T.C
Gazete

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

/dar* v« yaan isleri için
Başvekâlet Neşriyat ve Mûdevvenat
Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur

13 ŞUBAT 1954

CUMARTESI

KANUNLAR
Madde 3 — B u kanun hükümlerini icraya Adalet, Sağlık ve Sosyal
Yardım ve Gümrük ve Tekel Vekilleri memurdur.
10/2/1954

3135 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ve 4808 sayılı
kanunun rner'iyetten kaldırılmasına dair Kanun
Kabul tarihi: 8/2/1954

Kanun No : 6242

Baalıiı

No.

Madde 1 — 15/2/1937 tarihli ve 3135 sayılı kanunun 1 inci maddesi
gereğince verilmekte olan yolluğun ödeme tarihi 1 Mart olarak değiş
tirilmiştir.
Madde — 4808 sayılı kanun meriyetten kaldırılmıştır.
Madde — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde — Bu kamunun hükümlerini icraya Büyük Millet Meclisi
memurdur.
10/2/1954

No.,
3135

Düıtaı
Tertip

Baslıîh
1
İ l g i l i Kanun :
B ü y ü k M i l l e t M e c l i s i a z a b ı n ı n tahsisat ve h a r c ı r a h l a r h a k 
k ı n d a k i 1613 s a y ı l ı k a n u n u n b a z ı h ü k ü m l e r i n i n d e ğ i ş t i r i l m e 
sine dair K a n u n
26/2/1937
2 —
3135

Kaldırılan
sayılı

Reun]
Gazete
Sarı

Cilt

Sahife

18

412

3540

27

n

61B9

Kanun :

kanuna

ek

KanuD

25/12/1945

1262
1557

İ s p e n ç i y a r i ve T ı b b i Müstahzarlar Kanunu ile ek ve
değişiklikleri i
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
26/5/1928
İ s p e n ç i y a r i v e T ı b b i M ü s t a h z a r l a r h a k k ı n d a k i 1262 n u m a r a l ı
k a n u n a z e y l e d i l e c e k madde h a k k ı m d a K a n u n
12/2/1930
İ s p e n ç i y a r i ve T ı b b i M ü s t a h z a r l a r K a n u n u n u n 16 nci m a d 
desinin tadiline dair K a n u n
11/1/1938
İ s p e n ç i y a r i ve T ı b b i M ü s t a h z a r l a r •Kanununun, 18 i n c i mad
desinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına
dair Kanun
28/5/1938
İ s p e n ç i y a r i ve T ı b h i M ü s t a h z a r l a r ı K a m ı n u n a y e n i d e n b a z ı
h ü k ü m l e r ilâvesine dair K a n u n
20/12/1940
İ s p e n ç i y a r i ve Tıbbi M ü s t a h z a r l a r K a n u n u n u n b a z ı m a d 
d e l e r i n i n d e ğ i ş t i r i l m e s i ve a y n ı k a n u n a h a z ı h ü k ü m l e r e k l e n 
mesi hakkında Kanun
8/1/1943
%

Kanun No : 6243

Kabul tarihi: 8/2/1954

Madde 1 — 4348 sayılı kanunla muaddel 1262 sayılı İspençiyari ve
Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde tadil
edilmiştir :
-Madde 5 — Türkiye'de ispençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzarat
imaline ve bu maksatla lâboratuvar veya fabrika küşadına Türk tabip,
eczacı ve kimyager ve ihtisaslarına taallûk eden maddeler için de vete
riner ve diş tabibi bir mesul müdürün mesuliyeti altında hakikî ve hükmi
şahıslar salâhiyettardır.
İspençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzaratın her türlü fennî şart
ları haiz ve kâfi tesisatı muhtevi bir ılâboratuvar veya fabrikada İmali
mecburidir.
İspençiyari ve tıbbi mevat ve müstahzarat lâboratuvar ve fabrika
ları Sağiık ve Sosyal Yardım Vekâletinin teftiş ve murakabesine tabidir.
Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

CUt

Sahifo

Resmi
Gazete
Sgyı

9

544

898

11

119

1422

19 '

247

3805

19!

757

3919

22

77

4691

24

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bazı
değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler
eklenmesine dair 5951 sayılı kanuna ek Kanun
Kanun No

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 4348 sayılı
kanunla değiştirilmiş bulunan 5 inci maddesinin tadili
hakkında Kanun

Düitur
Tertip

6244

Kabul tarihi: 8/2/1954

Madde 1 — 5951 sayılı kanunun 2 nci maddesi kaldırılmıştır.
Madde 2 — 5951 sayılı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Madde 3 — Aynı kanunun İl5 inci maddesine aşağıdaki ı(S) fıkrası
eklenmiştir :
i) 12 nci maddenin II işaretli fıkrasının !(1) bendinde yazılı olan
ların emeküliğe esas olan son aylık veya ücret tutarları;
B u kesenekler, emekliliğe esas olan son aylık veya ücretin alındığı
tarihten itibaren her üç yılın hitamında bir üst derece aylık veya ücret
tutarı üzerinden kesilir. Şu kadar k i , bu muamele hususi kanunlarında
tanınan haklar mahfuz kalmak şartiyle ffendilerine emeklilik durumları
dışında terfi bakımından i k i üst dereceden yukarısı için bir hak vermez.
Madde 3 — 5951 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Bunların 22/5/1950 tarihinden itibaren geçen müddete ait kesenekleri
ve emekliliğe esas olan aylık veya ücret dereceleri 15 inci maddenin (i)
fıkrası gereğince yükselmiş bulunanların artış farkları geçici 66 nci madde
gereğince kurumlarınca bu kanunun yürürlüğe .girdiği tarihi takibeden
ay başından itibaren tahsisatlarından, aylık keseneklerinden ayrı olarak
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kesilmek suretiyle ve karşılıkları da kurumlarınca toptan Sandığın iste
mesi üzerine üç ay içinde ödenir.
J3u kanunun neşri tarikine kadar ilgililer tarafından ödenmiş bulu
nan kesenek ve artış farkı karşılıkları Sandıkça kendilerine iade oluna
rak yukardaki fıkra gereğince kurumlarından istenir.
Geçici madde — 5951 sayılı kanunun .1 inci maddesinde yazılı du
rumlarda olanlardan altı ayiık müddet içinde borçlanrrfa müracaatında
bulunmıyanlar için bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç aylık bir
müddet verilmiştir.

13 ŞUBAT 19S4
Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti
memurdur.
10/2/1954
—.

•

=

«-

Keem

DGfttnı
Esılıfr

No.

Gsxeîn

Terîip

Cilt

Sabİfe

Sayı

3

33

1488

8133

İlgili Kanun i
59:>1

Tıırkn e Cumhuriyeti
siklikler yapılmasına

Emekli
ve b u

.Sandığı
kanuna

mesine dair ,Kdnun

K a n u n u n d a b a z ı değı bazı h ü k ü m l e r eklen

14/6/1952

—

KARARNAME
İ K İ N C İ BÖLÜM
Karar Sayısı

: 2147
Teftiş

Devlet Vekâletince hazırlanan ve Devlet Şûrasmca tetkik edilmiş
olan ilişik Toprak ve i s k â n işleri Genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Nizam
namesinin mer'iyete konulması; icra Vekilleri Heyetince 19/1/1954 ta
rihinde kararlaştırılmıştır.
19/1/1954

REİSİCUMHUR

R.
Başvekil

Devlet Vekili

A. MENDERES

Devlet Vdkili

VEKILI

KORALTAN

Adalet Vekili Millî Savunma Vekili

C. YARDIMCI O. §. ÇtÇEKDAĞ

K YİLMAZ

içişleri Vekili

Dışişleri Vekili

Maliye Vekili

Millî Eğitini Vekili

E.MENDERES

F. KÖPRÜLÜ

H.POLATKAN

R. S. BURÇAK

Sa. ve So. Y. Vekili

G. ve Tekel Vekili

Bayındırlık Vekilli Eko. ve Ticaret Vekili

K.ZEYTINOĞLU

F.ÇELİKBAS

Tarım Vetaiıli

Ulaştırma Vekili

N. ÖKMEN

Y. ÜRESİN

Dr. H. ÜSTÜNDAĞ E-KALAFAT
Çalışma Vekili

II. ERKMEN

İşletmeler Vekili

S- YIRCALİ

Heyeti

Reisinin

vazife

ve salahiyetleri

:

Madde 4 — Teftiş Heyeti Reisinin başlıca vazifeleri aşağıda gös
terilmiştir :
a) Teftiş mıntaka ve gruplarını tâyin, t e f t i ş programlarım tan
zim ederek Genel Müdürlüğün tasvibine sunmak;
b) Genel Müdürlük makamından alacağı emirleri müfettişlere teb
liğ ve tatbikatını takip ve kontrol etmek;
c) Müfettişlerin çalışma tarzlarını ve faaliyet
derecelerini daimi
murakabe altında bulundurmak;
d) Müfettişlere ait bütün resmî muhabereleri idare ve müfettiş
lerin istihkakları ve idari işleri ile ilgili muameleleri ifa eylemek;
e) Müfettişlerden gelecek raporlarla fezlekeleri inceliyerek esas
ve usul noktalarından noksanları - varsa - ikmal ettirildikten sonra ait
olduğu makam ve mercilere göndermek ve bunlar üzerine ilgili idare
lerce alınacak karar ve yapılacak muameleleri takip etmek ve sonuçla
rını almak;
f) Tahkikat işlerinin sonuçları ile, ehemmiyetli tetkik ve teftiş ra
porlarının münderecatı hakkında derhal, umumi raporların kendisine ve
rilmesinden başhyarak en g e ç bir ay içinde ve ilgili daireye verilip de
en g e ç iki ay içinde gerekli işlemi yapılmamış olan raporlar hakkında
üç ayda bir Genel Müdürlüğe rapor veya bilgi vermek;
g) Her yıl sonunda Teftiş Heyetinin faaliyeti hakkında Genel Mü
dürlüğe rapor vermek;

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü
Teftiş Heyeti Nizamnamesi
BlRtNCl

i)

BÖLÜM

Teşkilât ve tâyim,
Madde 1 — Toprak ve i s k â n işleri Genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti,
bir reis ile sayı ve dereceleri kadro ile belirtilmiş Başmüfettiş ve müfet
tişlerden teşekkül eder.
Merkezde, müfettişlere ait idare ve yazı işlerini
bir büro bulunur.

h) Genel Müdürlüğün
tetkik ve tahkikat yapmak;

yürütmek üzere

Madde 2 — Teftiş Heyeti; Genel Müdürlüğün emri altında bulu
nan bütün teşkilâtın muameleleriyle, memur ve müstahdemlerinin vazi
felerine taallûk eden fiil ve hareketlerini Genel Müdürlükten alacağı emir
üzerine ve Genel Müdür namına teftiş ve tetkik ve icabı halinde me
murlar hakkında usulü dairesinde tahkikat yapmak vazifesiyle mükellef
tir.
Madde 3 — Başmüfettiş
ve müfettişliklere tâyin
olunacakların
Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağı
daki ş a r t l a n da haiz olmaları lâzımdır :
a) Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, ziraat, orman, veteriner fakül
teleri ile teknik üniversite fakültelerinden veya y ü k s e k ekonomi ve ti
caret mektebi ile bu derecelerde tahsil veren yabancı fakülte veya yük
sek mekteplerden mezun olmal^
b) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her nevi yolculuk zah
metlerine dayanmağa elverişli olmak;
c) Kasta makrun olmayan suçlar müstesna olmak üzere, hürri
yeti tahdit edici bir ceza ile m a h k û m bulunmamak;
d) Yapılacak inceleme sonucunda sicil ve seciyesi bakımından m ü 
fettişlik mesleğine alınmasına engel bir hali bulunmamak.

göstereceği işler hakkında

bizzat teftiş,

Müfettişlerin tâyin ve terfilerini inha etmek;

j) Teftiş Heyeti merkez bürosunun işlerini düzgün bir şekilde yü
rütmek. Yukardaki işlerin yapılabilmesi için Reis, Umum Müdürün tas
vibi ile icabında bir müfettişi merkezde yardımcı olarak çalıştırabilir.
Ü Ç Ü N C Ü BÖLÜM
Başmüfettiş

ve müfettişlerin

vazife ve salâhiyetleri

:

Madde 5 — Başmüfettiş ve müfettişlerin
vazife ve salâhiyetleri
şunlardır :
a) Genel Müdürlüğün emir ve idaresi altında bulunan teşkilâta alt
işlerde kanun, nizamname ve talimatnamelerle tamim ve emirlerin tat
bik suretleri ve memurların faaliyetleri hakkında tetkik ve teftişler yap
mak;
b) Genel Müdürlüğe ait işler hakkındaki mevzuatın tatbikatından
doğan neticeler üzerinde tetkikat yaparak görülecek yanlışlık, eksiklik
ve yolsuzlukları tesbit ve bunların izale ve ıslahı çarelerini ve işlerin
mükemmeliyetini temin için alınması gerekli tedbirlere mütaallik müta
lâalarını bir raporla Genel Müdürlüğe bildirmek;
c) Genel Müdürlükçe tahkiki emrolunan yolsuzlukları tahkik et
mek ve vazifelerini yaparken öğrendikleri her türlü suç mevzuu olan yol
suzlukları derhal Genel Müdürlüğe bildirmekle beraber ilgililer hakkında
hemen tahkikata başlamak.
Madde 6 — Müfettişler, haklarında tahkikat yaptıkları memur ve
müstahdemlerin aşağıdaki hallerde ellerini İşten çektirebilirler :
a) Para veya para hükmündeki evrak ve senetlerle demirbaş eşya
ve ayniyatı ve bunların hesaplarını, evrak ve defterlerini göstermekten ve
resmen sorulan suallere cevap vermekten imtina etmek;
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b) İrtikâp, rüşvet, ihtilas, zimmete para geçirmek gibi 1609 sayı
lı kanuna temas eden fiillerde bulunmak;
c) Evrakta sahtekârlık veya kayıtlarda tahrifat yapmak;
d) Takibatı gerektiren başka önemli yolsuzluklarda bulunmak.
Bu hareket ve fullerden! «a» fıkrasında gösterilenlerin bir tutanak
ile, diğer fıkralardakilerin tahkikat suretiyle tesbit-edilmiş olması lâzımdır. Müfettişler, bu hareket ve fiillerden başka yolsuzluklardan dolayı
her hangi bir memurun iş başında kalmasını mahzurlu gördükleri tak
dirde, keyfiyeti mucip sebepleriyle Genel Müdürlüğe bildirirler ve ala
cakları emre göre hareket ederler.
Tahkikat'sonunda suçun vukuu anlaşılamadığı veya yeter delil bu
lunamadığı takdirde, işten el çektirilmiş olan memur ve hizmetlilerin va
zifelerine iadeleri için. keyfiyet Genel Müdürlüğe bildirilir.
Bu kalbi} tahkikat işlerini müfettişler (her işe tercihan, ve' en kısa bir
müddet içinde neticelendirmekle mükelleftirler.
Madde 7 — Müfettişler, tetkik, teftiş ve tahkik vazifelerini ifa
sırasında ilgililerin muhafaza ve mesuliyeti altındaki - mahrem de ol
sa - her türlü evrak ve defterleri, para y.e para hükmündeki evrak ve
senetlerle demirbaş eşya ve ayniyatı görmeğe, incelemeğe ve saymağa
ve icabında bunları mühür altına almağa salahiyetlidirler.
HgUiler, kendilerine yapılan "ilk talepte bunları müfettişe" göster
meğe ve sayıp incelemesine yardım etmeğe mecburdurlar.
Madde 8 — Müfettişler vazifelerini ifa sırasında lüzumlu gördükleri
yardımları ve her türlü muamelelere ait evrak, kayıt ve vesikaların su
retlerini ve bunlar her hangi bir yolsuzluğun. sübut delilini teşkil ettiği
takdirde asıllarını, bütün.resmî daire ve müesseselerle Devletin muraka
besine tabı bilûmum teşekkül, müessese, şirket ve kurullardan ve umumi
menfaatlere hadim cemiyetlerden ve fertlerle* hususi müesseselerden is
temek hakkını haiz olup bunlar da kanuni (bir mâni bulunmadığı tak
dirde bu istekleri yerine getirmekle mükelleftirler.
Asılları ataaaî vesikaların müfettişin, mühür ve imzası ile tasdikli
birer sureti dosyasında muhafaza edilmek üzere alâkalı daire veya mües
seseye tevdi olunur.
Madde 9 — Müfettişler, hal ve vaziyetin icabına göre memurla
rın vazifelerine taallûk eden bir meselenin tahMlktna başladıklarında mev
zu usul ve esaslar dairesinde ilk tahkikatın icabettirdiği muamelelerin
kâffesini yapmağa salahiyetlidirler. Tahkikat esnasında diğer daire ve
müesseselere mensup memurların suçta alâkalı olduklarım tesbit eder
lerse keyfiyeti, haklarında tevhiden tahkikat yapılmak üzere vilâyet
memurları için re'sen valiye ve vekâletler ile merkez daireleri memur
ları İçin Genel Müdürlüğe bildirirler.
1809 numaralı kanuna temas eden Suçların tahklkında müfettişlerin
salâhiyetleri, bu kanun Hükümleriyle mukayyettir, müfettişlerin tahkik
memuru sıfatı ile, Memurin, MUhakematı ve Ceza Muhakemeleri Usulü
kanunlariyle 1609 sayılı kanun hükümleri dairesinde yapmağa 'salahi
yetli oldukları muameleler, Genel Müdürlükçe tanzim olunacak bir izahname ile gösterilir.
Madde 10. — Müfettişler, Genel Müdürlükten aldıkları program
veya emirlerle vazifelerine başlarlar ve Genel Müdürlükle yapacakları
muhabereleri Teftiş Heyeti Reisliği yoliyle yaparlar ve Genel Müdürden
doğrudan doğruya aldıkları âmirleri Teftiş. Heyeti Reisine bildirirler.
Madde 11 — Müfettişler, vazifelerine müteallik- bususlar için ge
rek bulundukları mahallerdeki ve gerekse o yerlerdeki resmî ve husu
si bütün makam ve şahıslarla muhabere edebilirler. Vekâletler ve mer
kez daireleriyle yapılacak muhabereleri, Teftiş Heyeti Reisliği yoliyle
yaparlar.
Madde 12 — Müfettişler, teftiş: ihtiyaç ve icaplarına göre ayrı, ayrı
veya lüzumu kadar müfettişten» müteşekkil guruplar halinde faaliyete
sevkedillfler. Muayyen mevzuların tetkik ve tahkikine veya muayyen bir
mesai devresine ait teftiş programının tatbikına mütaaddit müfettişler
memur edildiği hallerde, mesainin tanzimi ve tâyin olunan müddet içinde
ve işi», iyi bir surette .intacının temini, bunlardan en yüksek dereceli
müfettişe ve dereceleri bir İse en kıdemlisine aittir.
Madde-13 — Müfettişler, bir yerde teftişe başlamış olmak şarriyle o yerde esasen.meşgul olacakları tahkikat işleri'araşma dâhil veya
yapmakta oldukları teftiş ve.tahkiklerle alâkalı evrakı, bu işler Genel
Müdürlüğe mensup memurlar tarafından yapılmakta olsa bile işi, bun
lardan devralırlar vs keyfiyeti derhal Genel Müdürlüğe bildirirler.
Bunlardan başka hallerde müfettişlere tahkikat evrakı devredilme
si ve müfettişlerce devralınması Genel Müdürlüğün müsaadesine bağlıdır.
Madde Ü4 — Müfettişler, başladıkları teftiş,'tetkik ve tahkik iş
lerini ara* vermeden bizzat ifa ve yerinde ikmal etmeğe ve tehir zarureti
hasıl olduğu veya tahkikatın intacı başka yerlerde de tetktkat ve tah
kikat icrasma mütevakkıf bulunduğu takdirde, keyfiyeti hemen Genel
Müdürlüğe Jjlldirerek" alacakları emre göre ihareket etmeğe mecburdurlar.

Madde 15 — Müfettişler, muamelelerini teftiş ettikleri memur ve
müstahdemlerin ehliyet ve ahlâki durumları hakkında gizli raporlar ya
zarlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Raporların çeşitleri, tanzimi ve muameleye konmalart:
Madde 16 — Her tetkik ve teftişin neticesi bir rapora bağlanır. Ra
porlar lüzumsuz tafsilâttan âri. ve vazıh olacak ve yalnız müşahede ve
tetkik neticesinde elde edilen kati kanaata müstenit tenkit, tavsiye, mü
talâa ve teklifleri ihtiva edecektir.
Madde 17 — Raporlar -mevzularına göre üç nevidir.
1
Cevaplı rapor;
Z
Basit rapor;
3 — Umumi rapor.
Madde 18 — Cevaplı raporların mevzuunu; teftiş edilenlerin mev
zuat ve mukarrerata nazaran tenkidi mucip görülen muamele ve hare
ketleri ve serdi uygun görülen tavsiyeler teşkil eder.
Memurların muamelelerinin teftişi "ile ilgili bulunan cevaplı rapor
lar, taallûk ettiği servisler itibariyle tanzim edilir. Teftiş, aynı serviste
çalışan bir kaç memurun muamelelerine şâmil olduğu takdirde teftiş ne
ticesinin bir" bütün hâlinde tetkik ve mütalâasında zaruret bulunmadık
ça bu memurlardan her birinin muameleleri için ayrı, ayrı rapor düzen
lenir.
Madde 19 — Cevaplı raporlar başlıca şu malûmatı ihtiva ederler :
1 — Teftiş edilen servis veya servislerin hangileri olduğu ve ince
lenen muamelelerin cereyan ettiği tarih ve teftişin taallûk ettiği devre;
2 — Teftiş edilenin adı ve soyadı ile memurluk unvanı;
3 — Teftişe başlanılan tarihle teftişin tamamlandığı tarih;
4 —».»İdarî, malî ve teknik hususlarda görülen noksanlıklar ve yan
lışlıklar hakkındaki tenkitler» veya tavsiye edilen ve mütalâa {yürütülen
maddelerle tenkit veya tavsiye sebepleri;
-5 — Teftiş neticesine göre kanunen veya idareten yapılması gere
ken muamele ve ahnması icabeden tedbir ve kararlara mütaallik teklif
ler.
Madde 20 — Cevaplı rapora dercolunan herhangi bir hususun derhal
kanuni mecraya sokulmasında âcil zaruret mütalâa olunduğu hallerde,
keyfiyet ayrıca memurun âmirine ve Genel Müdürlüğe bir tezkere ile
bildirilir.
Madde 21 — Basit raporların mevzuunu :
1 — Re'sen veya Genel Müdürlükçe gösterilen lüzum üzerine mu
ayyen bir mesele veya mevzu hakkında yapılan tetkik ve teftişlerin ce
vaplı rapor mevzuu olmayan neticeleri ile bu neticelere istinaden arzedllecek mütalâa ve teklifler;
2 — Teftiş edilenlerin takdir, tecziye veya idari tahvillerini gerek
tiren muamele ve fiilleri hakkındaki gizli düşünce ve kanaatlar ile bun
ların icabettirdiği teklifler;
3 — Gerek .teftiş sırasında Ve gerekse ihbar suretiyle öğrenilen yol
suzluklar hakkında yapılacak tetkikler sonunda tahkikat açılmasına lü
zum olup olmadığına dair mütalâalar;
teşkil eder.
Madde 22" — Basit raporlar, bir bütün halinde inceleme ve düşün
ceye lüzum bulunmadıkça, merkez teşkilatındaki dairelerden her birini
ilgilendiren kısımlar İçin ayrı, ayrı tanzim edilir.
Madde 23 — Muayyen bir mesai devresine ait teftiş programını bir
gurupa dâhil olarak veya olmıyarak tatbik eden müfettişler, devre için
deki faaliyetlerinin neticeleri hakkında birer umumi rapor tanzim eder
ler. Bu raporlar başlıca aşağıdaki hulusları ihtiva ederler:
a) Hangi yerlerde hangi teşkilâtın teftiş edildiği;
b) Bu teşkilâtın hangi servislerinin ve bu servislerde çalışan han
gi memurların hangi tarihten hangi tarihe kadar olan muamelelerinin
teftiş edildiği;
c-) Mesai devresi içinde yazüan raporların tarih ve numaralan ile
kimlere tevdi veya tebliğ edildikleri;
d) Kimler hakkında tahkikat yapıldığı ve ne gibi neticelere va
rıldığı;
e) Tahkikat fezlekelerinin tarih ve numaraları İle hangi mercile
re verildikleri;
f) Tapılan teftişler neticelerinin mukayeseli bir şekilde incelen
mesi sonunda, o teftiş bölgesinin, Genel Müdürlüğün vazifelerine dair
mevzular bakımından umumi durum ve ihtiyaçları, teftiş edilen teşkilât
taki memur kadrolarının -eksiklik, veya fazlalığı, işlerde görülen aksak
lıklar ve bunların ortadan kaldırılması çareleri, memurların daha ran-
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dımanlı bir şekilde çalışmalarını sağlamak bakımından alınması gerekli
tedbirler hakkında teklif ve mütalâalar.
Madde 24 — Raporlar üzerine yapılacak muamelelerle bu muame
lelerin ne suretle yürütüleceği ve bunların hangi makamlara verileceği
aşağıda gösterilmiştir.
a) Kendisine cevaplı rapor gönderilen veya verilen memur bunu
aldığında 10 günü geçmemek üzere müfettişlerce tesbit edilecek müddet
içinde bu hususa ayrılmış olan yapraklara tenkit olunan cihetler hak
kındaki cevaplarını yazar ve bu raporu âmirine verir. Âmiri bulunmadığı
takdirde raporu müfettişe vermeğe veya göndermeğe mecburdur.
b) Kendilerine rapor gönderilen veya verilen memurun veya me
murların o yerdeki birinci ve varsa ikinci derecedeki âmirlerinin her biri,
raporun kendilerince alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde bunu
inceleyip düşüncelerini katarak müfettişe vermeğe mecburdurlar.
c) Kendilerine cevaplı rapor gönderilen- veya verilenlerle âmirleri
tenkit olunan muamelelerini usul ve mevzuat dairesinde düzeltmek ve
rapordaki cevaplarında bunu bildirmekle mükelleftirler. Bunlar, tenkit
maddelerinden bir kısmı veya tamamı hakkında müfettişlerinkinden ayrı
bir düşüncede bulundukları takdirde, bunun dayandığı haklı ve kanuni
sebepleri raporun özel yaprağında açık ve kısa bir şekilde belirtirler ve
bu hususta Genel Müdürlükten alınacak talimat dairesinde hareket eder
ler.
d) Müfettişler, yukardaki fıkralara göre kendilerine geri gönderi
len veya verilen raporları okuyup gerekiyorsa tamamlayıcı inceleme ya
parlar ve en kısa bir müddet içinde son düşüncelerini katarak Genel Mü
dürlüğe gönderirler.
Müfettişler, tevdi ettikleri raporları takip, bunlardan müddeti için
de cevaplandırılmayanları Genel Müdürlüğe bildirirler.
e) Basit raporlar Genel Müdürlüğe gönderilir.
f) Umumi raporlar, mesai devresini takip eden ilk ay içinde Genel
Müdürlüğe verilir.
g) Genel Müdürlük merkez teşkilâtına dahil daire veya şubelere
tevdi ve havale olunan raporların muameleleri bu daire ve şubeler tara
fından mümkün olduğu kadar kısa bir zaman içinde ve tenkit, mütalâa
ve tekliflere göre alınması lâzım gelen karar ve tedbirler ittihaz ve lüzu
mu takdirinde mahalline tebligat yapılmak suretiyle intaç edilir. Bu ne
ticeler Teftiş Heyeti Reisliğine bildirileceği gibi alınan tedbir ve karar
lara ve mahalline yapılan tebliğlere ait evrakın ikişer sureti de Teftiş
Heyeti Reisliğine gönderilir.
Madde 25 — Cevaplı raporların birer sureti dosyasında saklanmak
üzere teftiş edilen memurun en büyük âmirine, âmiri yoksa kendisine
imza mukabilinde tevdi edilir.
Bu raporlar üzerine amirlerce yazılan mütalâaları ve salahiyetli
merciler tarafından verilen emir ve talimatları havi yazılar teftiş dosya
sında muntazaman ve tarih sırasiyle saklanır.
Madde 26 — Teftiş ve murakabeye tabi her dairede bir teftiş def
teri bulunur. Bu defterin her sahifesi numaralı ve mühürlü olacak ve son
sahifede yaprak sayısı yazı ile gösterilerek Genel Müdürlük Teftiş He
yeti Reisliğince mühür ve imza ile tasdik edilecektir.
Müfettişler, hangi tarihte teftişe başladıklarını ve bu iş için orada
kaç gün kaldıklarını ve hangi servisleri teftiş etmiş olduklarını ve tef
tiş edilenlerin hüviyetlerini bu deftere yazacakları gibi teftiş neticesinde
Genel Müdürlükten gönderilip dosyasında muhafaza edilen emir ve tali
matların hulâsaları ve tarih ve numaraları da teftiş edilen daire âmiri
tarafından kayıt ve imza edilecektir.
Madde 27 — Teftiş dosyalarının muntazam tutulmasından ve ko
runmasından ve teftiş defterlerinin münderecatının doğruluğundan daire
âmirleri mesuldürler. Bunlar, teftiş defterleriyle beraber en az beş se
nelik teftiş raporlarını ve raporlar üzerine gönderilen emir ve talimat
ları muhafazaya, her devralışta işbu teftiş defterlerini ve rapor dosya
larını selefinden isteyip teslim almağa ve alamadıkları takdirde keyfi
yeti Genel Müdürlüğe bildirmeğe mecburdurlar.
Madde 28 — Müfettişler, bir yere teftişe gittikleri zaman teftiş def
terlerini ve dosyalarını tetkik ile evvelce tenkit olunan hususların ne
dereceye kadar ıslah edildiğini, Genel Müdürlükten evvelki teftişler dolayısiyle verilmiş bulunan emir ve talimatın yerine getirilip getirilme
diğini tesbit ve lüzum görülürse bu hususta ayrı bir cevaplı rapor tan
zim ederek doğrudan doğruya Genel Müdürlüğe bildirirler.
BEŞİNCİ

BÖLÜM

Tahkikat işleri :
Madde 29 — Müfettişler, kanunen suç teşkil eden fiil ve hareketler
hakkında yaptıkları her türlü tahkikatı bir fezlekeye bağlarlar.
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Fezlekede; tahkikata ne sebeple veya hangi emirle ve hangi tarihte
başlanıldığı, isnat edilen suçun mahiyeti gösterileceği gibi fezlekenin
metninde tahkikatın icra sureti, suçun sübut ve ademi sübutunu göste
ren ifade ve delillerin hulâsası ve bunların tahkikat evrakmdaki sahife
numaralariyle diğer deliller için evrak listesindeki sıra numaraları dercolunur.
Fezlekenin sonunda da bir hulâsa yapılarak maznunun muhake
mesine lüzum olup olmadığı, muhakemesine lüzum varsa suçun hangi
kanunun, hangi maddesine temas ettiği zikredilir.
Tahkik ve takibi 1609 numaralı kanun hükümlerine tabi olan suç
larla lüzum veya men'i muhakeme kararı verecek mercileri ayrı olan
suçlara ait tahkikat evrakı ve fezlekeleri birleştirilemez. Ancak, bu hal
lerde evrakın ayrılması kabil olamıyacak derecede memzuç bulunduğu
takdirde, müfettişler fezleke ve vesikaların ayrıca tasdik edecekleri bi
rer örneğini çıkarıp ayrı, ayrı müzekkerelerle ait olduğu makamlara tevdi
ederler.
Fezlekeler tahkikatın ikmal edilmesini mütaakıp mümkün olduğu
kadar kısa bir zaman içinde tanzim edilerek asılları kanuni mercilerine
gönderilmekle beraber birer örnekleri de aynı zamanda Genel Müdürlüğe
gönderilir.
Madde 30 — Müfettişler, tahkikat esnasında memurların inzibatî
cezayı müstelzim fiil ve hareketlerinin vukuunu tesbit ettikleri takdirde,
bu hususta ayrı bir rapor hazırlıyarak Genel Müdürlüğe gönderirler.
Madde 31 — Rapor ve fezlekelerle tahkikat evrakında silinti, çizinti, kazıntı ve çıkıntı olmıyacaktır. Zaruri hallerde keyfiyet hakkında
meşruhat verilmesi ve altının tarih ve imza vazı suretiyle tasdiki şarttır.
Rapor ve fezlekelerle tahkikat evrakının her sahifesi ve tahkikat
evrakına bağlı-vesikalar, müfettişlerce mühürlenecek ve rapor ve fezle
kelerin son sahifeleri ayrıca imzalanacaktır.
ALTINCI

BÖLÜM

Müteferrik hükümler :
Madde 32 — Müfettişlere Genel Müdürlükçe fotoğraflı bir hüviyet
varakası verilir. Lüzum ve talep vukuunda bu varakanın gösterilmesi
mecburidir.
Madde 33 — Müfettişler, kendilerine gelen yazıları ve yazdıkları her
nevi yazı, rapor ve fezlekelerin örneklerini saklamağa, gelen ve giden
evrakı kayda mahsus bir defterle imza mukabilinde verdikleri veya gön
derdikleri her nevi evrak için bir de zimmet defteri tutmağa mecbur
durlar.
Madde 34 — Müfettişlerin :
1 — Maaş, harcırah ve yevmiyeleriyle hakikî masraflarını malsandıklarından ne suretle alacakları ve her ay sonunda Hazineye karşı olan
hesap durumlarından Genel Müdürlüğe ne suretle bilgi verecekleri;
2 —• Çalışma günlerinde yaptıkları işlerden ve her vardıkları veya
ayrıldıkları yerden Genel Müdürlüğe ne suretle haber verecekleri;
3 — Vazife dolayısiyle bulundukları yerlerden ne gibi hallerde ay
rılıp, ayrılamıyacakları;
Bir izahname ile ve teftişlerde gözönünde tutulacak esaslar, bir
teftiş kılavuzu ile belirtilir.
Madde 35 — Müfettişler, numaralı resmî mühürlerini ve şifre anah
tarlarını herhangi bir suretle başkasının eline geçmiyecek şekilde sakla
mağa ve kendilerine verilen demirbaş eşyanın iyi bir halde muhafazasını
temine mecburdurlar.
Madde 36 — Müfettişler :
1 — Teftiş ettikleri memurların icra işlerine müdahale etmekten;
2 — Tetkik edilmek üzere aldıkları evrak ve defterler üzerinde (Mu
ayyen bir devreye ait muamelelerin teftiş edildiğini gösteren ve tarih ve
imza koymak suretiyle yapılabilecek olan şerhler müstesna olmak üzene)
her türlü şerh ve düzeltmeler yapmaktan;
3 — Vazife ile gidecekleri yerleri, yaptıkları, yapacakları işleri if
şa eylemekten;
4 — Gizli mütalâalara taallûk eden yazılarını başkalarına yazdır
maktan ve Genel Müdürlükle olan muhaberelerini ifşa etmekten;
5 — Genel Müdürlüğe mensup memur ve müstahdemlerle, tef
tişle alâkalı kimselerde misafir kalmaktan, doğrudan doğruya veya do
layısiyle tahkikatla alâkalı memur veya fertlerin hizmet ve ikramlarım
kabul ve bunlarla alış veriş etmek ve borç alıp vermekten; memnudur
lar.
Madde 37 — Bu Nizamnamede yazılı müfettiş tâbiri, her sınıftan
müfettişlerle başmüfettişe ve müfettiş yetkisini kullandığı hallerde Tef
tiş Heyeti Reisine şâmildir.
Muvakkat madde — Bu Nizamnamenin mer'iyete girdiği tarihten
evvel 3 üncü maddenin (a) fıkrasında yazılı şartları haiz olmadığı halde
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başmüfettiş veya müfettişliğe tâyin edilmiş olanların müktesep hakları
mahfuzdur.
Madde 33 — Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüklerinin birleş
tirilmesi hakkındaki 5813 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin C. fıkrası
gereğince hazırlanmış ve Devlet Şûrasmca tetkik edilmiş olan bu Nizam
name hükümleri, Resmî Gazetede neşri tarihinden itibaren mer'iyete gi
rer.

Madde 39 — Bu Nizamnamenin hükümlerini, İcra Vekilleri Heyeti
jtürütür.
Bağlığı

No,

Düstur
Tertip

Cilt

Sahife

31

1809

Gazet»
Sayı

İlgili Kanun :
5613

T o p r a k ve Lkân İ s l e r i G e n e l M ü d ü r l ü k l e r i n i n b i r l e ş t i r i l m e s i
hakkında Kanun
24/3/1950

7465

İLÂNLAR
M . S. V. 2 No. lu Satın A l m a Komisyonu
Başkanlığından
Askerî birlik ihtiyacı için Erzurum'da gösterilecek yere teslim ve
monte edilmek üzere bir aded alternatör kapalı zarfla satın alınacaktır.
Muhammen bedeli (24000) lira olup geçici teminatı (1800) liradır. İhalesi
22/3/1954 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır.
Evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. ilân
kısmında görülür. Taliplerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline
kadar hazırlayacakları teklif mektuplarını makbuz karşılığında Ko. Bşk.
na vermeleri.
372 / 5-2
Askerî birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle
1429 kilo bronz çubuk kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen bedeli
(20000) lira olup geçici teminatı (1500) liradır. İhalesi 22/3/1954 Pazar
tesi günü saat 11,30 da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi
hergün Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. ilân kısmında görülür. Taliplerin
belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar hazırlayacakları teklif
mektuplarını makbuz karşılığında Ko. Bşk. na vermeleri.
374 / 5-2
As. Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim edilerek
monte edilmek şartiyle bir aded vinç kapalı zarfla satın alınacaktır.
Muhammen bedeli (100.000) yüz bin liradır. Geçici teminatı (6.250) lira
dır. İhalesi 22 Şubat 1954 Pazartesi günü saat 11 de Ankara M . S. V.
2 No. lu Sa. A l . Ko. nunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün
Komisyonda ve istanbul Lv. Â. ilân kısmında görülür, isteklilerin belir
tilen gün ve saatten bir saat evveline kadar hazırlayacakları teklif mek
tuplarını makbuz mukabilinde Ko. Bşk. na vermeleri.
420 / 4-8
As. ihtiyaç için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 8 aded
station vagon acele pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 14.000
liradır. Katî teminatı 14.900 liradır, ihalesi 20 Şubat 1954 Cumartesi
günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi hergün
komisyonda ve İstanbul Lv. Â. İlân kısmımda görülür. Taliplerin belir
tilen gün ve saatte katî teminatlariyle ve diğer vesikalarla birlikte A n 
kara M . S. V. 2 No. lu Sa. A l . Ko. nunda bulunmaları.
732 / 2-1
As. İhtiyaç için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 8 aded
station vagon acele pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli
124.000 liradır. Katî teminatı 14.900 liradır, ihalesi 20 Şubat 1954 Cu
martesi günü saat 11,30 da komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi hergün komisyonda ve İstanbul Lv. Â. İlân kısmında görülür. Tâ-ı
liplerin belirtilen gün ve saatte katî teminatları ile ve diğer vesikalar ile
birlikte Ankara M . S. V . 2 No. lu Sa. A l . K . nunda bulunmaları.
734 / 2-1
Bayındırlık Vekâletinden :
Eksiltmeye konulan iş
1 — Kayseri Su işleri 32 nci Şube Müdürlüğü bölgesinde bulunan
Avanos - Çılbah sulaması işi olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat bi
rimleri esası üzerinden (187.500) liradır.
2 — Eksiltme 26/2/1954 tarihine rastlayan Cuma günü ve saat
(11) de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su
Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır.
3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını
sözleşme tasarısını özel
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri
genel şartnamesi ve su işleri umumi fennî şartnamesini ve bu işe ait

evrak ile projeleri (9.38) lira karşılığında Su işleri Reisliğinden alabi
lirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Vekâlete karşı C10.625)
liralık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulu
nan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini is
pata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az
(Tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Vekâletine müra
caatla bu işin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi almaları ve
bu belgeyi göstermeleri şarttır.
istekli bir şirket olduğu takdirde gerçek veya tüzel tek kişi olması
(Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.)
5 —• isteklilerin teklif [mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
590 / 4-2
Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Mütaahhit nam ve hesabına gümrükleme ve nakil işi yaptırılacak ve
noksan keresteler tamamlattırılacaktır.
1 —• Eksiltmenin mevzuu : iskenderun Gümrük sahasında bulu
nan 278.284 'ton ağırlığında 683 parça hangar malzemesinin gümrük
muamelesinin yaptırılarak İskenderun Makina Grup Amirliği Ambarı
na nakli ve teslimi ve yerli piyasadan alınacak kerestenin temini işidir.
2 — Muhammen bedel : Şartnamesinde yazılı müfredat mucibince
183.397,58 liradır.
3 — Şartnamesi Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinden
bedelsiz olarak alınabilir.
4 — Açık eksiltmesi 22 Şubat Pazartesi günü saat 10 da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır.
5 — Muvakkat teminatı 10.419,88 liradır.
584 / 4-3

Yol yapımı
1 — Eksiltmeye konulan iş : Aydın - Sarayköy - Denizli yolunun
Kuyucak - Sarayköy arasında Km. 17+000 dan Denizli'ye kadar olan kıs
mında, bu arada bulunan Feslek varyantında, Sarayköy - Denizli - Muğ
la yolunun Kaklık yolu ile iltisakmda, Sultanhisar - Denizli arasında şe
hir içi yollarında yaptırılacak tesviye, sanat yapıları, taban takviyesi, te
mel tabakası teşkili, bakımevi vesair inşaat olup keşif bedeli (3.450.000)
üç milyon dörtyüz elli bin liradır.
2 — Eksiltme : 6/3/1954 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat
(12 de) on ikide Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Ge
nel Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usu
lü ile yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı : Vazneye yatırılacak (50.—) elli lira bedele
ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesap
lar şubesinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için :
a) isteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü daire
sinde (117.250) yüz onyedi bin İkiyüz elli liralık geçici teminat verme
leri,
b) isteklilerin (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az üç
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giriş
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarında
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları,
(Not : Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünden
ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.)

SaMfe: 8-174

(Resmî Gazete)

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının ,34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer küruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlaya
cakları yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat onbire kadar makbuz
karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden :
6 aded selektör, 10 aded balya makinası motörü alınacak
Teklif alma suretiyle selektör v e balya makinası motorları alına
caktır.
Eu husustaki teklifler cn „'eç '23 Şubat 1954 tarihine kadar Umum
Müdürlüğe verilmiş olacaktır.
Geçici teminat 1500 liradır.
Şartnamesi İstanbul'da Kemeraitı Zürefa Sokak 41 numarada Yolla
ma Memurluğundan, Ankara'da Kuenomi ve Dağıtma İşleri Müdürlü
ğünden bedelsiz olarak temin edilir.
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Kayseri 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Kayseri'nin Muncusun Nahiyesine bağlı Kızık 'Köyünden Nuh Meh
met Şahin'in aynı köyden Feyziye Tekin aleyhine açtığı Kızık Köyünün
Mera mevkiindeki tarlasına vâki müdahalesinin men'ine dair olan dâ
vanın duruşmasında adı geçen davalının gösterilen adreste bulunamadı
ğından kendisine yapılacak tebligatın Resmî Gazete ile ilânen tebliğine
karar verilmiş olduğundan 11/3/1954 tarihinde mahkemeye gelmediği bir
itirazda bulunmadığı takdirde hakkında gıyap kararı ittihaz olunacağı
ilân olunur.
606

Kayseri 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
iSayı : 953/684
Millî Savunma. Vekâletine izafeten Kayseri Hazine vekili Avukat
Osman Anıl tarafından Kayseri Cürcürler Mahallesi Boyun Sokak 13
numarada mukim Yunus Ergül ve aynı yerde Mehmet Ergül aleyhlerine
açılan alacak dâvasından dolayı kendilerine 21/1/1954 Perşembe günü saat
9 da mahkemede bulunmaları için ilânen tebligat yapıldığı halde gelme
dikleri ve vekil göndermediklerinden bu defa ilânen gıyap kararı tebli
ğine karar verilmiş bulunmakla her i k i dâvâlının 23/2/1954 günü saat
9 da mahkemede bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirme
leri ve aksi halde muhakemenin gıyaplarında devamına karar verilece
ğinden gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
604
Korkuteli Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
953/376
Korkuteli'nin Çukurca Köyünde Kamış mevkiinde sarkan Yuva hu
dudu, garben Şehali tarlaları, şimalen çay, cenuben Fatma ve Sehali hu
dutları ile çevrili 40 dönüm ve yine aynı köyde aynı mevkide sarkan Y u 
va sınırı, garben Şelhali tarlası, şimalen Hatice, cenuben Osman bey ve
resesi tarlası ile çevrili 12,5 dönüm ve aynı köyde Köprübaşı mevkiinde,
sarkan Hatice, gariben yol, şimalen Yuva sınırı, cenuben çay ile çevrili
20 dönüm keza aynı köyün Köprübaşı mevkiinde sarkan Fatma, gar
ben Hatice, şimalen Osman bey, cenuben Hatice ile çevrili 10 dönüm tarla
ve keza aynı köyün Kozlukaya mevkiinde sarkan çay ve yol, garben Os
man Bey, şimalen Fatma, cenuben Şehali tarlaları ile çevrili 25 dönüm
tarla ve keza aynı köyün Hacılarburnu mevkiinde sarkan Hatice ve
Şehali Ağa, garben yol, şimalen Osman Bey veresesi, cenuben Kocaan ile
çevrili 70 dönüm ve yine aynı köyün Kızılbucak mevkiinde sarkan Ley
lek tarlaları ve Abdullah, garben Şehali Ağa ve Osman Bey, şimalen cebel,
cenuben Hatice ile çevrili 25 dönüm tarla ve keza aynı köyün Eskicevizyeri mevkiinde sarkan Şehali Ağa.garben Hatice, şimalen Fatma, ce
nuben Şehali Ağa hudutları ile çevrili 15 dönüm tarla ve yine aynı köyün
Değiren enyolu mevkiinde sarkan Fatma, garben Değinmen yolu, şimalen
Şehali Ağa, cenuben Hatice tarlaları ile çevrili 16 dönüm tarla ve keza
aynı köyün Develikaya mevkiinde sarkan yol ve Şehali Ağa, garben yol,
şimalen 'Şehali ve Hatice, cenuben Osman bey tarlaları ile çevrili 35 dö
nüm tarla ve aynı köyde Kocakavak mevkiinde sarkan Osman Bey vere
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sesi, garben Avdan çayı, yol, şimalen Rebiş, cenuben Şehali Ağa tarlaları
ile çevrili 18 dönüm tarla, aynı köyde Kocabağaltı mevkiinde sarkan
Şehali, garben çay, cenuben Hatice şimalen Osman Bey tarlaları ile çev
rili 12 dönüm tarla, aynı köyde Çomarmut mevkiinde sarkan Şehali Ağa,
garben Fatma, cenuben Fatma, şimalen Hatice tarlaları ile çevrili 18
dönüm tarla ve aynı köyde Darıyeri mevkiinde sarkan yol, garben çay,
şimalen Hatice, cenuben Fatma tarlaları ile çevrili 9 dönüm -tarla ve
keza aynı köyün Narlıdere mevkiinde tarafları sarkan cebel, garben yol,
şimalen Hatice, cenuben Şehali Ağa tarlaları ile çevrili 35 dönüm tarla
ve keza aynı köyün Kocaarmut mevkünde sarkan Hatice veresesi, gar
iben Şehali Ağa veresesi, şimalen Osman bey veresesi, cenuben Şehali
Ağa veresesi tarlaları ile çevrili 10 dönüm tarlanın Çukurca Köyünden
Osman oğlu Süleyman ö z üzerine tapuya tescili dâva edilmektedir.
Bu gayrimeknullerle ilgisi bulunanların ilân tarihinde» itibaren bir
ay içinde vesikaları ile birlikte Korkuteli Asliye Hukuk Mahkemesine
953/376 numara ile müracaatları ilân olunur.
613
Kula Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
953/80
Kula İlçesinin Uşakı Mahallesinin Çayır mevkiinde sarkan Hacı
Zabuh, garben Yörük oğlu Mehmet, şimalen Ciğer oğlu Mustafa, cenu
ben tarik ile çevrili ve Kula tapu sicillinin Mayıs 1334 tarih 22 sıra No.
da kayıtlı bir kıta bağın 120 senim itibariyle 15 sehmin yarı maliki olan
Gülmez oğlu Süleyman hissesi keza aynı mahallenin Çarşı mevkiinde ca
nibi yemini yol, yesarı Gülmez oğlu Mustafa, arkası Hasır oğlu İsmail
cephesi yol ile çevrili ve Kula tapu sicillinin Mayıs 1334 tarih 23 No. da
kayıtlı bir kıta dükkânın aynı hissedarı Gülmez oğlu Süleyman ve keza
aynı mahallede canibi yemini A l i Baba oğlu Süleyman, yesarı Basma
hane Dedesi ve Çmarzade Kâmil Efendi, arkası Mumcu Zade hanesi
önü yol ile çevrili hanenin 480 senim itibariyle 310 hisse sahibi Gülmez
oğlu Süleyman'ın Medeni Kanunun 534 üncü maddesi uyarınca miras
çılarının mevcudiyeti tesbit olmadığından ve kanuni mirasçılarının da
murisin mirasını reddettiğinden Hazineye intikalini 953/80 esas sayılı
dosya ile istemekte bulunduğundan üç ay içersinde ismi geçen şahsa
mirasçı olduğunu gösterir belge ile alâkadarların ilgili dosyadan bahisle
mahkemeye müracaatları ilân olunur.
655

Savur Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Esas No : 953/84
Savur'lu Hasan Zehri vekili Galip Altındağ tarafından dâvâlı Kap
lan Mahallesinden Nuri Kale ve saire aleyhlerine açılan izalei şüyu dâ
vasında :
Dâvâlılardan Savur'un Kaplan Mahallesinden Süleyman karısı Fat
ma ve kızı Zeynep Dokumacı'nın yerleri meçhul kaldığından ilânen teb
ligat yapılmış ise de mahkemeye gelmediklerinden haklarında gıyap ka
rarı çıkarılmasına ve gıyap kararının ilânen yapılmasına mahkemece ka
rar verilmiştir. Yargılamanın bırakıldığı 23/2/1954 tarihinde dâvâlılar
mahkemeye gelmedikleri veya bir vekil göndermedikleri takdirde muha
kemenin gıyaplarında görüleceği ve bir daha mahkemeye alınmıyacakları
gıyap kararma kaim olmak üzere ilân olunur.
649

Akhisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
953/584
Akhisar Belediyesine izafeten vekili Avukat İsmail Hakkı Çallı
tarafından İzmir Kocakapılar 1156 Sokak 18/20 No: evde ve Karaosmanoğlu Hanında terzi Halis Varis aleyhine açtığı dükkân kirasından 9950
kuruş alacağının icrada inkârına mebni % 10 tazminatla mahkeme mas
rafı ve ücreti vekâletle birlikte tahsili talebine ait dâvanın yapılan yar
gılamasında :
Davacının ikametgâhının meçhul kalmasından davetiyenin 18 Ara
lık 1953 tarih ve 8586 sayılı Resmî Gazete ile İlânen tebligat yapıldığı
halde 29/1/1954 tarihli duruşmaya, gelmemiş olduğundan gıyap kararının
da ilânen yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarda sözü geçenin duruşma günü olan 25/2/1954 Perşembe saat
9 da Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadıkları takdirde
haklarında muhakemeye gıyaben devam olunacağı ilân olunur.
654

Sahife: 8175
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Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından :
«Societa Anonima Elettrificazione Societa Per Azioni Türkiye Şu
besi,»
Sicil No : 4935
Merkezi İtalya'nın Milano şehrinde kâin «Eocieta Anonima Elettri
ficazione Societa Fer Azioni» ve kısaca «SAE Clocieta per Azlcni» unvanlı
ve İtalyan tabiiyetli Şirketin Türkiye Umumi vekili salâhiyetini haiz Arrigo Colombo, Odamıza müracaatla yukarda yazılı unvan tahtında b'r
şube tesis eylediğini ve bu şubenin Ankara'da Tuna Caddesi 1/3 numr^ad-faaliyete geçtiğini bildirerek tescil muamelesinin ifası talebinde bulvııması üzerine tevdi ve ibraz olunan vesaikin incelenmesi neticesinde ha
Şirket şubesinin, 30 Kasım 1330 tarihli (Ecnebi Anonim ve Sermayesi es
hama münkasim Şirketler Kanunu) hükümleri dâhilinde Türkiye'de ça
lışmasına Ekonomi ve Ticaret Vekâletince 3 Şubat 1954 tarihli beyan
name ile izin verildiği anlaşıldığından, mezkûr Şirket Türkiye Şubesi
nin kuruluşu ve unvanı ticareti ile bir sureti 8627 sayılı Resmî Gazetede
ve 4 Şubat 1954 günlü Zafer Gazetesinde neşredilen mezuniyet beyanna
mesinin ve Şirketin Türkiye Şubesi adına imza vaz'ma salahiyetli Arrigo
Colombo'nun tatbik imzasını havi Beyoğlu Dördüncü Noterliğinden tas
dikli sirkülerle yine bu zatın vazife ve salâhiyetlerini tesbit eden ve bir
örneği aşağıda yazılı bulunan, Beyoğlu Altıncı Noterliğinden tasdikli
umumi vekâletnamenin vâki talebe ve dairede saklı vesaika dayanılarak
10/2/1954 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.
Yevmiye No : 75456
T. C. Beyoğlu 6 nci Noteri
Sicil No : 14338/15588
Umumi Vekâletname
Bin dokuz yüz elli üç senesi Kasım ayının otuzuncu günü. 30 Kasım

(Resmî mühür)
No : 16501/1116
İşbu vesika Milano Başkonsolosluğunda görülerek altındaki Milano
Sulh ve Ceza Mahkemesinin mühür ve imzası tasdik olundu.
Milano Başkonsolosu
(imza)
7 Aralık 1953
Resmî mühür : T. C. Milano Başkonsolosluğu
T. C. istanbul i l i
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Sayı : 5958
Resmî müiıürün T. C. Milano Başkonsolosluğuna ait olduğu tasdik
olunur.
16/12/1953
Hukuk işleri Müdürü
imza resmî mühür
Bu Türkçe tercüme daireye Avukat Jak Mizrahi tarafından ibraz
edilen ve bir örneği daire dosyasında saklanarak yine getirene geri ve
rilen İialyancasına uygundur. Bin dokuz yüz elli üç senesi Aralık ayının
yirmi üçüncü Çarşamba günü. 23/12/1953
Beyoğlu 6 nci Noteri
Resmî mühür
imza
Bu örnek daire dosyasında saklı 23/12/1953 tarih ve 5588 No : lu
daire nüshasına uygundur. Bin dokuz yüz elli dört senesi Ocak ayının
yirmi yedinci Çarşamba günü. 27/1/1954
Beyoğlu 6 nci Noteri Münir Arer
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1953
Ben, aşağıdaki imzanın sahibi ve vazıı, Milano Noter Barosu nezdinde mukayyet ve müseccel Miiona Noterlerinden Dr. Attilio Raimondi,
Milano, Via Pietro Vierri 4 No. da kâin dairemde vazife görmekte iken,
İntra doğumlu ve halen Milano Via Larga 8 No. da mukim, acente mü
dürü, ölü Carlo oğlu Dr. Müh. A L E S S A N D R O GABARDİNİ bana müra
caat etmiştir.
Mumaileyh şahsen marufum olup kanuni ehliyetinden emin olduğum
cihetle kendisinin arzusu üzerine ve benim muvafakatimle şahitlerden
sarfı nazar edilmiştir. Merkezi Milano'da bulunan «SOCİETA ANONİMA
ELETTRİFİCAZİONE Societa per Azioni» unvanlı Anonim Şirketin
Umum Müdürü sıfatiyle hareket eden mumaileyh Alessandro Gabardini
bana ibraz etmiş olduğu ve cari senenin yirmi sekiz Kasım tarihini ta
şıyan bir Şirket kararı mucibince kendisine tevdi ve tevcih edilen salâhi
yetler dairesinde Milano'da doğan ve halen Bologna, Viale Carducci 46/2
adresinde ikamet eden ölü Achilie oğlu ARRİGO COLOMBO'yu vekil
nasp ve tâyin ederek kendisine aşağıdaki salâhiyetleri tevdi etmiş oldu
ğunu beyan ve ikrar etmiştir. Ezcümle :
Yukarda unvanı yazılı Anonim Şirketin Türkiye'de bir şubesi ku
rulması maksadiyle mezkûr Şirketi Türkiye'de lâzım gelenler nezdinde
temsile, şubenin merkezini intihaba, gerek bilfiil ve gerekse tâyin edece
ği vekil, acenta ve memurin marifetiyle şubenin faaliyetini idare etmeğe,
her ne mahiyette olursa olsun her türlü mukaveleleri, evrak ve vesaiki şu
beyi ilzam edecek şekilde imzaya, her türlü ajan ve memur tâyinine
ve azline, maaş ve ücretleri tâyine ve tesbite, şubeyi Türkiye Cumhuriyeti
mahkeme, mecalis, makamat, resmî ve hususi devair, heyet ve mercilerin
her derecesinde gerek davacı ve gerekse dâvâlı ve müdahil olarak ve her
sıfat nam ve tarik ile temsile, şubeyi ilgilendiren her meseleden dolayı
şube namına yemin etmeğe, ahzü kabza, sulhu ibraya, makbuz ve ibra
name itasına, kendisine tevdi edilen salâhiyetlerin tamamı veya bir kıs
mı ile aharı tevkile ve azle, velhâsıl bu hususta her şeyi yapmağa ve ifa
etmeğe mezun ve salâhiyettardır.
Keyfiyeti mübeyyin işbu vesika tanzim edilip cehren okunduktan ve
meali anlatıldıktan sonra hepimiz tarafından imza edilmiştir.
İmzalar : Alessandro Gabardini
Noter Attilio Raimondi
(İmza ve resmî mühür)
Aslına mutabıktır.
Milano, 3 Aralık 1953
Yukarda mevzu imzanın Milano noterlerinden Dr. Attilio Raimondi'ye ait olduğu tasdik olunur.
Milano, 3 Aralık 1953
Murahhas Kâtip
İmza : Longo Valentino

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından :
Sicilli ticaretin 307 numarasında müseccel, Türkiye Şeker Fabrika
ları, A. Şirketi idare Meclisince birinci derecede imza salâhiyeti verilmiş
olan Saim Ölçen, Reşat Mütevelli, Hüseyin Birkan, Nevzat Saatçıoğlu,
Nevzat Seçkin, ismail Bayramoğlu, Selâhattin Konukçu, Afif Gediz, Hizber Akdeniz, Kâzım Gürsel ile ikinci derecede imzaya yetkili kılınmış
bulunan Ahmet Ersavaş, Arif Onan, Necati Uslu, Mithat Olcay ve Kaya
Erdemin tatbik imzalarını havi ve noterliklerce tasdikli sirkülerin vâki
istek üzerine 4/2/1954 tarihinde tescil edildiği ilân olunur.
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Varto Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
953/15
Varto'nun Mergemist Köylü Hasan oğ. Mehmet Akkaym'm mahke
memize açmış olduğu tescil dâvasının yapılan duruşmasında :
ilişik listede hudut ve sair evsafı yazılı gayrimenkullerin kendi adı
na tescilini istemiş olduğundan bu gayrimenkuller üzerinde aher kişile
rin hukuklarını siyanet bakımından ilân yapılmasına karar verilmiştir.
Bu gayrimenkuller üzerinde bir hak iddia edenler varsa duruşmanın mu
allâk bulunduğu 17/2/1954 gününde ellerindeki vesikalarla birlikte veya
kendilerini bir vekille mahkememizde temsil^etmeleri ilân olunur.
Cinsi

Kıymeti
lira

Tarla

50

KÖyüstünde

Çayır

75

»

Tarla

50

»

Çayır

80

»

Tarla

40

Vartoyollu

»

20

Kaş

»
»

30
20

Kanıyadağı
Köykenarı

25

Kerhane

»

-

Mevkii

H u d u d u

Ş. ibrahim çayırı, G. Kıraç, Ş. Yusuf tar
lası, C. Abdurrahman çayırı
Ş. Abdurrahman çayırı, G. söğüt, Ş. Y u 
suf tarlası, C. hendek,
Ş. yol, G. Abdurrahman tarlası, Ş. Hasan
çayırı, C. ibrahim tarlası,
Ş. kendi tarlası, G. Abdurrahman tarlası,
Ş. su, C. Abdurrahman tarlası.
Ş. Abdurrahman tarlası, G. ve Ş. sırt, C.
yol,
Ş. Çala Kah, G. sırt, Ş. Abdurrahman
çayırı, C. Varto yolu,
4 tarafı Yusuf çayırı ile çevrili.
Ş. Yusuf çayırı, G. mezarlık, Ş. Hop, C.
pınar,
Ş. Zuhur, G. Yusuf çayırı, Ş. sırt, C. yol.
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Simav Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Simav'ın Cuma Mahallesinden Munise Girgin'in kendisi için 30 ve
müşterek çocukları içinde 20 k i ceman ayda 50 lira nafaka takdirine hü
küm verilmesi hakkında Tabakane Mahallesinden ismail oğlu Mehmet
Girgin aleyhine açtığı dâvada dâvâlının yeri belli olmadığından ilânen
yapılan davetiye üzerine gelmediği cihetle hakkında gıyap kararı verile
rek duruşma 9/3/1954 saat 9,20 ye bırakılmış olduğundan mezkûr gün
ve saatte gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde duruşmaya gı
yabında devam edileceği gıyap kararının tebliği makamına kaim olmak
üzere ilân olunur.
652

iŞarköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
953/146
Şarköy'ün Ormanlı Köyünden Ömer oğlu Rıza Çakır tarafından
Bergama Kurtuluş Mahallesi No. 16 da mukim Cemal kızı Nuriye Çakır
aleyhine açtığı ihtar dâvasının yapılan yargılamasında:
Dâvâlı Nuriye Çakır kendisine ilânen davetiye tebliğ edildiği halde
duruşmaya gelmemiş olması sebebile namına gıyap kararı tebliğine ve
duruşmanın 18/3/1954 Perşembe 3aat 9 a bırakılmasına karar verilmiş
olmakla dâvâlının belli günde duruşmaya gelmediği veya bir vekil gön
dermediği takdirde yargılamanın gıyabında devam edeceği tebliğ olunur.
644

Gümrük ve Tekel Vekâletinden :

Refahiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
953/260
Davacılar Refahiye'nin Divir Köyünden Mevlüt kızı Fatma Aktaş
ve Mevlüt kızı Gülname Kayetmez vekilleri Şevket Keçeci tarafından
açılan tescil dâvasında :
1 — Divir Köyünün Kilisedibi mevkiinde, sarkan ark ve Hıfzı tar
lası, garben Hasan tarlası, şimalen Dursun ve ark ve cenuben Riza tarlasiyle mahdut bir kıta sulu tarla,
2 — Aynı köyün Damardı mevkiinde, sarkan yol, garben Abdurralhman tarlası, şimalen Şakir tarlası, cenuben Temür tarlasiyle mahdut
bir kıta sulu tarla,
3 —- Aynı köyün Merekarkası mevkiinde, sarkan Zamir ve Devriş
tarlası, garben Abdullah damları ve yol, şimalen Abdullah tarlası, cenu
ben Mehmet ve Ziya tarlasile mahdut bir kıta sulu tarla,
4 — Aynı köyün Lodalar mevkiinde, sarkan yol, garben Osman
•tarlası, şimalen yol, cenuben Kadir tarlası ve yol ile mahdut bir kıta
susuz tarla,
5 —• Aynı köyün Değirmenbaşı mevkiinde, sarkan Şakir tarlası
garben Abdurrahman tarlası ve yol şimalen yol ve cenuben değirmen
arkı ile mahdut bir kıta susuz tarla
6 —' Aynı köyün Şoraklar mevkiinde, sarkan Abdurrahman tarlası,
gariben ark, şimalen çay ve cenuben Yusuf tarlasile mahdut bir kıta su
suz tarla,
7 —H Aynı köyün Sarp mevkiinde, sarkan yol ve cebel, garben dere
ve Bekir tarlası, şimalen cebel ve cenuben ırmak ile mahdut bir kıta
susuz tarla,
S —ı Aynı köyün Halfet (mevkiinde, sarkan Riza tarlası, garben
Murat tarlası* şimalen yine Murat ve cenuben Şakir tarlasiyle mahdut
bir kıta susuz tıarla,
9 — Aynı köyün Camikıran mevkiinde, sarkan Yaşar tarlası, gar
ben Rüşan tarlası, şimalen Hasan tarlası ve cenuben cebel ile mahdut
bir kıta susuz tarla,
10 —ı Aynı köyün Danakıran mevkiinde, sarkan cebel, garben cebel,
şimalen Şakir tarlası ve cenuben dere ile mahdut bir kıta susuz tarla.
Yukarda tafsilen hudut evsafı ve sairesi yazılı on parça gayrimenkullerin davacılar adlarına tescilleri istenmekte olduğundan bu yerlerde
bir hakkı bulunanlar varsa muhakemenin muallâk bulunduğu 4/5/1954
ıSah gününe kadar Refahiye Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat et
meleri ilânen tebliğ olunur.
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Ordu Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
953/1100
Ordu Tekel İdaresine izafeten Talât Aymen tarafından dâvâlı İs
tanbul'da Yahya Kâhya Mahallesi Yakupağa Sokak No. 35 te ikamet eden
ISelâhattin Aydoğar aleyhine açmış olduğu tazminat dâvasının yapılan
yargılamasında:
Davalının adresi meçhul olduğundan hakkındaki gıyap kararının
ilânen yapılmasına mahkemece karar verildiğinden 9/3/1954 günlü ceisei
muhakemeye gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde hakkındaki
duruşmanın gıyaben yapılacağı ilân olunur.
646

1 Mart 1954 tarihinden 31 Mart 1954 akşamına kadar itibara
alınması lâzımgelen borsada kayıtlı dövizlerin ortalama fiyatları aşağıda
gösterilmiştir.
ilân" olunur.
Borsada kote dövizlerin Ocak 195li ayma ait muamelelere
müstenit vasati ve esas kur fiyatları
Muamelelere müstenit
Vasati fiyatları
Esas kur fiyatları
L . K r . St.
L . K r . St.
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Sterlin
Dolar
Fransız Frangı
Liret
isviçre Frangı
Florin
Rayşmark
Belçika Frangı
Drahmi
Leva
Çekoslavak Kuronu
Pezeta
Zloti
Ley
Dinar
Yen
isveç Kuronu
Ruble
Eskudo

7 84

—

280

38 43

—
—
—
—
—

t—
—
—
—

—

64
73

80
44
03
68

80
—

40

5 60
9334
<—

38

88

70

—

—

—
—
—
—
—
—
—

—

93
77
12

54
70 —
9 73

87
ı
—
'—

80
50
90

1 Mart 1954 tarihinden 31 Mart 1954 akşamına kadar itibara
alınması lâzımgelen borsada kayıtlı olmayan veya kayıtlı olmakla bera
ber muamele görmeyen bazı dövizlerin 30/1/1954 tarihi itibariyle Cumhu
riyet Merkez Bankasından-bildirilen rayiç fiyatları aşağıda gösterilmiştir.
İlân olunur.
Esas kur
Kuruş
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
1
1'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
1

Avusturya Şilini
Avusturalya Lirası
Cenubi Afrika Lirası
Danimarka Kuronu
Doyçe Mark
Filipin Pezosu
Fin Markı
Hint Rupisi
Hongkong Dolan
Irak, Dinarı
Kanada Doları
Kıbrıs Lirası
Kolombiya Pezosu
Liret
Lübnan Lirası
Meksika Pezosu
Mısır Lirası
Norveç Kuronu
İran Riyali
Seylan Rupisi
Suriye Lirası
'Şili Pezosu
Belçika Frangı
Holânda Florini
Çekoslovak Kuronu
Ürdün Dinan
Pakistan Rupisi
Yugoslav Dinan
Yunan Drahmisi
israil lirası

10,769
627,20
784,00
40,54
66,667
140,00
1,22
58,80
49,00
784,00
288,49
784,00
143,58974
44,800
127,76764
32,36994
804,036
39,20
8,682184
58,80
127,76764
2,5454
5,60
73,684
38,8887
784,00
84,63
0,93
0,9334
280,00
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İÇİNDEKİLER

Kanunlar

Sayfa

6242 3135 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve 4808 Sayılı Kanunun Mer'iyetten
Kaldırılmasına Dair Kanun

1

6243 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 4348 Sayılı Kanunla Değiştirilmiş
Bulunan 5 İnci Maddesinin Tadili Hakkında Kanun

1

6244 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmasına
ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine Dair 5951 Sayılı Kanuna Ek Kanun

1

ithalât işlerine dair Sirküler

Kararname
4/2147 Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti Nizamnamesi Hakkında
Kararname

2

İlânlar

5

