkül edecek kurul tarafından tasdik 
edilmesi şarttır. 

G) Cenaze için harcanacak paralar karşılığı, 
H) Sigortalının hak sahiplerine bağlanacak gelirler, 
I) Analık halinde sigortalı kadına, ve sigortalı olmıyan karısının 

analığı halinde sigortalı olan erkeğe yapılacak nakdî yardımlar. 
Madde 5 — Iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigorta

larının gerektirdiği her türlü yardım ve giderleri karşılamak üzere işçi 
Sigortaları Kurumunca bu kanun hükümlerine göre primler alınır. 

Bu primleri vermekle yalnız iş veren ödevlidir. 
Alınacak primlerin hesabında sigortalılara ödenen ücretlerin aylık 

tutarları esas alınır. 
Sıgortalılara verilen her türlü paralar ücretlerin aylık tutarına 

dâhildir. Şu kadar kı, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve 
evlenme yardımları ile aynî yardımlar ve hususi kanunlarla işçi Sigor
taları primlerinden istisna edilen ödemeler, sigorta primlerinin hesabı
na esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tesbitinde nazara alınmaz. 

Günlük, haftalık veya aylık olarak muayyen bir ücrete dayanmış 
olmayıp da komisyon ücreti, kâra iştirak, tasarruf ve yalnız servis mu
kabili bahşiş gibi gayrımuayyen zaman ve miktar üzerinden ücret alan 
sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük 
kazançları, 7 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, icra Vekilleri 
Heyeti kararıyle belli edilir. 

Bu madde gereğince primlerin hesabına esas tutulacak günlük ka
zanç, sigortalı tarafından bir takvim ayı içinde elde edilen ve prime 
esas tutulan aylık kazanç toplamının 30 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bâzı iş gün
lerinde her hangi bir sebeple çalışmamış ve çalışmadıkları günler için 
ücret almamış sigortalıların günlük kazançları, o ay içindeki fiilî ka
zanç toplamının ücret aldıkları gün adedine bölünmesi suretiyle hesap
lanır. 

Bir takvim ayı içinde muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların 
bu kanun gereğince alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve gün
lük kazançlarının tesbitinde her iş yerindeki aylık ve günlük kazanç 
tutarı mustakıllen nazara alınır ve primler buna göre hesaplanır. 

Madde 6 — Bu kanun gereğince verilecek ödeneklerin hesabında 
esas tutulacak günlük kazanç, iş kazasının veya doğumun vukubuldu-
ğu, meslek hastalığının hekim raporu ile ilk defa tesbit edildiği tarih
ten önceki takvim ayına takaddüm eden üç takvim ayı içinde bu kanu
nun tatbik edildiği bir veya. bir kaç iş yerinde elde edilen ve sigorta pri
mi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 90 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç takvim ayı içinde bâzı 
iş günlerinde her hangi bir sebeple çalışmamış ve çalışmadıkları gün
ler için ücret almamış olan sigortalıların ödenekleri o üç aylık devre 
içinde elde ettikleri kazanç toplamının ücret aldıkları gün adedine bö
lünmesi ile elde olunacak günlük kazanç üzerinden hesaplanır. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan üç Aylık devre içinde hiç 
çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalıların günlük kazançlarının 
hesabında, bu devreden evvel çalıştıkları son üç takvim ayı içinde elde 
ettikleri kazanç esas tutulur ve günlük kazanç yukarıki fıkralara göre 
hesaplanır. 

Iş yerine girdikleri takvim ayı içinde iş kazasına uğrayan veya 
meslek hastalığına tutulan sigortalıların günlük kazançları, kazanın 
vukubulduğu, meslek hastalığının hekim raporu ile ilk defa tesbit edıl-
diği tarih ile sigortalıların iş yerine girdikleri tarih arasındaki süre 
içinde elde ettikleri kazanç toplamının ücret aldıkları gün sayısına bö
lünmesi suretiyle bulunur. 

İş yerine girdikleri gün iş kazasına uğrayan sigortalıların günlük 
kazançları, iş akdine göre kararlaştırılmış olan ücretlerine göre tesbit 
olunur. 
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Üç aylık devre içinde muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların 
ödeneklerine esas tutulacak günlük kazançlarının tesbitinde her iş ye
rindeki kazanç tutarı müstakillen nazara alınır ve ödenekler buna gö
re hesaplanır. 

Bu kanuna göre bağlanacak gelirlere esas tutulacak yıllık ka
zanç, yukarıki hükümler dairesinde hesaplanacak günlük kazancın 360 
katıdır. 

Madde 9 — Sağlık yardımı, iş kazasına uğrayan veya meslek 
hastalığına tutulan sigortalının iyileşmesine kadar sürer, iyileştikten 
sonra bakımla iş görebilirliğinin artabileceği hekim tarafından ileri sü
rülen sigortalı için sağlık yardımı uzatılır ve sigortalı, sağlık kurulla
rınca lüzum gösterildiği takdirde İşçi Sigortaları Kurumunun nekahat 
evlerinde dinlendirilir. 

Bu yardımlar, kazanın olduğu veya meslek hastalığına tutulan si
gortalının İşçi Sigortaları Kurumunca tedaviye alındığı tarihten baş
lar ve en çok 2 yıl içinde 18 ay fiilen devam eder. 

Tedaviye devam edilmesi halinde meslekte çalışma gücünü kıs
men veya tamamen kazanabıleceklerı umulan sigortalıların sağlık yar
dımları süresi, 2 yıllık müddet içinde kalmak ve sağlık kurulu raporu 
ile lüzum gösterilmek şartıyle, 2 aya kadar daha uzatılabilir. 

Ancak, meslek hastalığına tutulan sigortalı, işçi Sigortaları Ku
rumunca tedaviye alınmadan evvel her hangi bir suretle iş yerinde ya
hut resmî sağlık müesseselerinden birinde tedavi altına alınmış ise, 
yardımlar bu tedavinin başladığı tarihten itibar edilerek belgelere da-
yanan masraflar ödenir. 

Madde 11 — işçi Sigortaları Kurumu, sigortalının, iyileşmesine 
yarıyacak yahut iş göremezliğini az çok gidermesi için gerekli görüle
cek ortopedi tedavisini, protez araç ve gereçlerini, bu kanunun 9 ncu 
maddesinde yazılı sağlık yardımları muddetıyle mukayyet olmaksızın 
sağlamak ve tesbıt edilen süre ve şartlar içinde yenilemekle mükellef
tir. 

Madde 12 — Doğurduğu, hekim raporu veya diplomalı ebe bel
gesiyle veya nüfus tezkeresi örneğiyle sabit olan sigortalı kadına ve 
sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısının doğumu dolayısıyle sigor
talıya, Çalışma ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletlerınce müştere
ken tesbıt edilecek maktu bir para ödenir. 

Bu paranın miktarı ik i Vekâletçe lüzum görüldükçe değiştirilebi
lir. 

Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmıyan karısı
nın gebeliği halinde, sigortalıya, Çalışma ve Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekâletlerınce miktarı tesbit edilecek para yardımı yapılır. 

Doğumdan ileri gelen hastalık,, arıza ve mudahaleli doğum hal
lerinde yapılan sağlık yardımları sebebiyle ihtiyar olunan ve belgelere 
dayanan masraflar, müdahalelı doğumun vukubulduğunun veya tedavi
ye başlandığının bir ay içinde hekim raporu ile işçi Sigortaları Kuru
muna bildirilmesi şartiyle, kurumca ödenir. 

Madde 13 — İş kazası dolayısıyle geçici ıç göremezliğe uğrayan 
sigortalıya her gün ıçm geçici ış göremezlik ödeneği verilir. Bu öde
nekler kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl içinde 18 ayı geçemez. 

Meslek hastalıkları dolayısiyle geçici iş göremezliğe uğrayan si
gortalıya her gün için geçici ış göremezlik ödeneği verilir. Bu ödenek
ler sağlık yardımlarının başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl içinde 18 
ayı geçemez. 

Şu kadar ki, 9 ncu maddenin üçuncu fıkrası hükmüne göre sağ
lık yardımları süresi uzatılan sigortalılara, bu müddet ıçm de geçici ış 
göremezlik ödeneği verilir. 

Sağlık durumunun, gördüğü işte çalışmasına muvakkat bir 
müddet için mâni teşkil edeceği hekim raporu ile anlaşılan iyileşmiş 
sigortalı da aynı müddet içinde geçici ış göremezlik ödeneğinden fay
dalanır. 

Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının 6 ncı ve 7 ncı maddeler 
gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısıdır. Sigortalının ge
çindirmekle mükellef olduğu kimseleri varsa geçici iş göremezlik öde
neği günlük kazancının üçte ıkısı üzerinden hesaplanır 

Sağlık müesseselerine yatırılmak suretiyle bakımı sağlanan yahut 
İşçi Sigortaları Kurumunca kaplıca veya içmelerde tedavisi kabuı edi
len sigortalıya günlük kazancının üçte biri verilir. Bu suretle baktırılan 
ve tedavi ettirilen sigortalının geçindirmekle mükellef olduğu kimsele
ri bulunduğu takdirde bu ödenek, sigortalının günlük kazancının yarı
sına çıkarılır. Ancak, sigortalının tedavi edilmek üzere yatırıldığı yer
de yemek verilmiyorsa geçici iş göremezlik ödeneği, beşinci fıkradaki 
esaslara göre hesaplanır. 

Bu kanunun tatbikatında, sigortalının geçindirmekle mükellef ol
duğu kimseleri; 

A) Karısı veya geçimi sigortalı karısı tarafından sağlandığı tev
sik edilen kocasıjı 
^ B) 18 yaşını veya yüksek tahsil yapılması halinde 25 yaşını dol
durmamış veyahut 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamıyacak durum
da malûl çocukları, 

C) Geçimi sigortalı tarafından sağland-ğı tevsik edilen ana, ba
ba ve 18 yaşını doldurmamış kardeşleri, 

dir. 
Geçici ış göremezlik ödenekleri haftalık olaıak ve işledikten son

ra işçi Sigortaları Kurumunca verilir. 
işçi Sigortaları Kurumundan doğrudan doğruya alınmasında güç

lük bulunan hallerde bu ödenek, ış veren tarafından Kurum hesabına si
gortalıya verilir 

işçi Sigortaları Kurumu bu kanuna uygun olarak verilen ödenek
leri belgelerine müsteniden iş verene tediye eder. 

Madde 16 — Daimî iş göremezlik ödeneğinin sigortalıyı hayatı 
süresince gelir şeklinde verilmesi esastır. 

Ancak; 
A) Gelirin ayda 20 liradan az olması, 
B) Daimî iş göremezlik derecesi yüzde elliyi geçmiyen ve daimî 

iş göremezlik derecesinin üç yıl içinde azalması Kurumca memul gö-
rülmıyen sigortalının yazılı talepte bulunması; 

Hallerinde bu gelirler sermayeye çevrilerek ödenir 
Bu madde gereğince verilecek sermaye, Çalışma, Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Vekâletlerınce müştereken tesbit olunacak tarifeye göre he
saplanır. 

Madde 17 — Daimî ve tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık ka
zancının yüzde altmışına eşit bir yıllık gelir bağlanır. Daimî, kısmî ve
ya daimî tam iş göremez durumdaki sigortalı, başka birinin sürekli ba
kımına muhtaç bir durumda ise bu gelir yüzde elli artırılır. 

Madde 20 — İş kazalarıyle meslek hastalıkları sonucu olan ölüm
lerde : 

A) Sigortalı erkeğin dul karısına yemden evleninceye kadar, 
E) Sigortalı kadının kendi geçindirdiği çalışamıyacak durumda 

malûl kocasına, her hangi bir şekilde yoksulluktan kurtuluncaya ka
dar; 

Yıllık kazancının yüzde otuzu derecesinde bir yıllık gelir bağlanır. 
Bu gelire hak kazanmak için evlenmenin kazadan önce akdedilmiş ol
ması şarttır. 

Ancak, ölüm zamanında boşanma ve ayrılma sebebiyle sigortalı
nın karı veya kocasına bir nafaka vermesi mahkemece kararlaştırılmış 
ise bu nafaka gelir olarak verilir. Şu kadar kı; gelir olarak verilecek 
nafakanın bir yıllık tutarı sigortalının yıllık kazancının yüzde otuzunu 
geçemez. 

C) Sigortalının çocuklarından her birine yıllık kazancının yüzde 
onbeşı nispetinde yıllık gelir bağlanır. Bu gelir çocuklara 18 yaşını, 
yüksek tahsil yapılması halinde de, 25 yaşını dolduruncaya kadar veri
lir. Bu kanunun mer'ıyete girdiği tarihte gelir almakta olan çocuklar 
da bu hükümden faydalandırılır. 

Ana ve babaları sigortalı olan çocuklara her ikisinden ayrı ayrı 
gelir bağlanır 

Sigortalının ölümü ile hem anasız, hem babasız kalan veya son
radan bu duruma düşen çocuğa bağlanacak gelir nispeti yüzde yirmi 
beşe çıkarılır. 

Sigortalı babanın ölümü tarihinde, ana ve babaları arasında evli
lik rabıtası bulunmıyan veya boşanma suretiyle zeval bulmuş olan ço
cuklarla, sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik rabıtası mevcut ol
makla beraber anaları sonradan evlenen çocuklara bağlanacak gelir 
nispeti yüzde yirmi beşe yükseltilir. 

Çalışamıyacak durumda malûl olan çocukların gelirleri yukarda 
yazılı yaşa vardıktan sonra da kesilmez. 

Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğuna da bu gelir verilir. 
D) Kazanın vukubulduğu veya meslek hastalığının hekim rapo

ru ile ilk defa tesbıt edildiği tarihten önce sigortalı tarafından evlât 
edinilmiş veya tanınmış yahut nesebi düzeltilmiş veya sigortalının ba
balığı hükme bağlanmış olan çocuklar da bu haklardan faydalanır. 

Sigortalı ananın ölümünden doğan haklarda çocuğun babasının 
belli olması şart değildir 
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E ) Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü 
halinde, cenaze masrafı karşılığı olarak ailesine 200 l i r a ödenir. 

Madde 21 — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde, 
kazanın vukubulduğu veya meslek hastalığının anlaşıldığı sırada ge
çimlerinin sigortalı tarafından sağlandığı tevsik edilen sigortalının ana 
ve babasına ömürleri boyunca, kardeşlerine 18 yaşını dolduruncaya k a 
dar verilecek birer gelir bağlanır. B u gelirlerin toplamı, sigortalının 
bağlanan gelirlere esas tutulan yıllık kazancının yüzde otuzunu ve her 
birine bağlanacak gelir de yüzde onbeşini geçemez. 

Sigortalının maluliyet aylığı sermaye halinde ödenmiş ise, hak sa
hiplerine tevzi olunan gelirler toplamı sigortalının yıllık kazancının 
yüzde altmışı ile sermaye şeklinde ödenmiş bulunan yıllık geliri arasın
daki farkı tecavüz edemez. 

20 nci maddedeki nispetler dahilinde karı veya koca ve çocuklara 
bağlanan gelirler toplamı yüzde altmışı veya bu maddenin ikinci fık
rasında zikredilen l imi t i doldurduğu takdirde, ana, baba ve kardeşle
r in gelir alma hakları sakıt olur. 

Madde 24 — Sigortalının dul kalan karısı tekrar evlendiğinde, yıl
lık geliri ile bu evlenmeden dolayı 20 nci maddenin (C) bendinin dör
düncü fıkrası hükmüne tevfikan çocukların gelirlerinde yapılan artır
maların yekûnu arasındaki farkın üç katı bir defada veril ir . Böylece 
düşen haktan dolayı çocuklar haricinde kalan diğer hak sahibi k i m 
selerin gelirlerinde yapılacak artırımlar bu ödemeden üç yıl sonra baş
lar. 

Madde 25 — Ölen sigortalının hak sahibi olan kimselerine bağ
lanacak gelir, ayda 20 l iradan az olursa, 16 nci maddenin (A) fıkra
sına tevfikan sermayeye çevrilerek ödenir. 

Madde 26 — Gelir bağlandıktan sonra sigortalı her zaman ve İş
çi Sigortaları K u r u m u 3 yıl içinde iş göremezlik derecesinde önemli 
bir artma veya azalma olduğunu i ler i sürerek gelirde değişiklik y a 
pılmalını isteyebilir. 

Talebin doğruluğu, aralarında i lg i l i mütehassıs da bulunan bir 
sağlık kurulu raporu ile tesbit edilirse, gelir iş göremezlik derecesin
deki değişmeye göre ve tesbit tarihinden başlamak üzere artırılır, eksi l 
t i l i r veya büsbütün kesil ir . 

Gel i r i sermayeye çevrilmiş sigortalılardan iş göremezliği azalan
lar için bu değişme istenemez. Ancak, iş göremezliği artanlar bu değiş
meden faydalanırlar. 

İşçi Sigortaları K u r u m u tarafından vâki olacak talep üzerine y a 
pılacak, muayene ve müşahedelere müteallik masraflar, Kurumca öde
neceği gibi görülecek lüzum üzerine başka yere gönderilmeleri gereken 
sigortalılar ile kendilerine refakat etmesi zarur i bulunan kimselerin 
gidip gelme yol paraları ve zaruri masrafları hakkında 4 üncü madde
nin (E) fıkrası hükmü tatbik olunur. 

Madde 29 — Sigortalı kadının analığı halinde : 
A ) Doğumdan önce ve sonra altışar hafta müddetle ve bu süre

ler içinde çalışmamak ve ücret almamak şartiyle, 
B ) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılmıyan çocuk düşürme so

nucu iş göremezliğin devamınca ve altı haftayı geçmemek üzere, 
Kendisine günlük kazancın yüzde yetmişine denk bir ödenek ve

r i l i r . 
Madde 30 — Sigortalı kadına veya sigortalı olmıyan karısının 

doğumu dolayısiyle sigortalıya, çocuğun ölü doğmaması şartiyle emzir
me yardımı olarak miktarı Çalışma, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet V e -
kâletlerince müştereken tesbit edilecek maktu bir para ödenir. 

Madde 32 — Analık sigortası haklarından faydalanmak için : 
A ) Sigortalı kadının veya karısı için analık yardımından fayda

lanacak sigortalı erkeğin doğumdan önceki takv im ayına takaddüm 
eden bir yıl içinde bu kanuna tâbi bir veya bir kaç iş yerinde sigortalı 
olarak en az 150 gün çalışmış veya ücret almış olması ve bunun çalış
tığı iş yerlerince belgelenmesi, 

B ) Gebelik yardım ve ödeneğinden faydalanacak olanlar tarafın
dan gebeliğin doğumdan önce hekim raporu veya diplomalı ebe belge
siyle İşçi Sigortaları Kurumuna bildirilmesi, 

C) Doğum yardım ve ödeneklerinden faydalanmak için doğu
mun, 50 gün içinde İşçi Sigortaları Kurumuna haber verilmesi, 

D) Sigortalı erkeğin doğum yapan kadınla doğumdan önce, Türk 
Medeni Kanunu gereğince evli bulunması, 

şarttır. 
Doğumun subutu ancak hekim raporu veya diplomalı ebeden alı

nacak belge ile veyahut nüfus tezkeresi örneği ile belgelenir. 

(A) fıkrasındaki sürenin hesabında, sigortalının çalışma dönemi
ne raslıyan ve iş kazasından veya meslek hastalığından yahut 5502 sa
yılı kanun şümulüne giren hastalık halinden i ler i gelen geçici iş göre
mezlik ve doğuma takaddüm eden altı hafta zarfındaki gebelik i s t i ra 
hat süreleri, çalışma günlerinden sayılır. 

Madde 33 — Sigortalılık hakkını kaybedenler, bu haklarının düş
mesinden başlamak üzere 9 ay içindeki doğum hallerinde, 32 nci mad
dede yazılı ödevleri yerine getirmiş bulunmak şartiyle, analık sigortası
nın yalnız maktu yardımlarından faydalanırlar. 

32 nci maddenin (A) fıkrasındaki sürenin hesabında doğumun vu 
kubulduğu tar ih yerine sigortalılık hakkının düştüğü tar ih esas alınır. 

Madde 36 — Sigortalılar, iş kazasına uğradıklarını en geç müta-
akıp iş günü içinde iş veren veya iş veren vekiline haber vermekle mü
kelleftirler. B u mükellefiyeti yerine getirmemek yahut iş kazası veya 
meslek hastalığı dolayısiyle hekim tarafından bildirilen tedbir ve tav
siyelere riayet etmemek suretiyle normal tedavi sürelerinin uzamasına, 
malûl kalmalarına veya maluliyet derecelerinin artmasına sebebiyet 
vermeleri halinde, sigorta haklarından, kendilerine izafe olunacak k u 
surun raporla tesbit edilen nispetindeki kısmı veya tamamı, İşçi Sigor
taları Kurumunca düşünülebilir. 

Madde 37 — K a z a veya meslek hastalığı, işveren veya işveren 
vekil inin kasdı veya İş Kanununun işçilerin sağlığını koruma ve iş em
niyeti hükümlerine aykırı hareketinden yahut diğer suç sayılır f i i l in 
den veyahut sigortalının iş yerine ait işler dışında çalıştırılması yüzün
den olmuş ise İşçi Sigortaları K u r u m u tarafından sigortalıya veya 
hak sahibi kimselere yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her 
türlü giderlerin tutarı ile gelir bağlandığı takdirde bu gelirlerin 16 nci 
maddede z i k r i geçen tarifeye göre hesabedilecek sermaye değerleri 
mecmuu işveren veya işveren vekilinden alınır. 

K a z a veya meslek hastalığı, istihdam edilen diğer bir şahıs i h 
mal veya kusuru ile meydana gelmiş ise, sigortalının bütün haklarını 
İşçi Sigortaları K u r u m u vermekle beraber Borçlar Kanununun 55 inci 
maddesi gereğince İşçi Sigortaları K u r u m u veya sigortalı yahut hak 
sahibi olan kimseler, her türlü zararlarını işveren veya işveren veki l in
den arayabilirler. 

K a z a veya meslek hastalığına sebep olan üçüncü kişiler de her 
türlü kasıt ve kusurlu halleriyle ihmal ve teseyyüplerinden mesuldür
ler. 

Madde 44 — İşveren veya işveren veki l i , iş yerinde, bir takv im 
ayı zarfında çalıştırdığı bilûmum sigortalılara ödenen ücretleri gösterir 
ve örneği İşçi Sigortaları Kurumunca hazırlanacak aylık bordroları ve
ya hiç bir sigortalı çalıştırılmadığını bi ldir ir yazıyı en geç ertesi aynı 
sonuna kadar İşçi Sigortaları Kurumuna vermeye mecburdur. 

Bordrolar örneğine uygun olarak vaktinde verilmezse veya bord
roların dayandığı belgeler bordro muhteviyatını teyideder mahiyette 
görülmezse yahut bordrolar muhteviyatını teyidedecek kayıt veya ve
saik ibraz edilemezse, İşçi Sigortaları K u r u m u sigorta pr imi hesabında 
esas tutulacak kazançlar toplamını uygun göreceği yol ve usullere gö
re re'sen takdir eder. 

Madde 47 — İşveren veya işveren veki l i , her ay sigortalılara öde
dikleri ücretler toplamı üzerinden, iş yerinin tehlike sınıf ve derecesi 
için kabul edilmiş bulunan pr im nispetine göre hesaplıyacakları iş k a -
zalariyle meslek hastalıkları sigortası pr imi ile tarifesine göre hesap
lıyacakları analık sigortası pr imini en geç ertesi ayın sonuna kadar 
İşçi Sigortaları Kurumuna ödemeye mecburdur. 

Zamanında ödenmiyen primler % 10 fazlası ile ve kanuni ödeme 
müddetinin sona erdiği tarihten itibaren % 5 fa iz i ile alınır. 

Madde 49 — Devlet, vilâyet ve belediyeler ile sermayesinin en az 
yarısı Devlet, vilâyet ve belediyelere ait her çeşit teşekkül ve müesse
seler tarafından ihale suretiyle yaptırılan her türlü işleri üzerine alan
larla, bunların iş yerlerinin adresleri, i l g i l i makamlar ve iş alanlar ta 
rafından İşçi Sigortaları Kurumuna bi ldir i l ir . Müteahhitlerce bu işlere 
karşılık gösterilen her türlü teminat, İşçi Sigortaları Kurumuna borç
ları kalmadığı anlaşılmadıkça geri verilmez. Ödenmemiş sigorta p r i m 
leri bu teminattan kesilerek veya teminat paraya çevrilerek İşçi Sigor
taları Kurumuna yatırılır. 

Madde 51 — 47 nci madde gereğince alınacak sigorta primlerinin 
ödenmesine dair İşçi Sigortaları K u r u m u tarafından işveren veya işve
ren vekiline yapılacak tebligat üzerine, p r i m borçlarının ödenmemesi 
halinde, kurumca tanzim edilen ve iş verenin pr im borcu miktarını 
gösteren, belgeler resmî dairelerin usulüne göre verdikleri vesikalar 
hükmünde olup, i cra ve iflâs dairelerince bunların tâbi oldukları hü
kümlere göre muamele yapılır. 
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işveren veya işveren vekili bu kanunun 42 nci maddesi gereğince 
iş yerinin tehlike sınıf ve derecesine karşı Çalışma Vekâletine yahut bu 
Vekâletin vereceği kesin karar üzerime Devlet Şûrasına müracaat ettiği 
takdirde icra ve iflâs Kanununun 72 nci maddesinde yazılı bir senelik 
süre, Devlet Şûrası kararının kesinleşmesinden itibaren başlar. 

Madde 52 — İş yerinin ne şekilde olursa olsun elden ele geçmesi 
halinde eski İş verenin işçi Sigortaları Kurumuna olan borçlarından ay
nı zamanda yeni iş veren durumundaki kimse de muteselsılen mesuldür. 

Bu hükme aykırı sözleşmeler muteber değildir. 
Madde 56 — işveren veya işveren vekili iş kazasını, kaza olur 

olmaz, hemen o yer salahiyetli zabıtasına ve en geç kazayı takibeden 
iki iş günü zarfında işçi Sigortaları Kurumuna yazı ile bildirilmekle 
mükelleftir. Bu bildirme, örneği işçi Sigortaları Kurumunca hazırlanan 
haber verme kâğıtları doldurulup verilmek suretiyle yapılır. 

İş kazasının bu madde gereğince işçi Sigortaları Kurumuna za
manında ihbar edilmemesinden veya haber verme kâğıdında yazılı ma
lûmatın noksan veya yanlış bildirilmesinden doğan ve ilerde doğacak 
olan kurum zararlarından işveren veya işveren vekili sorumludur. 

Birinci fıkrada yazılı müddet içerisinde işçi Sigortaları Kurumu
ma ihbar edılmıyen iş kazası dolayısıyle, ihbar tarihine kadar, iş veren 
veya işveren vekili tarafından yapılmış olan butun bakım harcamala
rı kurumca ödenmez. 

Madde 57 — İş yerinin hekimi bir sigortalının meslek hastalığı
na tutulduğunu anlar veya tutulduğundan şüphelenirse, bunu hemen 
sigortalıya ve ayrıca bir raporla iş verene bildirmekle mükelleftir. 

İş yerinin hekimi yoksa, sigortalı meslek hastalığına tutulduğunu 
kendisine bakan her hangi bir hekimden alacağı raporla işverene veya 
işveren vekiline bildirir. 

işveren veya işveren vekili meslek hastalığını, örneği işçi Sigor
taları Kurumunca hazırlanan haber verme kâğıdı ile ıttılaı tarihinden 
itibaren en geç iki iş günü içinde işçi Sigortaları Kurumuna bildirmek 
mecburiyetindedir. Bu mecburiyeti yerine getirmiyen veya haber ver
me kâğıdında yazılı malûmatı noksan veya yanlış bildiren işveren ve
ya işveren vekili hakkında bu kanunun 56 nci maddesinin sondan bir 
evvelki fıkrası hükmü tatbik olunur. 

Durumu, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasına uyan kimse, alacağı 
hekim raporu ve gerekli belgelerle doğrudan doğruya işçi Sigortaları 
kurumuna muracat eder. 

Madde 67 — Hak sahipleri, kararı bildiren yazıyı aldıkları gün
den başlamak üzere altı ay içinde salahiyetli Iş Mahkemesine baş vu
rarak işçi Sigortaları Kurumunun kararına itirazda bulunabilirler. 

Bu itiraz, kararın tatbikini geciktirmez. 
itiraz üzerine açılacak dâvalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka

nununun seri usulü muhakeme hükümlerine göre görülür. 
Madde 70 — Bu kanunda yazılı sigorta hakları, hakkı doğuran 

alayın vukuundan itibaren uç yıl içinde istenmediği tardırde sakıt olur. 
Ancak, 16 nci maddenin (B) fıkrası gereğince yapılacak sermaye 

talepleri için bu müddet, daimî kısmı iş göremezlik hakkında ittihaz 
olunan kararın işçi Sigortaları Kurumunca sigortalılara tebliği tarihin
den ve daimî iş göremezlik derecesin n azalması Kurumca memul gö
rülen hallerde ise, daimî ış göremezlik durumunun katıleşmesı tarihin
den itibaren hesaplanır. 

Madde 71 — Bu kanun gereğince yapılacak bildirme ve haber 
vermeler Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tebliğe mutaallık 
hükümlerine göre yapılır. 

Madde 76 — İş kazası, meslek hastalığı ve analık hallerinde ya
bancı tebaalı işçi ve hizmetliler de bu kanun hükümlerinden faydala
nırlar. 

Iş Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü mahfuz
dur. 

Madde 84 — İş Kanunu şümulüne girecek mahiyette olmakla be
raber anılan kanunun 2 nci maddesin n (F) bendi gereğince İş yerim i l 
gili çalışma teşkilâtına haber vermiyen İş verenlerin iş yerlerinde vu
kua gelen iş kazası, meslek hastalığı ve analık halleri için ilgili işçi ve
ya hizmetli hakkındaki sigorta yardım ve ödenekleri aynen kanun şu T 

mulunde bulunan iş yerlerinde olduğu gibi işçi Sigortalan Kurumun
ca sağlanır. 

Ancak, bu gibiler hakkında yapılan ve ileride yapılması gerekli 
bulunan her türlü giderlerin tutarı ile gelir bağlandığı takdirde bu ge
lirlerin 16 nci maddede zikri geçen tarifeye göre hesap edilecek serma
ye değerleri mecmuu, bu kanunun 37 nci maddesinde yazılı sorumluluk 
halleri aranmaksızın, işveren veya işveren vekiline tazmin ettirilir. 

Madde 2 — 4772 sayılı Kanunun 78 inci maddesi kaldırılmıştır. 
Madde 3 — 5564 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir : 
Madde 5 — Sigortalının işçi Sigortalan Kurumuna müracaatı ya

hut Kurumun ıttılaı üzerine, Kurum tarafından yazı ile yapılacak bir 
hafta sureli ihtara rağmen 32 nci maddenin (A) fıkrasında yazılı çalış
ma belgesini sigortalıya vermiyen veya 56 nci madde gereğince iş ka
zasını yahut 57 nci madde mucibince meslek hastalığını vaktinde Kuru
ma ihbar etmiyen işveren veya işveren vekili hakkında (100) liradan 
(1 000) liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

44 üncü maddede yazılı bordroları Kurumca yapılacak yazılı ihta
ra rağmen bir ay içinde Kuruma tevdi etmeyen işveren veya işveren 
vekili hakkında da ayni ceza hükmolunur. 

Madde 4 — 4772 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 
Ek madde — Bu kanun gereğince hak sahıplerine bağlanacak ge

lirlerle sigortalılara veya hak sahiplerine ödenecek sermayelerin hesa
bında, kazanın vukubulduğu veya meslek hastalığının hekim raporıy-

le ilk defa tesbıt edildiği tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan do
ğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmıyanlar 1 Tem-
muz'da doğmuş sayılırlar. 

Madde 5 — Bu kanun neşredildiği tarihi takibeden ay başından 
itibaren mer'ıyete girer. 

Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heye
t i memurdur. 

21/2/1957 

N*. Başlığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahlis» 

Gazerte 
SaTl 

İlgili Kanunlar : 
3008 Ij Kanunu 15/6/1936 » 17 443 3336 
4772 It Kazalarıyla Meslek Hastalıkları re Analık Sıeortaalrı 

Kanun 7/7/1945 İ 2« 1262 MSI 
5564 Is Kazajanyle Meslek Hastalıkları ye Analık Slfcortaaln 

hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna baz] maddeler eklenmesi hakkında Kanun 6/3/1950 3 31 1601 744» 

5953 Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki mu* 
»aaebetlerın tanzimi hakkında Kanun 20/6/1952 3 33 151i 8146 

6379 Danız İl Kanunu 20/3/1951 3 85 171S 8**S 

1956 ma l î yılı Muvazene. Umumiye K a n u n u n a bağ l ı ( A / l ) 
ve ( A / 2 ) i ş a re t l i cetvellerde değiş ik l ik y a p ı l m a s ı 

h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No : 6918 Kabul ta r ih i : 18/2/1957 

Madde 1 — 1956 malî yılı Muvazeneı Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasın
da (698 500) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmındaki 607 ncı (istanbul 
Teknik Üniversitesine yardım) faslından (750 000) lira tenzil edilerek 
aynı cetvelin sonunda (Ankara Beden Terbiyesi Bölgesine yardım) 
adiyle yeniden açılan 666 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak aktarıl
mıştır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 

21/2/1957 

F. M 

C E T V E L 

ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Md. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 

21 Merkezv telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

15 000̂  
20 000 

35 000 
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F. M . Ödeneğin çeşidi 

452 Teknik yardımdan faydalanılmak 
suretiyle ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin harcırah ve masrafları 

A / l yekûnu 

Düşülen 
Lira 

4 000 

524 000 

Eklenen 
Lira 

548 500 

Basın 

(A/2) 

Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

711 Radyo istasyonlarında mevcut ma
kine, alet ve malzeme onarımı 42 500 

751 

751 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Satınalınaoak makina, alet ve malzeme 132 000 

Ziraat Vekâleti 
Satmalınacak makına, alet ve malzemeler 

20 Veteriner isleri ve kurumları 

A/2 yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

150 001 

174 500 150 ooe 

698 500 698 50© 

T ü r k i y e Cumhur iye t i H ü k ü m e t i ile A m e r i k a Bi r l e ş ik 
Devle t ler i H ü k ü m e t i a r a s ı n d a imzalanan ( M ü d a f a a 

m a k s a t l a r ı için i h t i r a b e r a t ı h a k l a r ı n ı n ve teknik 
m a l û m a t ı n m ü b a d e l e s i n i n k o l a y l a ş t ı r ı l m a s ı n a 
dai r A n l a ş m a ) ı ım t asd ik i h a k k ı n d a K a n u n 

Kanun No : 6919 Kabul tarihi : 18/2/1957 

Madde 1 — 18 Mayıs 1956 tarihinde Hükümetimiz ile Amerika Bıı-
leşik Devletleri Hükümeti arasında Ankara'da imzalanan ilişik <Muda-
faa maksatları için ihtira beratı haklarının ve teknik malûmatın müba
delesinin kolaylaştırılmasına dair Anlaşma) kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — 1 inci maddede yazılı Anlaşmanın tatbiki için gerekli 
tedbirleri tesbıt ve ittihaza icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinde mer'ıyete girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya - icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
21/2/1957 

M ü d a f a a m a k s a t l a r ı için i h t i r a b e r a t ı h a k l a r ı n ı n ve teknik 
m a l û m a t ı n m ü b a d e l e s i n i n k o l a ş l a ş t ı r ı l m a s ı n a dair A n l a ş m a 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti, 

Müdafaa için lüzumlu teçhizat ve malzemenin istihsaline ihtira be
ratı haklarının ve teknik malûmatın mübadelesinin teshili ve tesrii yoüyle 
umumi surette yardım etmeyi arzu eyliyerek; ve 

Hususi mülkiyet altındaki ihtira beratları ve teknik malûmat sahip
lerinin haklarının Âkıd Hükümetlerin ihtira beratları ve teknik malûma
ta şâmil kanun ve nizamları dairesinde külliyen tanınması v«S korunması 
gerektiğini kabul,ederek; 

Aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde — I. 

Âkıd Hükümetlerden her biri, müdafaa ile ilgili istihsalâta yersiz 
şekilde mâni olmıyacağı veya bu istihsalâtı tahdit etmiyeceği hallerde : 

(a) ihtira beratı hakları ve teknik malûmat sahibi ile diğer mem
lekette ihtira beratını ve teknik malûmatı kullanma hakkı sahibi ara
sında mevcut olabilecek her nevi ticari müasebetler vasıtasiyle; ve 

Düşülen Eklenen 
F. M Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 1 500 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 6 000 

Fasıl yekûnu 7 500 

Tapu ve Kadastro Umum Md 
S02 Vilâyetler büro masrafları 

50 Aydınlatma 2 000 
60 Isıtma 10 000 

Fasıl yekûnu 12 000 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 50 000 

303 4598 sayılı kanun gereğince ödene/-
cek tedavi masrafları ve harcırahları 

12 Vilâyetler 10 000 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 30 000 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 30 000 

Fasıl yekûnu 60 000 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

214 6535 sayılı kanuna göre verilecek tazminat 14 000 
405 Hayvan satınalma ve tazmini 10 000 

452 Staj masrafları 
20 4489 sayılı kanuna göre staj için 

ecnebi memleketlere gönderilecek
lerin harcırahları ile başka her çe-
çit masrafları 4 000 

Ziraat Vekâleti 
307 Harcırahlar 

22 Veteriner işleri muvakkat vazife 
harcırahı 140 000 

309 Taşıt masrafları 
31 Ziraat işleri taşıtları işletme mas

rafları 200 000 
33 Veteriner işleri taşıtları işletme 

masrafları 10 000 

Fasıl yekûnu 210 000 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
10 Ziraat işleri 350 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı kanuna göre staj için 

ecnebi memleketlere gönderilecekle
rin harcırahları ile başka her çeşit 
masrafları 50 000 

20 Teknik yardımdan faydalanarak 
ecnebi memleketlere gönderilecek
lerin harcırah ve masrafları 100 000 

Fasıl yekûnu 150 000 

İşletmeler Vekâleti 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 10 000 

307 Harcırahlar 
20 Muvakkat vazife harcırahı 6 000 
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(b) Bu gibi münasebet mevcut olmadığı ahvalde, ihtira beratı hak
ları veya teknik malûmat sahibi ile diğer memlekette bunları kullanan 
arasında bu çeşit münasebetlerin tesisi suretiyle, 

Müdafaa maksatları için ihtira beratı haklarının kullanılmasını tes
hil edecek ve VIII ıncı maddede tarif olunan hususi mülkiyet altındaki 
teknik malûmatın kullanılmasını ve mübadele edilmesini teşvik edecek
tir. 

Şu kadar ki, mahrem malûmat mevzuu bahsolması halinde her iki 
Hükümetin kanunları ve emniyet icabatı bu nevi münasebata müsait 
bulunmalıdır; ve şu kadar kı, bu nevi bilûmum munasebatın esasları her 
iki Hükümetin bu husustaki kabili tatbik kanunlarına tabı kalmalıdır. 

Madde — II. 
Müdafaa maksatları için teknik malûmatın bir Âkıd Hükümetten 

diğerine sadece bilgi vermek için açıklanması ve bu hususun peşinen 
tebarüz ettirilmesi halinde malûmatı alan Hükümet bu malûmatı mah
rem malûmat muamelesine tabı tutacak ve mevzuu bahis malûmatın, 
malûmat sahibinin ihtira beratı almak hakkının veya buna mümasil ka
nuni hükümlerden neşet eden sair koruyucu haklarının tesisinin hiçbir 
şekilde ihlâl edilmesine meydan vermiyecek şekilde kullanılması için âza
mi gayret sarf edecektir. 

Madde — III. 
Âkıd Hükümetlerce tesbit edilecek sınıflara dâhil teknik malûmatın 

bir Âkıd Hükümetten diğerine müdafaa maksatları için açıklanması ve 
bu malûmatın menşe memlekette gizli tutulmakta olan bir ihtira beratına 
veya bir ihtira tescil talebine mevzu teşkil eden bir icadı açıklaması 
halinde malûmatı alan Hükümet buna mutenazır bir ihtira tescil talebi
ne aynı mahremiyeti tanıyacaktır. Her iki Hükümet işbu maddede der
piş olunan gizliliğin tatbik edilebilmesi için gerekli usulleri tesbit ede
cektir. 

Madde — IV. 
(a) Âkıd Hükümetler, hususi mülkiyet altındaki teknik malûmatın, 
(i) Sahibi tarafından veya onun namına, mumaileyhin tebaası bu

lunduğu Âkıd memleket hükümetine açıklanması; ve 
(ıi) Bılâhara işbu malûmatın mezkûr Hükümetçe müdafaa mak

satları için diğer Âkıd Hükümete açıklaması ve bu sonuncu Hükümetin 
de mevzuubahıs malûmatı, sahibinin sarih veya zımni rızası alınmadan, 
kullanması veya açıklanması halinde; malûmatı ilk olarak alan Âkıd 
Hükümetçe malûmat sahibine bir tazminat ödendiği takdirde, işbu öde
me keyfiyetinin, Âkıd Hükümetlerin kendi aralarında tazminat mükelle
fiyeti hakkında yapabilecekleri anlaşmalara tesiri olmıyacağını kabul 
ederler. 

(b) Müdafaa maksatları için teknik malûmatın bir Âkıd Hüküme
tin tebaası tarafından diğer Âkıd Hükümete bu sonuncu Hükümetin vâki 
talebi üzerine verilmesi ve işbu malûmatın mezkûr Hükümetçe müdafaa 
maksatları için veya başka gayelerle kullanılması veya açıklanması ha
linde malûmat sahibinin talebi üzerine, malûmatı alan Hükümet, kendi 
kanunları ahkâmı dairesinde, mumaileyhe malûmatın kullanılması veya 
açıklanması dolayısiyle hakettiği âdil bir tazminatın derhal fiilen öden
mesi için gereken tedbirleri alacaktır. 

Madde — V . 

Her hangi bir Âkıd Hükümetin veya bu Hükümetin sahip olduğu 
veya kontrol ettiği müessesatın, her hangi bir icadın kullanılması için 
gerekli lisansa sahip olmaları ,veya işbu icadın kullanılması için gerekli 
lisansı her hangi bir masraf ihtiyar etmeksizin verebilmeleri ve diğer Hü
kümetin de bu icadı müdafaa maksatları için kullanmak istemesi ha
linde, bu sonuncu Hükümet bilâbedel mezkûr icadı kullanmaya yetkili 
olacaktır. 

Madde — VI. 

Âkıd Hükümetlerce, bir Teknik Mülkiyet Komitesi teşkil edilmek 
üzere birer temsilci tâyin olunacaktır. Temsilcilere bir veya daha fazla 
eksper veya müşavir terfik edilebilir. Komitenin deruhde edeceği vazi
feler aşağıda gösterilmiştir : 

(a) Bu Anlaşma ile ilgili olarak Âkıd Hükümetlerin her hangi biri 
tarafından kendisine sorulacak meseleleri tetkik etmek ve tavsiyelerde 
bulunmak, 

(b) Müşterek müdafaa gayretleri ile ilgili olarak ihtira beratı hak
ları ve teknik malûmata mütaallik olarak Âkıd Hükümetlerden her han
gi biri tarafından nazarı dikkatine arz edilen bilûmum meseleler hak
kında tavsiyelerde bulunmak; 

(c) Müşterek müdafaa maksatları için ihtira beratı hakları ve tek
nik malûmatın istimaline mütedair ticari ve diğer mahiyetteki anlaşma
ların akdi hususundaki muzakerata lüzumu halinde yardım etmek; 

(d) Müşterek müdafaa gayretleri için, ihtira beratı haklarının ve 
teknik malûmatın istimali hususunda yapılacak ticari ve diğer mahiyet
teki anlaşmalara ıttıla kesbetmek ve icabı halinde her ıkı Hukumetin bu 
çeşit anlaşmaların şayanı kabul olup olmadığı hususundaki görüşlerini 
istihsal etmek; 

(e) Lisansların temini hususunda, lüzumu halinde, yardımlarda 
bulunmak ve müşterek müdafaa gayretleri için kullanılan icatlar dola
yısiyle ödenecek tazminatlar hususunda lüzumu halinde tavsiyelerde bu
lunmak; 

(f) i k i Âkıd Hükümet silâhlı kuvvetleri arasında teknik işbirliği 
sağlıyacak teşebbüsleri teşvik etmek ve bu gibi teşebbüslerde ihtira be
ratı haklarının ve teknik malûmatın kullanılmasını kolaylaştırmak; 

g) V inci madde ahkâmına giren veya bundan böyle girecek olan 
bilûmum icatların müşterek müdafaa gayretleri için kullanılmasına mü
tedair bütün meseleleri incelemek; 

(h) Âkıd memleketlerin müdafaa maksatları için açıklanan teknik 
malûmata mütaallik veya bu hususta ödenecek tazminata mütedair ka
nunları ahkâmı arasında mevcut aykırılıkların giderilmesi çareleri hu
susunda Âkıd Hükümetlere muayyen hallerde veya umumi olarak tavsi
yelerde bulunmak. 

Madde — VII. 

Âkıd Hükümetlerden her biri diğer Hükümetin talebi üzerine imkân 
nispetinde : 

(a) Bu Anlaşmada derpiş olunan şekilde müdafaa maksatları için 
verilmiş olan teknik malûmatın sahibine işbu malûmat üzerindeki bütün 
haklarının muhafaza ve siyanetıni sağlamak imkânını vermek; ve 

(b) işbu Anlaşmada derpiş olunan şekilde müdafaa maksatları için 
verilmiş olan teknik malûmatın ve ihtira beratı haklarının istimalinden 
neşet edecek istihkak ve tediyenin tâyin ve tesbıti için, 

Gereken bütün lüzumlu malûmatı ve diğer yardımları temin ede
cektir. 

Madde — VIII. 

(a) işbu Anlaşmadaki «Teknik malûmat» tâbirinden, bizzat ma
lûmat sahibinden sâdır olan veya münhasıran malûmat sahibinin veya 
kendisinin bu hususta bilgi verdiği kimselerce bilinen ve umuma açık-
lanmıyan malûmat anlaşılır. 

(b) «Kullanmak» tâbiri Âkıd Hükümet tarafından veya Hükümet 
namına yapılan imalâtı ihtiva eder. 

(c) »işbu Anlaşmanın her hangi bir hükmü Atom Enerjisi sahasın
daki ihtira beratlarına, ihtira tescil taleplerine ve teknik malûmata şâ
mil değildir. 

(d) işbu Anlaşma ahkâmı Âkıd Hükümetler arasında halen mev
cut bulunan emniyet anlaşmalarını ihlâl edemiyeceği gibi ilerde bu gibi 
anlaşmalar akdedilmesıne de mâni teşkil etmiyecektir. 

Madde — IX. 

(a) İşbu Anlaşma Türk Teşkilâtı Esasiye ahkâmı dairesinde An
laşmanın tasvip edildiği hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
yapılacak tahrirî tebligatın Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 
vürudu tarihinde mer'iyete girecektir. 

(b) İşbu Anlaşma ahkâmı her hangi bir Âkıd Hükümetin talebi 
ile her zaman yeniden gözden geçirilecektir. 

(c) işbu Anlaşma her hangi bir Âkıd Hükümetin feshi ihbar tari
hinden itibaren 6 ay sonra yürürlükten kalkacak; ancak işbu fesih key
fiyeti Anlaşma ahkâmı dairesinde o ana kadar teessüs etmiş vecibe ve 
mesuliyetleri ihlâl etmiyecektir. 

Keyfiyeti tasdıkan Hükümetleri tarafından usulü dairesinde salahi
yetli kılınmış olan ve aşağıda imzaları bulunan temsilciler işbu Anlaşmayı 
imzalamışlardır. 

Ankara'da bugünkü on sekiz Mayıs 1956 tarihinde, aynı derecede 
muteber olmak üzere Türkçe ve ingilizce metinler halinde ikişer nüsha 
olarak tanzim edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Hükümeti adına adına 
Foy D. Kohler M . Nuri Birgi 
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KARARNAMELER 
Karar Sayısı : 8663 

Dr. Şerif Korkut'tan inhilâl eden Develt Malzeme Ofisi İdare Mec
lisi İşletmeler Vekâleti Âzalığına İller Bankası Umum Müdürü Nafiz 
Ergeneli'mn 875 (Sekiz yüz yetmiş beş) lira aylık ücretle tâyini; mez
kûr vekâletin 14/2/1957 tarihli ve 6/67 sayılı yazısıyle yapılan teklifi 
üzerine, 3659 sayılı kanunun 3 üncü ve 6400 sayılı kanunun 7 nci mad
delerine tevfikan, İcra Vekilleri Heyetince 14/2/1957 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

REİSİCUMHUR 
C. BAYAR 

Başvekil Devlet Vekili 
A. MENDERES Dr.M.C.BENGÜ 

Devlet Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili 
S- ERGİN E.KAL AF AT C.YARD1MCI 

Adliye Vekili 
GÖKTÜRK 

Maarif Vekili 
A. ÖZEL 

Millî M5.V.V. 
S. ERGİN 
Nafıa Vekil» 

E. MENDERES 

Dahilive Vekih 
Dr. N. GEDİK 

Hariciye V V 
E. MENDERES 

Maliye Vekili 
H. POLATKAN 

tıkt- ve Ticaret Vekili 
A. AKER 

Sıh- ve İç Mua- Vekili 
Dr. N. KÖREZ 

fîüm. ve tuh. Vekili Ziraat Vekili Münakalât Vekıiı Çalışma Vekili işletmeler Vekdl 
H.HÜSMAN E. BUDAKOĞLU A. DEMlRER M. TARH ÂN S- AĞAOGl.l 

Karar Sayısı : 8664 

5439 sayılı kanunun 2 nci maddesine tevfikan kendi maaş ve kadroları 
ile Tekirdağ Valiliğinde çalıştırılan Dr. Nafi Hilmi Tamer ile Kars Va
liliğinde çalıştırılan Mustafa Asım Büyüklu'nün doksanar lira maaşla 
bu yerler Valiliklerine tâyinleri; Dahiliye Vekâletinin 13/2/1957 tarihli 
ve 511/1822 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı kanunun 6 nci maddesine 
tevfikan, İcra Vekilleri Heyetince 15/2/1957 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Başvekil Devlet Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili Devlet Vekili 
A.MENDERES Dr.M.C.BENGÜ SERGİN E.KALAFAT C.YARDIMCI 

Adliye Vekili Millî Mü-V.V. Dahiliye Vekili Harıcıve V V. Maliye Vebli 
GÖKTÜRK $. ERGİN Dr. N- GEDİK E. MENDERES H. POLATKAN 

Maarif Vekili 
A. ÖZEL 

Nafıa Vekili 
E. MENDERES 

tkt. ve Ticaret Vekili 
A AKER 

Sıh- ve İç. Mua- Vekih 
Dr. N. KOREZ 

Güm. ve lııiı. Vekilli Ziraat Vekili Münakalât Vekih Çalışma Vekili İşletmeler Vekil 
H. HÜSMAN E. BUDAKOĞLU A. DEMlRER M. TARH AN S- AĞAOĞLl 

Karar Sayısı : 8665 

Açık bulunan İller Bankası Umum Müdürlüğüne Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası İdare Meclisi Reisi Hamit Pekcan'ın (875+200 
Sekizyüz yetmiş beş + iki yüz) lira aylık ücretle tâyini; Dahiliye Ve
kâletinin 15/2/1957 tarihli ve 511/1849 sayılı yazısı üzerine, 3659 sayılı 
kanunun 3 üncü ve 4759 sayılı kanunun 17 nci maddelerine göre icra 
Vekilleri Heyetince 15/2/1957 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

REİSİCUMHUR 
C BAYAR 

Başvekil 
t. MENDERES 

\dlrw VMci' 
GÖKTÜRK 

VTıarif V-kıT 
A. ÖZEL 

Devlet Vekili Devlet Vekili Derlet Vekili Derlet Vekft 
OrM.CBENGÜ $• ERGİN E.KALAFAT C.YARDIMCI 

Millî IvTB-V V. 
S. ERGİN 

N„fTa V^kiB 
E. MENDERES 

Dahiliye Vekili H*riciw V V Maliye Vekili 
Dr. N. GEDİK E.MENDERES H. POLATKAN 

fkt. ve Ticaret V<-ViK 
A . A K L R 

Sıh- ve İç. Mua. Vekiäa 
Dr. N. KÖREZ 

T*m. ye İniı. Vekıü Ziraat Vekili Münakalât Vekili Çalışma Vekili İsletmeler VrikäU» 
ti. HÜSMAN E. BUDAKOĞLU A. DEMlRER M. TARH AN v AĞAOĞLU 

Maarif Vekâletinden : 

1 — istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Maliye ve Maliye Ka
nunları Kürsüsünde açık bulunan Profesörlüğe, 4936 sayılı kanunun 28 
ıncı maddesine göre Fakülte Profesörler Kurulunca seçilmiş ve Senatoca 
uygun görülmüş olan, aynı kürsü Doçenti Orhan Dıkmen'ın tâyini ten
sip edilmiştir. 

2 — Bu kararın icrasına Maarif Vekili memurdur. 

26/1/1957 

REİSİCUMHUR 
O. B A Y A R 

Başvekil 
A. MENDERES 

Maarif Vekili 
A . ÖZEL 

D e v l e t Ş û r a s ı T e v h i d i İ ç t i h a t K a r a r ı 

ÖZETt : Vekâlet ücreti ile diğer muhakeme 
masraflarına taallûk eden E : 952/154 sayılı iç
tihadı birleştirme kararının ye^âlet Hukuk Mü
şavirlerinin takıp ettikleri davalarda temsil et
tikleri "ıdsCreler lehine Vekâlet ücreti hukmedıle-

56/302 meyeceğıne hasrıle diğer kısımlarının kaldırıl-
56/189 ması hakkında içtihadı değiştirme kararı. 

5 Şubat 1954 tarih ve E : 952/154, K : 954/33 sayılı içtihadı birleş
tirme kararında, tetkik konusu olan Dâva Daireleri Umumi Heyeti ile 
4 üncü ve 5 inci Daireler kararlarının Hazine avukatları tarafından tem
sil edilen daireler lehine vekâlet ücreti takdir ve hükmedilip edilmeye
ceği hususuna inhisar eden mevzuları dışına çıkarılarak Devlet Şûrasında 
avukatlar marifetiyle takip olunan dâvalardan dolayı haksız çıkan ta
rafa masarifi muhakeme ve bu cümleden madut olan vekâlet ücretinin 
tahmin edilebilmesi için sarih bir kanun hükmüne ihtiyaç bulunduğu 
neticesine doğru gidildiği, bu goruşun adalet siyasetine de aykırı düştüğü, 
kaldıki Devlet Şûrası Kanununda atıfta bulunulan Hukuk Usulü Muha

kemeleri Kanununun adlî müzaharete mütaallik hükümleri meyanındaki 
471 ve 472 nci maddelerinde muhakeme masraflarının mahkûm olan 
taraftan tahsili hakkında hükümler sevkedilmış bulunduğuna gore adlî 
müzaharete nail olan davacıların muhakeme masraflarını ve vekâlet üc
retlerini bu sarahat sebebiyle hüküm altına almaya mecbur olan heyet
lerin sair hallerde sarahat yokluğu yüzünden aksi istikamette karar ve
recekleri hususlarından bahisle Başkanın Sözcülüğü tarafından mezkûr 
içtihadı birleştirme kararının, Hazinenin taraf teşkil ettiği dâvalarda 
dahi muhakeme masraflarının ve vekâlet ücretinin tetkiki ve haksız 
çıkacak tarafa tahmili lâzımgeleceği suretinde değiştirilmesinin talep 
edilmesi ve işin 1 inci Reislik tarafından Dâva Daireleri Umumi Heye
tine havalesi üzerine keyfiyet, Devlet Şûrası Kanununun 29 uncu mad
desi mucibince tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr içtihadı birleştirme kararında, Dâva Daireleri Umumi He
yetinin 30/5/1952 tarih ve K : 52/208 sayılı, Beşinci Dairenin 23/6/1952 
tarih ve K : 52/1935 sayılı ve Dördüncü Dairenin 5/3/1952 tarih ve 
K : 52/929 sayılı kararları esas ittihaz edilmiştir. Bunlardan Dâva Da-
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irelerı Umumi Heyeti kararırım taallûk ettiği dâvada Maliye Vekâleti 
dâvâlı mevkiinde olup Hazine avukatı tarafından temsil edilmiş ve bu 
kararda 'Hazine avukatları memur olup mumessd sıfatı ile duruşmada 
bulunmalarına bmaen vekâlet ücreti takdirine mahal olmadığına» huk-
medılmıştir. Beşinci Daire kararının taallûk ettiği tashihi karar dâva
sının esasında taraflardan olan Gümrük ve İnhisarlar Vekâletini Hukuk 
Müşaviri temsil etmiş ve Vekâlet lehine neticelenen esas dâvadaki talebe 
rağmen vekâlet ücretine hukmedılmedığinden açılan tashihi karar dâ
vasında muttehaz bahis konusu kararda keza «Hazine avukatları memur 
olup mümessil sıfatı ile duruşmada bulunduklarından vekâlet ücreti tak
dir edilmemesinde kanuna aykırı bir cihet bulunmadığına» karar veril
miştir. Dördüncü Daire kararırım taallûk ettiği dâvada da Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâletini hukuk müşavirleri temsil etmiş ve bu bapta ittihaz 
olunan kararda «Vekâlet lehine 155 lira ücreti vekâlet takdirine» hük-
medılmıştir. 

Yukarda belirtilen duruma göre, içtihadı birleştirme kararında aiel-
ûmum avukatlar tarafından Devlet Şûrasında takip olunan dâvalarda 
vekâlet ücreti ve diğer masarifi muhakeme mevzu olarak ele alınmadığı 
halde bu mevzu dahi tetkik edilmiş ve kanunda bu hususta sarih hukum 
bulunmamasına binaen bu dâvalardan dolayı masarifi muhakemeye ve 
bunlardan mâdut olan vekâlet ücretine ait taleplerin tetkiki ile hükme 
raptına ve haksız çıkan tarafa tahmiline mesağ bulunmadığına karar 
verilmiştir Bu hal, ancak aynı mahiyetteki işlerle ilgili kararlar ara
sında aykırılık veya uyuşmazlık dolayısiyle içtihadı birleştirme yoluna 
gidileceğini derpiş eden Devlet Şûrası Kanununun 29 uncu maddesine 
aykırıdır. Diğer taraftan Dâva Dairelerı Umumi Heyetinin ve Beşinci 
Dairenin kararlarında aynı mutip sebebe dayanılarak Hazine avukatla
rının temsil ettikleri daireleri lehine ve haksız çıkan taraf aleyhine ve
kâlet ücreti takdir ve hükmüne mesağ olmadığına karar verilmiş ve 
içtihadı birleştirme kararında da bu yolda hüküm tesis edilmiş ise de 
yalnız Umumi Heyet kararına mütaallık dâva Hazine avukatı tarafın
dan takip edilmiş, Beşinci Daire kararının taallûk ettiği esas dâvada ise 
idare, hukuk müşaviri tarafından temsil olunmuştur. Buna nazaran, 
idareyi temsil eden uzuv itibariyle Umumi Heyet ve Beşinci Daire ka

rarlarının aynı mahiyetteki işlere taallûk etmedikleri neticesine varıl
mıştır Aynı sebep dolayısıyle Umumi Heyet ve Dördüncü Daire karar
ları arasında da benzerlik bulunmadığı müşahade edilmiştir. Buna mu
kabil Dördüncü Daire kara r ına taallûk ettiği dâva Vekâlet Hukuk Mü
şavirleri tarafından takıp olunmuş ve bu kararda idare lehine vekâlet' 
ücretine hukmedılmiştır. Bu bakımdan Dördüncü Daire kararı ile Beşinci 
Daire kararı arasında mahiyetçe ayniyet mevcut olduğu gibi hüküm
lerinde aykırılık vardır. Binaenaleyh içtihadı birleştirme kararında yal
nız Dördüncü Daire kararı ile Beşinci Daire kararının mevzu olarak ele 
alınması icabederken bu mevzu ile de mukayyet kalınmamıştır Bu hal 
dahi Devlet Şûrası Kanununun 29 uncu maddesine aykırı görülmüştür. 

Bu vazıyet muvacehesinde içtihadı birleştirme kararının gerek Ha
zine avukatlarının ve gerek alelûmum avukatların takıp ettikleri dâva
larda masa ııfı muhakeme ve bu cümleden olan vekâlet ücreti takdir 
ve hukmedilemiyeceğıne mütedair kısmının, mezkûr 29 uncu maddeye 
muhalefeti sebebiyle, kaldırılmasına ve Beşinci Daire ile Dördüncü Dai
renin kararları aynı mahiyetteki işlere ait olduklarından ve Hukuk Mü
şavirleri marifetiyle Devlet Şûrasında takıp olunan dâvalarda idare lehine 
vekâlet ücreti takdir ve hükmedilmesi noktasında bu iki karar arasında 
aykırılık tahassul ettiğinden yalnız bu noktadan içtihadın birleştirilmesi 
lüzumuna karar verildikten sonra bu noktanın tetkik ve müzakeresine 
geçildi. 

Kadroları itibariyle Hukuk Müşaviri unvanı altında istihdam edi
lenler avukat sıfatına iktisap etmiş ve Avukatlık Kanununun mahsus 
hukmu icabı olarak baroya kaydedilmiş olsalar bile memurlara mütaallik 
statüye aynen tabi oldukları ve avukat sıfatı ile hareket etmeyip Dev
let Şûrasında idarenin temsilcileri mevkiinde bulundukları ve temsil yet
kisi hususi bir kanun hükmü ile müesses ceveza müstenit bulunduğu ve 
bu cevaz memuriyet olan aslî sıfatları üzerinde müessir bir sebep teşkil 
edemeyeceği cihetle takıp ettıkleri dâvalarda temsil eyledikleri idareler 
lehine vekâlet ücreti takdir ve hükmüne mesağ bulunmadığına ve içtiha
dın Beşinci Dairenin 23/6/1952 tarih ve K : 52/1935 sayılı kararı daire
sinde birleştirilmesine 3 te ikiyi aşan ekseriyetle 30/11/1956 tarihinde 
karar verildi 

TAMİM 
Dahiliye Vekâletinden : 

28İ6İ1956 gününden itibaren : 
A •— Bursa Vilâyeti Gemlik Kazası Umurhey Kasabası hudutları 

dâhilinde bulunan Bayat Çiftliğinin (Yenıköy), 

S1/7¡1956 gününden itibaren : 

A — Adana Vilâyeti Merkez Kazası Merkez Nahiyesinin Kılınçh 
Köyüne bağlı Garipçe (Mustafalar), Mahallesi ile, Kızılkaş Köyüne bağlı 
Kadir Çiftliğinin, bu köylerden ayrılarak birleşmeleri suretiyle (Sarıçam), 

B — Adana Vilâyeti Bahçe Kazası Haruniye Nahiyesinin Ellek Kö
yüne bağlı Karmobası ve Peçenek mahallelerinin bu köyden ayrılarak 
birleştirilmeleri suretiyle (Peçenek), 

C — Ağrı Vilâyetinin Diyadin Kazasının Taşkesen Köyüne bağlı 
Giridım Mahallesi (Gırıdim), 

Ç — Diyarbakır Vilâyeti Lice Kazasının Seyhan Köyüne bağlı Sar-
nis Mahallesi (Sarnis), 

D —• Erzurum Vilâyeti Horasan Kazası Aras Nahiyesinin Aşağı-
haydarkom Koyune bağlı Yukarıhaydarkom ve Nakıpkomu mahalleleri
nin birleştirilerek (Yukarıhaydarkom), 

E •— Hatay Vilâyeti iskenderun Kazasının Belen Nahiyesine bağlı 
Kömürçükuru Koyunun Tahtakoprü Mahallesi (Tahtaköprü), 

F — Maraş Vilâyeti Elbistan Kazası Merkez Nahiyesinin Büyukya-
palak Köyüne bağlı Kokez ve Gökçeoren mahalleleri brrleşarılerek (Gök
çek), 

G — Muş Vilâyeti Merkez Kazası Azakpur Nahiyesinin Tirmet 
Köyüne bağlı Kümbet Mahallesi (Kümbet), 

H — Sakarya Vilâyeti Akyazı Kazası Karapurçek Nahiyesinin Çıl-
dırlar Köyüne bağlı Hocaköy Mahallesi (Hocaköy), 

t — Tunceli Vilâyeti Merkez Kazası Türuşmek Nahivcsının Hiç Kö
yüne bağlı Sırç, Oh, Dağ ve Çevlık mezrealarınm birleştirilerek (S-ıe), 

719/1956 gününden itibaren : 

A —• Aydın Vilâyeti Nazilli Kazasının Keteııova Köyüne bağ!. Küp
lü, Doğandere ve Ovacık mahallelerinin birleştirilerek (Ovacık), 

B —• Bingöl Vilâyeti Karlıova Kazası Göynük Nahiyesinin Hacıya n 
Köyüne bağlı Sığı ve Güldar mahallelerinin birleştirilerek (S ğı), 

C —• Bolu Vilâyeti Yığılca Kazası Merkez Nahiyesinin Asar Köyüne 
bağlı, Tonrul, Kocaoğlu ve Yukarıakçaören mahallelerinin birleştirile
rek (Kocaoğlu), 

201911956 gününden itibaren : 

A —• izmir Vilâyeti ödemiş Kazası Merkez Nahiyesinin Köseler Kö
yüne bağlı Harma, Hosaflı, Kılıçlı, Gökdıken, Homaklı, Zeytin ve Kıran 

B — Kayseri Vilâyeti Develi Kazası Merkez Nahiyesinin Fırakdın 
Köyüne bağlı Kozluca Mahallesi (Kozluca), 

C — Manisa Vilâyeti Kırkağaç Kazasmm Gelenbe Nahiyesinin Sö-
ğütalan Köyüne bağlı Kuyucak Mahallesi (Kuyucak), 

Ç — Muğla Vilâyeti Yatağan Kazası îlavakledere Nahiyesinin Me-
sevle Köyüne bağlı Derebağ Mahallesi (Derebağ), 

D — Ordu Vilâyeti Fatsa Kazası Boîaman Nahiyesinin Zavi Kö
yüne bağlı Harma, Hosaflı, Kılıçlı, Gökdıken, Homaklı, Zeytin ve Kıran 
mahallelerinin birleştirilerek (Kılıçlı), 

E — Ordu Vilâyeti Mesudiye Kazası Gebeme Nahiyesinin Ortaalan 
Köyüne bağlı Enalan Mahallesi (Enalan), 

F — Sivas Vilâyeti Gemerek Kazası Merkezi olan Genıerek'ın Be
lediye sınırları içerisinde bulunan (Ekızce) Mahallesinin, Belediye ile olan 
idarî bağlılığı çözülerek (Ekizce), 
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G — Trabzon Vilâyeti Çaykara Kazası Merkez Nahiyesinin ±<otı-
nos Köyüne bağlı Premut ve Vecene mahallelerinin birleştirilerek (Zın-
cirlitaş), 

H — Zonguldak Vilâyeti Ulus Kazasının Merkez Nahiyesi Dereli 
Köyüne bağlı Merer (Meral) Mahallesi (Meral), 

28/12/1956 gününden itibaren : 
A — Adıyaman Vilâyeti Besni Kazası Merkezi Besni Kasabasının 

Meydan Mahallesine bağlı Hamzıyan semti (Hamzıyan), 
B — Çorum Vilâyeti iskilip Kazasının Akpınar Köyüne bağlı Ah-

metçe ve Onaç mahalleleri birleştirilerek merkezi Ahmetçe olmak üzere 
(Ahmetçe), 

C — Kocaeli Vilâyeti Merkez Kazası Merkez Nahiyesinin Karatepe 
Köyüne bağlı Azızağa ve Dere mahalleleri birleştirilerek (Doğantepe), 

Ç — Sakarya Vilâyeti Merkez Kazası Söğütlü Nahiyesinin Koyun-
ağılı Köyüne bağlı Ahmetçavuş Mahallesi (Ahmetçavuş), 

D — Zonguldak Vilâyeti Ulus Kazasının Helkeme Köyüne bağlı 
Kazaskeroğlu, Karavelioğlu, Kabasakaloğlu, Fazlıoğlu, Köseköy, Uçpı-
nar ve Keloğlu mahalleleri birleştirilerek (Zafer), 

Adlariyle bağımsız birer köy haline getirilmişlerdir; 

31I7J1956 gününden itibaren v 
A — Adıyaman Vilâyeti Gerger Kazası Taraksu Nahiyesinin Eve-

rek Köyüne bağlı Aldöşek Mahallesinin bu köyden ayrılarak aynı nahi
yenin Bibil Köyüne, 

B — Kastamonu Vilâyeti Cide Kazasının Ovacık Köyüne bağlı Na-
mazh Mahallesinin bu köyden ayrılarak aynı kazanın Apşara Köyüne, 

C — Tunceli Vilâyeti Hozat Kazasının Sın Nahiyesine bağlı Kırnık 
Köyünün bu nahiyeden alınarak aynı kazanın merkez Nahiyesine, 

Ç — Tunceli Vilâyeti Ovacık Kazasının Kakbil Nahiyesine bağlı 
Tillek, Gevrık ve Pozvenk köylerinin bu Nahiyeden ayrılarak aynı ka
zanın Merkez Nahiyesine, 

7/911956 gününden itibaren : 
A — Maraş Vilâyeti Göksün Kazası Çardak Nahiyesinin Ericek 

Köyüne bağlı Rumkocalar Mahallesinin bu köyden ayrılarak aynı Na
hiyenin Merkez Köyüne, 

20/9/1956 gününden itibaren : 
A — Ağrı Vilâyetinin Merkez Kazası, Hamur Nahiyesinin Pirzeynel 

Köyüne bağlı Avtünneyiatmanıki Mahallesinin bu köyden ayrılarak, ayni 
Nahiyenin Gültepe Köyüne, 

B — Bursa Vilâyeti Merkez Kazasının Demirtaş Nahiyesine bağlı 
Armut Köyünün bu Nahiyeden ayrılarak aynı Kazanın Merkez Nahiye
sine, 

28J12İ1956 gününden itibaren : 
A — Adıyaman Vilâyeti Besni Kazası Keysun Nahiyesinin Çakallı-

mamiibış Köyüne bağlı (Çakalhyusufağa) oymağının, mezkûr köyden ay
rılarak Çakallıtorunlar Köyüne, 

B — Çorum Vilâyeti Kargı Kazasının Haeıhamza Nahiyesine bağlı 
Akkaya Koyunun bu Nahiyeden ayrılarak aynı Kazanın Merkez Nahi
yesine, 

C — Zonguldak Vilâyeti Çaycuma Kazasının Hısarönü Nahiyesine 
bağlı Çomranlı Köyünün, bu Nahiyeden alınarak Çaycuma Merkez Na
hiyesine, 

Ç — Zonguldak Vilâyeti Çaycuma Kazasının Hisaıönu Nahiyesine 
bağlı Kışla Köyünün bu Nahiyeden ayrılarak Çaycuma Merkez Nahiye
sine, 

bağlanmışlardır. 

31 ¡711956 gününden itibaren : 

A — Ankara Vilâyeti Altındağ Kazasının Bağlum Nahiyesine bağ
lı iken 28980 sayılı kararla Merkez Kazası Etimesgut Nahiyesine bağ
lanan Kapaklı Köyü tüzelkişiliği kaldırılarak bir mahalle halinde aynı 
Kaza ve Nahiyenin Yuva Köyüne bağlanmıştır. 

3117/1956 gününden itibaren : 

A — Ankara Vilâyeti Nallıhan Kazasına bağlı Bozyaka Köyünün; 
Nallıhan - istanbul yolu üzerinde ve Bozkaya Köyüne giden yol kavşa-
ğındakı sahaya, 

B — izmir Vilâyetinin Dikili Kazasına bağlı Kansız Köyü yerinin 
Beylik Bahçe (Fidanlık Çeşmesi) altındaki mevkie, 

Nakledilmişlerdir; 

20/9/1956 gününden itibaren : 

A —• Niğde Vilâyeti Ulukışla Kazası dâhilinde ve aynı Kazanın 
Merkez Nahiyesine bağlı olarak Taşhtepe mevkiinde (Altay) adiyle ye
niden bir köy kurulmuştur. 

7\9\1956 gününden itibaren : 

A —• Sakarya Vilâyeti Hendek Kazası Merkez Nahıj*esine bağlı 
Çanğıkuru Köyünün hükmi şahsiyeti kaldırılmak suretiyle Aşağı Mahal
lenin (Aşağıçarığıkuru), Yukarı Mahallenin de (Yukarıçarığıkuru) adyıle 
bağımsız birer köy haline getirilmişlerdir. 

H/9/1956 gününden itibaren 

A — Muş Vilâyeti Merkez Kazası dâhilinde; Geliguzan Nahiyesi ye
rine 28328 sayılı kararla teşkil olunan Kızılağaç Nahıj. esmın teşkili sı
rasında; Merkez Kazası Merkez Nahiyesine bağlı kalan (Komlarj Köyü 
adı geçen Nahiyeye bağlanmıştır. 

2019/1956 gününden itibaren : 

A — Sakarya Vilâyeti Karasu Kazası Kocaeli Nahiyesine bağlı Ay-
doğan Köyünün hükmi şahsiyetinin kaldırılarak bu köyü teşkil eden Ay-
doğan ve Bezirgan mahalleleri ayrı ayrı aynı adlarla bağımsız birer köy 
haline getirilmişlerdir. 

TEBLİĞ 
Amortisman ve Kredi Sandığı Umum Müdürlüğünden : 

Teb l iğ : 13* 

istanbul'da, Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi No: 50-52-54 de «Türk 
Turizm ve Nakliyat Acentası» ile aynı adreste «Türktur» ve Beyoğlu 
istiklâl Caddesi No: 3T5 Türhol Handa «Turhol Havacılık Seyahat ve 

Turizm Bürosu» na Maliye Vekâletince yabancı turistlerden döviz satın 
alma yetkisi verilmiştir. 

Bu itibarla; mezkûr teşekküller, yabancı turistler tarafından geti
rilen dövizleri, Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 34 savılı Karara 
mütaallik 7 ve 8/1 sayılı tebliğler ile Sandığımızca isdar edilip Resmî 
Gazete'nin 15 Ekim 1956 tarih ve 9433 sayılı nüshasında neşredilmiş 
bulunan 2 sayılı tebliğde tesbit edilen esaslar dairesinde Sandığımız na
mına mubayaa edebilirler. 

İLÂNLAR 
PTT Umum Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 20.000 Kg. nisadır alınacaktır 
Bu işe ait şartname Ankara'da Umum Müdürlük Malzeme Dairesi 

Reisliğinden istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğünden bedelsiz olarak 
verilmektedir. 

619 / 2-1 



23 ŞUBAT 19S1 (Reamî Gazete) Sahifer 16483 

Adliye Vekaletinden . 

6831 sayılı Orman Kanununun 8 inci maddesi gereğince Ziraat 
Vekaletince tâyin olunacak vilâyetlerde Devlet ormanlarının tahdidi 
işlen ile görevlendirilmek üzere merkezi Seferihisar'da (5), Fethiye'de 
(11), Burhaniye'de (17) ve Çine'de (21) No. lı Orman Tehdit Komis
yonları ıçm «»yık ücıet tutarı 625 liradan dört hukukçu âza tâyin edile
cektir. 

Mezkûr kanunun 7 ncı maddesinde tası ıh olunduğu veçhile bu va
zifelere en az beş sene hâkimlik veya avukatlık yapmış ve diğer evsa
fı haiz bulunmuş olanlar arasından Vekâletçe tensip edilecek dost kış 
tâyin edileceğinden talip olanlardan hâkimlerin birer dilekçe ile avu
katların da diploma, hüsnühal varakası, sıhhat raporu, nüfus cüzdanı, 
terhis vesikası, kayıtlı bulundukları barodan alacakları hizmet belge
leri ve 6X9 eb'admda 4 adet fotoğraf ve dılekçelerıyle birlikte Vekâlete 
müracaatları ilân olunur. 

571 / 3-3 

— «— 
Çan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/197 
Çan'ın Maltepe Köyünden Zeynep Kurt tarafından aynı yerden dâ

vâlı kocası Mehmet Kurt aleyhine açılan ihtar dâvasının yapılmakta olan 
muhakemesinde : 

Yukanda adı yazılı bulunan Çan'm Maltepe Köyünden Mehmet 
Kurt'un adresi meçhul olduğundan ilânen yapılan davetiye tebliğine rağ
men yine muhakemede hazır bulunmadığından kendisine ilânen g.yap 
kararı tebliğine karar verilmiştir. 28/3/1957 Perşembe günü saat 9.30 da 
muhakemede hazır bulunmadığı veya kendlsmı bir vekille temsil ettirme
diği takdirde gıyabında duruşmaya devam olunacağı gıyap kararı tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

590 

Avanos Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/252 
Avanos'un Genezin Köyünden Küçük Sente ve Faruk'a velâyeten 

ve Aşır ve Mustafa'ya vekâ eten ve kendisine asaleten Aş^r oğlu Cemal 
Belik tarafından açılan Belik soyadının Bölükbaşıoğlu olarak değiştiril
mesi hakkında, yapılan duruşmada : 

Yukarda isimleri yazılı şahısların Belik soyadlarmm Bölükbaşıoğlu 
olarak değiştirilmesine dair 20/12/1956 tarih ve 379 sayıyla karar veril
diği hususu Medem Kanunun 26 ncı maddesi gereğince ilân olunur. 

591 

Gümüşhacıköy Sulh Hukuk Hâkimliğinden 

956/269 
Davacı Saray Mahallesinden Ömer karısı Cemile Karameşe taraf.n-

dan Hacıyahya Mahallesinden Yusuf Çoltu ve Mahmut Dündar aleyhle
rine ikame olunan zarar ziyandan mütevellit alacak dâvasında : 

Dayaklardan Yusuf'a tebligat yapılmış olup mahkemeye gelmedi
ğinden gıyap kararı tebliği istenmışse de adresi meçhul olduğundan teb
ligat yapılamamıştır. Mumaileyhin 19/3/1957 günü saat 9 da 956/269 esas 
sayılı dâva dosyası için duruşmada hazır bulunması hususunda keyfiyet 
gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

604 

Kars Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/238 
Davacı Kars'ın Yusufpaşa Mahallesinden Behıce Güneyli vekili Avu

kat Yusuf Erengüç tarafından dâvah Horasanda yağlı boyacı Murat Gü
neyli aleyhine açnvş olduğu boşanrna dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvâlı Murat Güneyli'ye 16/1/1957 tanh ve 9510 sayılı Resmi Ga
zete ile 8/2/1957 tarihindeki duruşmada hazır bulunması için ilânen teb
ligat yapıld.ğı halde dâvâlının mezkûr tarihteki duruşmaya gelmediğin
den hakkındaki gıyap karannm ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla 
bu defa muhakemenin bırakıldığı 28/3/1957 günü saat 9 da adı geçen dâ
vâlı bizzat muhakemeye gelmediği veya kendisini temsile kanuni bir ve
ki l de göndermediği tajedirde muhakemeye gıyabında devam olunacağı 
husus gıyap kararı makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

602 

Urfa Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Süruç'da Resul Sözen tarafından Urfa'nm Tuzeken Mahallesinden 
Bekir Köroğlu ve arkadaşları aleyhine Anaz Köyünde vâki tarlaların 
taksim ve ızalei şüyu dâvasının yapılan duruşmasında : 

Dâvah ibrahim Halil oğlu Bekir Köroğlu'nun adresi bilinemediğin
den mahkemede bulunması için keyfiyet 2/11/1956 günlü Resmî Gazetede 
ilân edilmiş ve adı geçen duruşmaya gelmediğinden 8/3/1957 gününde 
gıyabında muhakemenin devamına karar verilmiştir ilân olunur. 

593 
• 

Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

956/603 
Malatya'nın İskender Mahallesi No. 108 de Mustafa karısı Sabıha 

Dönertaş tarafından Çarmuzu Mahallesinden izzet oğlu Mustafa Döpertaş 
aleyhine açılan nafaka dâvasının Malatya Sulh Hukuk Mhkemesinde y-
pılan duruşması sırasında : 

Dâvah Mustafa Dönertaş'm bulunduğu yer belli olmadığından hak
kında ilânen davetiye tebliğ edilmiş bu kere dâvâlı Mustafa hakkında 
ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olup muhakeme 27/3/1957 
günü saat 10 a bırakılmakla mezkûr günde gelmediği takdirde muhake
menin gıyabında cereyan edeceği ilânen tebliğ olunur. 

600 

Mustafakemalpaşa Asliye Ceza Hâkimliğinden . 

E . No : 951/36 
K. No : 951/38 
Ceza Yargıcı : Burhaneddin Özger 1394 
C. Savcısı : Hasan Orbatu 7754 
T. Yazıcısı : Kemal Kalyoncu 
Davacı : K . H. 
Sanık : Iftak Gökçin, babası Abdülmecıt, anası Benli Ivisli 1329 

doğumlu seyyar saatçi, bekâr, okur yazar, sabıkasız Kırım'da doğma Es
kişehir Yeni M . de kayıtlı 

Suç : Uyuşturucu madde kullanma ve yanında bulundurmak. 
Suç tarihi : 16/2/1951 
Yapılan yargılama sonunda, samk, İftak Gökçm'm 16/2/1951 gecesi 

üzerinde 1,45 santigram, ham afyon bulunduğu ve mumaileyhin bu ham 
afyonu üzennde bulundurduğu ve bu suretle yakalandığı ve kanuna ay
kırı harekette bulunduğu sanığın ikrar ve itirafı ve zabıt varakası 
munderecatı ve ham afyonun üzerinde çıkması ve andla dinlenilen 
kamu tanıklannın at ve şahadetleri gibi, vicdani ınacı sağlayan ve hü
küm vermeye yeter mahiyette görülen kesin subut delilleri ile sabit ol
duğundan eylemine uyan T. C. K. nun 404 üncü maddesinin birinci fıkra-
rası gereğince iki ay süre ile hapsine ve on lira ağır para cezası ile 
mahkûmiyetine ve yeni delil denlenilmemiş olduğundan Ad. H. T. K, nun 
50/5 inci maddesi gereğince yarım olarak (600) kuruş hare alınmasına 
ve emanet memurluğunda mahfuz yukarıda miktarı yazılı ham afyonun 
2313 S. K. nun 20 nci maddesi gereğince Sağlık ve içtimai Muavenet Ba
kanlığına göndenlmesine yargıtay yolu açık olmak üzere 27 Nisan 1951 
tarihinde sanığın yokluğunda verilen karar açıkça anlatıldı. 

599 
• 

Maraş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Maraş'm Urumoğlu Köyünden Urumoğlu Mahmut özdemir 
vekili avukat vekili Avukat Hami Aksu ve Sabit Somtürk tarafından 
dâvah Yürükselim Mahallesinden A l i Rıza Çukadar vekili Avukat Ha
nefi Sağocak aralarındaki şuf'a dâvasının Maraş Asliye Hukuk Mahke
mesinde yapılmakta olan aleni muhakemesi sırasında : 

Dâvah Mehmet Kerim Çomoya 17/8/1956 tarih ve 9384 sayılı Resmî 
Gazete ile davetiye ilânen tebliğ edilmiş olup mahkemeye gelmediğinden^ 
gıyap kararının da nanen tebliğine karar verilmiş bulunmaktadır. 

Muhakemenin muallâk bulunduğu 15 Şubat 1957 günü saat 9.10 da 
mahkemeye gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde muhakeme
nin gıyabında yapılacağı gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

594 



Sahifeî 16484 (Resmî Gazete) 23 ŞUBAT 1951 

M . M . V . i N o . l u S a t ı n A l m a K o m i s y o n u 

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n 
Askeri birlikler ihtiyacı ıçm 37 ton kuru stgan dutınal'n/1 erktir. 

Tahmini tutarı 25 900 iría olup kıttı teminatı 3 385 lıradrr. ihalesi: Lo 
Şubat ¿95Í gunu. saat 10.00 tía ?4.¿Q sayın k aıunun 5i mel madicu 
gereğince mutt^ıhı t nam \e neshin., pazarlık suı etiyle komıs,onu
muzda yapılacaktır. L,< t>a ve şartnameler hergan kr>'> afonda, VL İs
tanbul Levazım Amirliği ıUn kısımncu {.oıulebiaı ist.kalorin be.utıiuu 
gun ve Miatmd.ı Katı teraınaüttîiyie Urukte W. • ¡t,yMu muíaca^tlar. 
ilân olunur. 

441 / i - l 

Askerî birlikler ihtiyacı için 30 ton taze soğan 50 ton taze baş soğan 
satın alınacaktır. Taze soğanın tahminî tutarı 18 000 lira taze baş soğanın 
tahminî tutarı 25.000 liradır. Her ıkı kalem sebzenin geçici teminatı 3 325 
liradır. İhalesi : 8/3/1957 gunu saat 11 de kapalı zarf usulıyle yapılacak
tır. Her ıkı kalem sebze bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem 
ayrı, ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şaıtnameler her gun Ko-
mısyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. İstek
lilerin belirtilen gun ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektup
larını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

546 / l-A 

Çanakkale Sulh Hukuk Hâkimliğinden 

956/117 
Çanakkale'nin Kepek Köyünde oturmakta iken halen ikametgahı 

meçhul bulunan Sarı oğlu Ahmet'in oğlu Mustafa ya 
Emme Kıymet Erten ve arkadaşları vekili Avukat Muammer Atay 

tarafından aleyhinize ve diğer dâvâlılar aleyhine dâva arzuhalinde mev
ki, hudut tapu tarih ve sayıları ile evsafı yazılı 17 parça gayrimenkulun 
şüyuunun izalesi hakkında açılan ızalei şüyu dâvasmın yapılmakta olan 
mulîakemesmde : 

ikametgâhınız meçhul olduğundan 1 Şubat 1957 tarihli celse ınn 
ılânen davetiye tebliğ edildiği halde mazeretsiz muayyen gun ve saatte 
duruşmaya gelmediğiniz gibi bir vekil de göndermemiş olduğunuz gıyap 
kararı tebliğine ve duruşmanın 15 Mart 1957 günü saat 9 30 a bırakıl
masına karar verümışt ;r. 

Yine mazeretsiz mezkûr gun ve saatte duruşmaya gelmed.ğımz ve
ya bir vekil göndermediğiniz takdirde H. U. M. K. nun 402, 405, 408 inci 
maddeleri gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunacağı gıyap ka
rarı makamına kaim ojmak üzere ilân olunur. 

597 

Ağrı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/209 
Ağrı'nın Leylekpmar Mahallesinden Şüküfe Yıldırım tarafından ko

cası Zonguldak, Ereğli Kazasımn Alaçlı Nahiyesi, Yukarı Doğancılar Kö
yü 11 numaralı hanede mukim Hüseyin oğlu ismail Yıldırım aleyhine 
ikame ettiği terk sebebiyle boşanma dâvasının cari muhakemesi sonun
da : 

Tarafların boşanmalarına mütedair verilen 30/1/1957 tarihli hüküm 
dâvâlının bulunmaması sebebiyle Medeni Kanunun 26 nci maddesine tev
fikan ilân olunur. 

Erbaa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/147 
Ankara Sıhhiye Teknisiyen Astsubay Okulu tazminatına kefil Div

riği Kazasının Sıncan Nahiyesi Ovacık Köyünden Selman oğlu Ferhat 
özcan'dan 1096 lira 17 kuruş tazminat istenilmekte olduğundan ve Fer
hat'ın ikametgâhı meçhul olup davetiye ılânen tebliğ edilmiş olduğun
dan buna riayet etmiyen dâvâlı Ferhat'a g'yap karan tebhğrne karar 
verilmiş olduğundan işbu ilân tarihinden itibaren beş gun içinde Erbaa 
Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunmadığı veya her hangi bir itirazı vâki 
olmadığı takdirde Hukuk M. TJ. Kanununun ¿05 inci maddesine göre dâ
vanın gıyabında bakılacağı ilân olunur. 

595 

Kütahya Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/529 
Emeç Hacı Köyünden Mehmet Nair tarafından, Aslanapa Terziler 

Köyünden A h Kırlı ve Altıntaş Saraycık Köyünden Rıfat Yılmaz ve Düz
ce Hıcazbcy Köyünden ismail Taş ve Gediz Akçalan Köyünden Sabit 
Afacan ve Hazineyi maliye aleyhine açılan tescil dâvasında : 

Davalılardan ismail Taş'a 11/1/1957 gunu mahkemede hazır bulun
ması ıçm ılânen davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinden, 
bundan böyle duruşmaların gıyabında yapılacağı gıyap kararı yerme 
kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 

598 

Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden . 

957/5 
Malatya'nın Salköpru Mahallesinden Alâaddın Yılmazdur vekiu 

avukat Alı Tunç vc Turgut Akbay tarafından Salköpru Mh. den Hacı-
bskır, Mehmet oğlu Faik, Mahmut kızı Emme, Mahmut kızı Zehra, Meh
met çocukları Hüseyin, Abdullah, Osman, Sıddık, Şükrü, Hacı, Fatma 
ve Zehra aleyhlerine açılan izaleyi şüyu dâvasının yapılan duruşması 
sonunda '. 

Tarafların müşterek bulundukları tapu sicilinin 37 ada 3 parselin
de kayıtlı olup Hidayet Mahallesi Köprdağzı Mezarlık Yolu Sokağında 
çarken 6 ve 14 parsel garben yo! şımalen Hidayet Sokağı cenuben Köp-
ruağzı mezarlık yolu ile mahdut 3799 metrekare mesahasında ve 6000 
lira kıymet takdir olunan gayrimenkulun taksimi kabil olmadığından 
ızalei şuyu suretiyle satılmasına karar verilmiş ve hükümde kesinleş
miştir. 

Satış şartları : 

1 — Tapu harcı, dellaliye ve ihale, pulu alıcıya ait olmak üzere 
satış 8 Mart 1957 Cuma gunu saat 10 da Malatya Sulh Hukuk Mahke
mesi salonunda yapılacak ve saat 10,20 ye kadar devam edecektir. 

2 — Tâyin olunan satış gününde gayrımenkule tekdir edilen kıy
metin % 75 mı bulmak şartryle ve üç defa bağırıldıktaıı sonra en çok 
aı tirana ihale edilecektir. Teklif edilen bedel miktarı takdir o'unan kıy-
ınotn e 75 ını bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kal
mak şartryle 2 nrı ihale 18 Mart 1957 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı 
saatlerde yapılacaktır. 

3 — Ikı numaralı bentte yazılı şartlar tahakkuk etmek şartiyle 
gayrimenkul uç defa bağırıldıktan sonra ihale edilecektir. Teklif edilen 
ihale bedeli derhal verilmezse ihale bozulur ve kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan müşteri almağa razı olmadığı takdirde gayri
menkul bir hafta müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilecektir. 

işbu gayrimenkulun yukarıda yazılı şartlar dairesinde izalei şüyu 
suretiyle satılacağı ve adresi meçhul bulunan dâvâlılara satış ilânı teb
liği yerme kaim olmak üzere i'ân olunur. 

583 
• 

Dörtyol Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

956/134 
İskenderun Çay Mahallesi Çamlıca Sokak No : 186 da Osman Nuri 

oğla Ah Bestami Eroğlu vekih Avukat Hamza Çelebi tarafından aç'lan 
hasımsız veraset dâvasının Dörtyol Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan 
açık duruşmasında : 

Osman Nurr'nrn rkmci karısı Bahriye Kaplan'm adresi (ikametgâhı) 
meçhul olduğu anlaşıldığından duruşmanın muallâk bulunduğu 11/3/1937 
gunu mahkememizde hazır bulunmad ğı ve kendisim temsılen bir vekil de 
göndermediği takdirde kocası Osman Nuri'den kalan mirasının dörtte 
bir mülkiyet hakkını tercih edeceği ılânen tebliğ olunur. 

579 

Başvekâlet Devlet Matbaanı 
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                          Sayfa 
 
 
 

Kanunlar 
6916 5434 Sayılı Kanunun 6311 Sayılı Kanunla Değiştirilen 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine  
ve 5434 Sayılı Kanuna Muvakkat Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun           1
 
6917 İ  Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Hakkındaki Kanunun Bazı  
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Maddesinin Kaldırılmasına ve Aynı Kanuna Bir Madde  
Eklenmesine ve 5564 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun          2
 
6918 1956 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı ( A / 1 ) 
ve ( A / 2 ) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun          5 
 
 
6919 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında 
 İmzalanan (Müdafaa Maksatları İçin İhtira Beratı Haklarının ve Teknik Malûmatın  
Mübadelesinin Kolaylaştırılmasına Dair Anlaşma) nın Tasdiki Hakkında Kanun         6 
 
Kararnameler 

4/8663 Dr. Şerif Korkut'tan İnhilâl Eden Devlet Malzeme Ofisi İdare Meclisi 
İşletmeler Vekâleti Âzalığına İller Bankası Umum Müdürü Nafiz 
Ergeneli'nin 875 (Sekiz Yüz Yetmiş Beş) Lira Aylık Ücretle Tâyini          8
 
4/8665  Açık Bulunan İller Bankası Umum Müdürlüğüne Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası İdare Meclisi Reisi Hamit Pekcan'ın (875+200 
Sekizyüz Yetmiş Beş + İki Yüz) Lira Aylık Ücretle Tâyini           8
 
Maarif Vekâletine Dair Atama Kararnamesi               8
 

Devlet Şûrası Tevhidi İçtihat Kararı 
Devlet Şûrası Tevhidi İçtihat Kararı                8
Tamim 
Dahiliye Vekâletine Dair Tamim                 9
Tebliğ 
Amortisman ve Kredi Sandığı Umum Müdürlüğüne Dair Tebliğ           10 
 
 

İlanlar                  10 
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