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K A N U N L A R 

1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 
2 taksitte ödenmesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununa geçici bir madde ilâvesi 
hakında Kanun 

Kanun No : 39 Kabul tarihi: 6/3/1962 

I — 

Gelir ve kurumlar vergilerinin taksitlendirümesi 

Madde 1 — 5422 sayılı kanun gereğince kurumlar vergisine tabi 
mükelleflerin, 1961 takvim yılı için beyan edecekleri kazançlar üzerin
den adlarına salınacak kurumlar vergisinin yarısı Mayıs 1962, ikinci 
yarısı ise Eylül 1962 aylarında ödenir. 

Bu kurumlardan kendilerine özel hesap dönemi tâyin edilmiş olan
lar, yukarıki fıkraya göre salınacak vergilerinin yansım kurumlar ver
gisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayda, diğer yansını ise, 
beyannamenin verildiği ayı takip eden 6 nci ayda öderler. Şu kadar ki , 
sonuncu taksitin ödeme süresi 1962 bütçe yılını aşamaz. 

Madde 2 — 1961 takvim yık gelirlerine mütaallik olmak üzere 
193 sayılı kanunun 85 inci maddesi gereğince verilecek yıllık beyanna
meler üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergileri; Mart, Haziran ve 
Ekim 1962 aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

— II — 

Bina, buhran, müdafaa ve arazi vergilerinin 
gelir vergisinden mahsubu 

Madde S — 1961 takvim yılı gelirleri İçin uygulanmak üzere; 
193 sayılı kanuna aşağıdaki 10 numaralı geçici madde eklenmiştir : 

Geçici Madde 10 — Gerçek kişilerin sahip olduklan bina ve arazi 
için ödedikleri bina, buhran, müdafaa ve arazi vergileri, aşağıdaki esas
lara göre, bunlann gelir vergisine mahsup edilir. 

1. Bu vergiler gelir vergisinin bina veya arazi iradına isabet 
eden kısmından indirilir, indirilecek miktar bu kısımdan fazla ise, 
aradaki fark nazara alınmaz. 

2. indir ilecek vergiler hangi yılda ödenmiş ise, mahsup da o yılın 
geliri üzerinden hesaplanacak olan gelir vergisinden yapılır. 

3. Gelir vergisinin bina veya arazi İradına isabet eden kısmı, 
bunların gelire olan nispeti üzerinden hesaplanır. 

4. Bina vergisinden geçici muafiyete tabi olan binaların hesap
lanacak vergileri, aynen ödenmiş vergiler gibi gelir vergisinden indi
ri l ir . 

5. Bu suretle mahsup olunan bina, buhran, müdafaa ve arazi ver
gileri 74 üncü maddenin 5 numaralı fıkrasına göre masraf yazılamaz. 

Madde 4 
Madde 5 

Bu kanun 1/3/1962 tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/3/1962 

6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine 

dair Kanun 

Kanun No: 40 Kabul tarihi: 6/3/1962 

Madde 1 — 6183 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 4 üncü madde 
eklenmiştir : 

Geçici Madde 4 — Gelir, Kurumlar, dâhilde alman istihsal, nakliyat 
ve banka ve sigorta muameleleri vergilerinden, 1/1/1962 tarihinde vâdesi 
geçmiş borcu bulunanlardan 48 inci maddeye göre yaptıkları tecil talep
leri bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce reddedilmiş olanlar ile 
haklarında aym madde uygulanmış bulunanların (iktisadi Devlet Teşeb
büsleri hariç) bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde 
tahsil dairesine yazı ile müracaat etmeleri şartı ile; son durumları yeni
den incelenir. 

Bu İnceleme sonunda, zor durumda bulunduklan anlaşılanların, ba
kiye borçlan (Bu Kanunun şümulüne giren borçlardan 1/1/1962 tarihi ile 
Kanunun yürürlük tarihi arasında cebren veya nzaen tahsilat yapılmış 
ise taksitlendirilmek suretiyle tecil edilecek miktar borç bakıyesidir.) 
Maliye Bakanlığınca, 48 inci maddedeki iki yıl kaydı ile bağlı olmaksı
zın; 1962 bütçe yılı sonunu tecavüz etmiyecek şekilde; taksitlendirilmek 
suretiyle münasip müddetle bir defaya mahsus olmak üzere tecil oluna
bilir. 

Kanunun teminat istenmesi, faiz aranması, haczedilmiş malların 
teminat yerine geçmesi, teminatın değiştirilmesi ve değerini kaybeden 
teminatın tamamlanması ile ilgili hükümleri mahfuzdur. 

Maliye Bakanlığı bu madde ile tanınan tecil yetkisini kısmen veya 
tamamen mahallî teşkilâta devredebilir. 

Tecil şartlarına riayet edilmemesi; tahsil dairesince yapılacak yazılı 
tebliğ üzerine 15 gün içinde değerini kaybeden teminatın veya mahcuz 
mallann tamamlanmaması veya yerine başkalannın gösterilmemesi hal
lerinde âmme alacağı muaccel olur. 

Madde 2 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/3/1962 
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Halit km Nermin Akmansü'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına 

dair Kanun 

Kanun No : 41 Kabul tarihi : 6/3/1962 

Hadde 1 — Millî Mücadele Tümen Kumandanlarından olup, fev
kalâde hizmetleri görülen merhum Kurmay Albay Halit Akmansü'nün 

kızı Nermin Akmansü'ye, hayatta bulunduğu müddetçe, vatani hizmet 
tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımım takip eden ay başmda yürürlüğe 
girer. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Maliye Bakam yürütür. 

7/3/1062 

Mil let Mecl is i K a r a r ı 
Keban Barajı ve Aşağı Fırat Havzası kalkınma projesi 

hakkında Meclis araştırması yapılmasına dair 

Karar No : 8 

Keban Barajı ve Aşağı Fırat Havzası kalkınma projesi ile Keban 
Barajının yapımı, enerji, madencilik ve sulama bakımından memlekete 
Bağlıyacağı faydalan ve bu proje ile ilgili her türlü vesikalan tetkik edip 

mevzuun hukuki, malî, iktisadi veçheleri, plânlama teşkilâtı ile irtibatı 
ve projenin vakit kaybetmeden tatbika konulma lmkânlan vesair bütün 
yönleri hakkında inceleme yapmak üzere, Mecliste temsil edilen parti
lerden her birine mensup birer milletvekilinden teşkil olunmak, üç ay 
zarfında Millet Meclisine raporunu vermek ve icabında başka mahallere 
gitmek üzere Anayasamızın 88 inci maddesine göre bir Meclis Araştırma 
Komisyonunun kurulmasına Genel Kurulun 28/2/1962 tarihli toplantısında 
karar verilmiştir. 

28/2/1962 

»«> 

K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/217 

Tarım Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan 
ilişik «Orman Genel Müdürlüğü Memurlarının Görecekleri İşlere dair 
Tüzük'ün 28 İnci maddesinin değiştirilmesi ve 35 inci maddesinin son 
fıkrasının kaMırılması hakk-nda Tüzüksün yürürlüğe konulması; Ba
kanlar Kurulunca 17/2/1962 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

C U M H U R B A Ş K A N I 

C GÜRSEL 

Bs&skan 
/. INÖNÜ 

Devlet B a k a m 

N. ÖKTEN 

İçişleri Bakam 
A. TOPALOĞLU 

Bayındırlık B a k a m 

E. PAKSÜT 

Tanım Bakanı 

C . ORAL 

Devlet Bakanı ve 

Ba^b YarHı-ncısı 

A. EYİDOĞAN 

Devlet Bakanı 

N. SU 

Dışişleri Bakanı 

S. SARPER 

Ticaret Bakanı 

/ GÜRSAN 

Ulaştırma Bakanı 

C. AKYAR 

Devlet Bakanı 

T. FEYZİOĞLU 
Devlet Bakanı 

A. DOĞAN 

Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı 

S. KURUTLUOĞLU 1- SANCAR 

Maliye Rakam Millî Eğit. Bakanı 

Ş. İNAN H. İNCESULU 

Sa-ve S o - Y Bakanı Güm ve T e Bakanı 

S. SEREN S. BULADOĞLU 

Çalışma Bakamı 

B. ECEVIT 

Basrn-Yavm ve Turizm Bakam 
K. EVLIYAOĞLU 

Sanayi Baıkanı 

F. ÇELİKBAŞ 

İmar ve iskân Bakanı 
Af. GÜVEN 

Orman Genel Müdürlüğü Memurlarının Görecekleri İşlere 
dair Tüzük'ün 28 inci maddesinin değiştirilmesi ve 35 inci 

maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkında Tüzük 
Madde 1 — Orman Genel Müdürlüğü Memurlarının Görecekleri 

işlere dair Tüzük'ün 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Madde 28 — Orman Genel Müdürlüğünce tâyin ve tesbit edile

cek şekil ve esaslar dairesinde kendilerine damga çekici teslim ve zim
metlerine kaydedilen memurlar, bunlann muhafazasından ve başkalan 
tarafından kullanılmasından sorumludur. 

Bu çekiçlerin, salahiyetli olmıyan kimseler tarafından kullanıl
ması yasaktır. > 

Madde 2 — Aynı Tüzük'ün Bakanlar Kurulunun 30/1/1960 tarihli 
ve 4/12674 sayılı kararı ile değiştirilen 35 inci maddesinin son fıkrası 
kaldırılmıştır. 

Madde 3 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Res
mi Gazete ile yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 4 — Bu Tüzük hükümlerini, Tarım Bakanı yürütür. 

Maliye Bakanlığından : 

1 — 1750 lira kadro maaşlı Vergiler Temyiz Komisyonu Başkan
lığında almakta bulunduğu 1750 lira maaştaki terfi süresini 17/2/1962 
tarihinde İkmal edecek olan Arif Ankan'ın 2000 lira maaşa ve 1250 lira 
kadro aylıklı Ankara Bina ve Arazi Vergileri Muvazzaf itiraz Komis
yonu Başkanlığında almakta olduğu 1500 lira maaştaki terfi süresini 
14/2/1962 tarihinde dolduracak olan Tevfik Fikret Hanay'ın 1750 lira 
maaşa terfileri, 4598 sayılı kanunun 4 üncü ve 5655 sayılı kanunun 28 
inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararın yürütülmesine Maliye Bakanı memurdur. 

24/2/1962 

CUMHURBAŞKANI 
O. GÜRSEL 

Başbakan 
1. İNÖNÜ 

Maliye Bakanı 
Ş. İNAN 

1 — Münhal bulunan 1.500 lira kadro aylıklı Maliye Tetkik Kurulu 
Üyeliğine Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği 
Teşkilâtı Daire Başkanı IsmaU Kavadar'm almakta olduğu 1750 Ura ma
aşla tâyini uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan yürütmeğe Maliye Bakanı memurdur. 

Başbakan 
/. İNÖNÜ 

26/2/1962 

Maliye Bakam 
Ş. İNAN 

CUMHURBAŞKANI 
O. GÜRSEL 
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Y Ö N E T M E L İ K 
Tarım Bakanlığından : 

1962 yılında at yarışlarına ilâve olunan engelli yarışlar 
hakkında «Geçici Yönetmelik» 

Madde 1 — Engelli yarışlara jokeyler katılabilir. Subay ve Cen
tilmen binicilerde jokeyler ile birlikte bu yarışlara girebilirler. 

Madde 2 — Bu yarışlara katılacak subay ve centilmen binicilerin 
At Yarışları Tüzüğünün 96 ncı maddesindeki centilmen binici vasfını 
haiz olması şarttır. 

Madde 3 — Bu yarışlara iştirak edecek subay, centilmen binici 
ve jokeyler koşulardan en az 15 gün evvel yarışa iştirak ettirecekleri 
atlariyle birlikte teknik bir kurul tarafından özel bir denemeye tabi 
tutulurlar. 

Bu madde de sözü geçen Teknik Kurul Yüksek Komiserler Heye
tince tesblt ve yarış otoritesince tâyin olunur. 

Denemede aranacak hususlar : 
a - Binicilerin maharet dereceleri, 
b - Atların atlayıştaki maharet dereceleri, 

Madde 4 — Denemelerden sonra Teknik Kurul tarafından (En 
gelli koşulara girebilir) notu alanlar bu koşulara katılabilirler Teknik 
Kuruldan not alamayan binici ve atlar engelli koşulara giremezler. Ku
rulun vereceği karar kesin olup, bunun aleyhine hiç bir mercie baş 
vurulamaz. 

Madde 5 — Teknik Kurulun birinci denemeyi yapacağı-günde bir 
mazeret sebebiyle denemeye katılamayan binici ve atlar ikinci bir dene

me gününde denenebilirler. Deneme günleri koşulardan en az 15 gün ev
vel Yarış Müessesesince koşuların yapüacağı hipodromlarda çeşitli va
sıtalarla ilân olunur. 

Madde 6 — Bu koşulara 4 ve daha yukarı yaştaki safkan Arap ve 
safkan İngiliz at, kısrak ve iğdiçler girebilirler. 

Koşulara iştirak edecek atların pedigrilerinin bulunması şarttır. 
Madde 7 — Bu koşulara girecek 4 yaşlı Araplara 62 ve 4 yaşlı 

İngilizlere 69 ve 4 yaştan yukarı Araplara 65 ve 4 yaştan yukarı İngi
lizlere 72 kilo siklet verilir. 

Madde 8 — Bu koşulara yalnız çalı engel konur. Engeller koşu 
pistini tahdit eden yanlardaki İki bariyeri birbirine bağlayacak şekilde 
tanzim olunur. Koşuların mesafesi ile engel adedi ve engellerin genişlik 
ve yükseklikleri yarış programında belirtilir. 

Madde 9 — Yarışa asgari 3 at katıldığı takdirde yapılır. 

Madde 10 —• Bu koşulardaki kıyafet At Yarışları Tüzüğündeki jo
key ve centilmen kıyafetleridir. 

Madde 11 — Bu koşular üzerine yarış tüzüğü hükümlerine uygun 
olarak müşterek bahis tertip olunabilir. 

Madde 12 — Bu Geçici Yönetmelikde yazılı bulunmayan husus
larda At Yarışları Tüzüğü ile buna bağlı Yönetmelikler hükümleri uygu
lanır. 

Madde 13 — Yüksek Komiserler Heyetince Tetkik ve Yarış Otori
tesince tasdik edilmiş bulunan bu Geçici Yönetmelik Resmi Gazete ile 
yayınlandığı tarihde yürürlüğe girer. 

Madde 14 — İşbu Geçici Yönetmeliğin uygulanmasına Yarış Mü
essesesi memurdur. 

• * • 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları 
ÖZETİ : Fakülte Yönetim Kurulu kararından 
doğan zararın ödetilmesine ilişkin dâvada İdare 

E . No : 962/2 yargı yerinin görevli olduğuna dair Uyuşmaz-
K. No : 962/6 lık Mahkemesi Kararı. 

Naci Yılmaz tarafından Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı aley
hine Ankara Asliye Altıncı Hukuk Hâkimliğine açılan dâvanın görülme
si sırasmda dâvâlı vekilince ileri sürülen görev itirazmın reddedilmesi se
bebiyle görev konusunun incelenmesi Başkamın Sözcülüğünden istenil
mekle Uyuşmazlık Mahkemesinin 3/2/1962 günlü oturumunda dosyada
k i kâğıtlar okunduktan ve başvurmanın şekline uygun olarak süresinde 
yapıldığı anlaşıldıktan ve Başkamın Sözcüsünün dâvanın görülmesi idarî 
kaza merciine ait bulunduğu yolundaki düşüncesi dinlendikten sonra ge
reği görüşülüp düşünüldü : 

Davacı, dâvâlı Fakültede son sınıf öğrencisi iken 1960 yılı olayları 
yüzünden Fakültenin sıkıyönetimce kapatılması üzerine gittiği memle
ketinde hastalanıp sınavlara giremediğini, ancak göndermiş olduğu ra
porun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiyerek güz dönemi sınav
larına girme hakkının da ortadan kaldırıldığını ve böylece bir yıl kay
betmesine sebebiyet verildiğini, Yönetim Kurulu kararmın Danıştayca 
iptal edilmiş bulunduğunu ileri sürerek 9000 lira tazminat istemiştir. 

Dâva; nitelikçe idarî bir kurul olan Fakülte Yönetim Kurulu kara
rından doğan zararın tazmini davasıdır. Bu gibi, idarî bir karardan doğan 
zararların ödetilmesine ilişkin dâvaların Danıştayda görülmesi Danıştay 
Kanununun 23 üncü maddesi hükmü gereğidir. 

Sonuç : Dâvada idari yargının görevli olduğuna ve Ankara Asliye 
Mahkemesi 6 ncı Hukuk Hâkimliği kararının kaldırılmasına, durumun 
mahkemeye bildirilmesine Başkanun Sözcülüğü jsteğine uygun olarak 
3/2/1962 günü oybirliği ile karar verildi. 

ÖZETİ: Trafik esaslarma aykırı davranış so
nucu meydana gelen zararın ödettirilmesi dâva-

E. N o : 962/3 sında Adalet mahkemesin.n görevli olduğuna 
K No : 962/7 dair Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı. 

Süleyman Tan tarafından Millî Savunma Bakanlığı aleyhine Anka
ra Asliye Beşinci Hukuk Hâkimliğine açılan dâvanın görülmesi sırasm
da dâvâlı vekilince ileri sürülen görev itirazının reddedilmesi sebebiyle 
görev konusunun incelenmesi Başkanun Sözcülüğünden istenilmekle 
Uyuşmazlık Mahkemesinin 3/2/1962 günlü oturumunda dosyadaki kâğıt
lar okunduktan ve başvurmanın sekime uygun olarak süresinde yapıldı
ğı anlaşıldıktan ve Başkanun Sözcüsünün dâvanm görülmesi idarî kaza 
merciine ait bulunduğu yolundaki düşüncesi dinlendikten sonra gereği 
görüşülüp düşünüldü : 

Dâva : Trafik esaslarma aykırı hareket sonucu meydana gelen za
rarın ödetilmesin! hedef tutan ve Borçlar Kanununun 41 ve 55 inci mad
delerine dayanan tazminat isteğinden ibarettir. 

Trafik Kanununda kişilerin eşitliği esası benimsenmiş olup kamu 

tüzel kişilerine farklı işlem yapılmasına ilişkin bir hüküm kabul edilme

miştir. Bu ilke bugün ulaşılması düşünülen milletlerarası tatbikat birliği 

görüşüne ve kanun koyucunun trafiği en âdil şekilde düzenleme amacı

na da uygundur; o halde, az yukarda niteliği açıklanan ve özel hukuk 

alanım ilgilendiren bu dâvanm Adliye mahkemesinde görülmesi gerekir. 

Sonuç : Dâvada Adliye Mahkemesinin görevli olduğuna, Başkanun 
Sözcülüğü isteğinin reddine, durumun, mahkemeye bildirilmesine 3/2/1962 
de oyçokluğu ile karar verildi. 
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ÖZETÎ : Trafik esaslarına aykırı davranış so
nucu meydana gelen zararın ödettirilmesi dâva-

E. No : 962/4 sında Adalet mahkemesinin görevli olduğuna 
K. No : 962/8 dair Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı. 

Mehmet Tafran tarafından Millî Savunma Bakanlığı aleyhine Koca
eli Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğine açılan dâvanm görülmesi sırasında 
dâvâlı vekilince ileri sürülen görev itirazının reddedilmesi sebebiyle gö
rev konusunun incelenmesi Başkanun Sözcülüğünden istenilmekle Uyuş
mazlık Mahkemesinin 3/2/1962 günlü oturumunda dosyadaki kâğıtlar 
okunduktan ve başvurmanın şekline uygun olarak süresinde yapıldığı 
anlaşıldıktan ve Başkanun Sözcüsünün dâvanm görülmesi idarî kaza 
merciine ait bulunduğu yolundaki düşüncesi dinlendikten sonra gereği 
görüşülüp düşünüldü : 

Davacı, dâvâlı Bakanlık emrinde ehliyetsiz olarak şoförlük yapan 
diğer dâvâlı er Cemil Yurtçu'nun kullandığı araçla çarparak merkebinin 

— — — • • 

ölümüne ve kendisinin yaralanmasına sebebiyet verdiğini ileri sürerek 
1625 lira maddi ve manevi tazminat alınmasını istemiştir. 

Dâva; trafik esaslarma aykırı hareket sonucu meydana gelen za
rarın ödetilmesi isteğinden ibarettir. 

Trafik Kanununda gerçek kişilerle tüzel kişiler ve kamu tüzel kişi
leri arasında bir fark gözetilmiş değildir ve bu ilke bugün ulaşılması dü
şünülen milletlerarası tatbikat birliği görüşüne ve kanun koyucunun tra
fiği düzenleme amacma da uygundur. Bu itibarla az yukarıda niteliği 
açıklanan ve özel hukuk alanını ilgilendiren bu dâvanm Adliye mahke
mesinde görülmesi gerektir. 

Sonuç : Dâvada Adliye mahkemesinin görevli olduğuna Başkanım 
Sözcülüğü isteğinin reddine, durumun mahkemeye bildirilmesine 3/2/1962 
günü oyçokluğu ile karar verildi. 

îş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 
ÖZETİ : İstanbul Kasım Paşa'da kurulu Tekel 
Merkez Satış Deposunda çalışan işçileri temsi-
len İstanbul Tekel Nakliyat Şubesi Sendika-

E. No : 1012-12-102 siyle işveren idare arasında çıkan toplulukla 
K. No : 568 iş uyuşmazlığı hakkında. 

İstanbul Kasımpaşa'da Kurulu Tekel Merkez Satış deposunda çalı
şan işçileri temsilen İstanbul Tekel Nakliyat Şubesi Sendikasiyle işve
ren idare arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair İstanbul 
İl Hakem Kurulunun 20/9/1961 tarihli kararına taraflar itiraz etmiş ol
duğundan, 3008 sayılı İş Kanununun değişik 82 nci maddesi gereğince 
teşekkül eden İş İhtilâfları Yüksek Hakem Kurulu, Temyiz Mahkemesi 
5 inci Hukuk Dairesi Reisi Osman Yeten'in Başkanlığında Çalışma Ge
nel Müdürü Ekmel Onlbulak'ın işveren temsilcileri Etibank Sosyal İşler 
Müdürü Avnı özsün ile D. D. Yollan Zatışleri Dairesinde T. Müşavir 
Cevdet Karasu, işçi temsilcileri Ankara Bira Fabrikası işçilerinden Ha
li l Tunç ve özkauçuk Sanayi Limited Ortaklığı işçilerinden Hüseyin 
înci'nın iştirakiyle 26/12/1961 tarihinde Çalışma Bakanlığında toplandı :, 

İstanbul II Hakem Kurulunca verilen karara tarafların yapmış ol
duğu itirazın Iş Kanununun değişik 82 nci maddesinin (D) fıkrasında 
yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan işin 
esasının incelenmesine geçildi : 

Sendika ile işveren idare arasında çıkan ve gerek mahiyet ve ge
rekse nisap bakımından kanuni şartlan haiz bulunan toplulukla iş 
uyuşmazlığın uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 
26 iş haftası evveline kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde 
başka bir ihtilâf çıkmadığı ve uyuşmazlık konusunun da : 

1 — Saat ücretlerine seyyanen % 50 zam yapılması, 
2 — Yemek bedellerinin 200 kuruşa yükseltilmesi, 
3 — 25 senede yapüan jübilenin 15 seneye indirilmesi 
4 — Ücret baremımn işçiyi mağdur etmeyecek şekilde tadil edil

mesi, 
taleplerini teşkil ettiği anlaşümıştır. 
istanbul II Hakem Kurulunun 20/9/1961 tarihli kararında, 
1 — işyeri ücretlerine seyyanen % 10 zam yapılmasına, 
2 —• Barem skalasmın verilen zamlar nispetinde kaydınlmasına, 
3 — Yemek bedelinin 160 kuruşa yükseltilmesine, 
4 — Jübile talebinm reddine, ittifakla karar verildi denilmektedir 
Sendika tarafından verilen 16/10/1961 tarihli itiraz dilekçesinde : 
işyerinde verilen ücretlerin çok düşük olduğu belirtilerek, talep 

veçhiyle karar verilmesi istenmektedir. 
işveren tarafından verilen 20/10/1961 tarihli itiraz da usul bakı

mından tl Hakem Kurulunun uygun şekilde teşekkül etmediği, işyerinde 
işçi ücretlerine 1/11/1960 tarihinde zam yapıldığı, o tarihten bu yana 
hayat şartlarında zammı gerektirecek bir gelişme olmadığı, işçi ücretle
rinin daima geçim endekslerine muvazi olarak yükseltildiği, ücret ska-
lasının kaldırılması talebinin mer'i iş şartlarından olmadığı, işyerinde 
verilen yemeğin gerek kalori ve gerekse kalite ve miktar bakımından 
tatminkâr bulunduğu ve maliyetinin diğer müesseselerde verilen yemek 
maliyetinin dûnunda olmadığı belirtilerek II Hakem Kurulu kararının bu 
mevzulara ait hüküm fıkralarının kaldırılması istenmektedir. 

istanbul t l Hakem Kurulu Başkanlığının 17/11/1961 tarih ve Böl
ge Çalışma Müdürlüğü ifadesini taşıyan Ks. Hsb. 961-126/27570 say ı 
dosya içinde mevcut bütün evrak okunup incelendikten sonra gereği ko
nuşulup düşünüldü : 

1 — Tekel Umum Müdürlüğüne bağlı işyerlerinin herbirinin müs
takil bir işyeri durumunda bulunması itibariyle bunlarm tş Kanununun 
şümulü içine almabilmesi için, müstakilen kanunun 2 nci maddesindeki 
evsafı haiz bulunmalan icabedeceği yolunda Devlet Şûrası Umumi He
yetinin 27/3/1954 tarih ve E . 54/118, K.54/108 sayılı karan ile bu kara
ra müsteniden Çalışma Bakanlığınca, Tekel Genel Müdürlüğü işyerlerin
de, aynı vilâyet hudutları içinde olsa dahi, ayn ayn işyeri dosyası açıl

mak suretiyle yürütülen tatbikat muvacehesinde, herhangi bir Tekel işyeri 
işçisinin, başka bir Tekel işyeri hakındaki ihtilâfın ruiyeti esnasında 
işçi temsilcisi sıfatiyle Hakem Kuruluna katılması bitaraflığını ihlâl ede
cek mahiyette bulunmadığından işverenin bu cihete vaki itirazı varit gö
rülmediğinden reddine ittifakla, 

2 — Yapılan tetkik ve mukayese sonunda, işyerinde verilmekte olan 
ücretlerin bugünkü hayat şartları karşısmda bir miktar düşük olduğu 
tesbit edildiğinden işverenin hiç zam yapılmaması Sendikanın da zam mik
tarının artırılması hususundaki taleplerinin reddine ve İl Hakem Kuru
lunca yapılan zam nisbetinin fazla olduğu kanaatine varıldığından; İs
tanbul îl Hakem Kurulunun 20/9/1961 tarihli kararının işçi ücretlerine 
zamma mütedair hüküm fıkrasının bozularak : 

a) Saat ücreti 100 kuruşa kadar olan işçilerin ücretlerine (100 ku
ruş dâhil) % 10, 

b) Saat ücreti 100 kuruşun üstünde olan işçilerin ücretlerine % 5, 
nisbetinde zam yapılmasına, 

c) 100 kuruşun üstünde olan ücretlere yapılan zam sonunda 110 
kuruşun dûnunda kalan ücretlerin 110 kuruşa iblâğına, 

d) Yapüan zamların 1/12/1961 tarihinden itibaren uygulanmasına, 
ittifakla, 

3 — Ücret baremi, işyerinin ücret nizami ile alâkalı olduğundan iş
verenin yerinde görülen itirazının kabulü ile II Hakem Kurulu karan-
nm buna ait hüküm fıkrasının kaldırılmasına üyelerden Halil Tunç ve 
Hüseyin tnci'nin muhalif reylerine karşı ekseriyetle, 

4 — işyerinde verilmekte olan yemeğin mahiyet ve tutarmm diğer 
işyerlerinde verilmekte olan yemeğin mahiyetinin dûnunda olmadığı an
laşıldığından, işverenin yerinde görülen itirazmm kabulü ile İl Hakem 
Kurulu kararının yemeğe mütaallik hüküm fıkrasmm kaldmlmasma, 
üyelerden Halil Tunç ve Hüseyin Inci'nin muhalif reylerine karşı ekse
riyetle, 

5 — İşyerinde 25 yılını ikmal eden işçilere verilmekte olan ikrami
yenin 15 yılını dolduranlara verilmesi talebi yerinde görülmediğinden t l 
Hakem Kurulu Kararının bu husustaki hüküm fıkrasının tasdikına, üye
lerden HalU Tunç ve Hüseyin Inci'nin muhalif relerine Karşı ekseriyetle, 

ve kararın Resmî Gazete ile ilânına 26^12/1961 tarijıinde. oybirli
ğiyle karar verildi. 



12 MART 1962 (Resmî Gazete) Sahife: 6849 

ÖZETİ : İsparta'da kurulu Yün İpliği Fabrikası 
işyerinde çalışan işçileri temsilen İsparta Mea-
sucat ve Halı Sanayii İşçileri Sendikası ile işve-

E. No : 1012-3-4 ren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı 
K. No : 569 hakkında. 

İsparta'da kurulu Yün İpliği Fabrikası işyerinde çalışan işçileri 
temsilen İsparta Mensucat ve Halı Sanayii İşçileri Sendikası ile işveren 
arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair İsparta Vilâyeı 
Hakem Kurulunun 29/9/1961 tarihli kararına Sendika itiraz etmiş ol
duğundan 3008 sayılı İş Kanununun muaddel 83 üncü maddesi gereğince 
teşekkül eden İş İhtilâfları Yüksek Hakem Kurulu : Temyiz Mahkemesi 
5 inci Hukuk Dairesi Reisi Osmen Yeten'in başkanlığında Çalışma Ge
nel Müdürü Ekmel Onbulak, işveren temsilcileri DDY Zatişleri Dairesin
de Teknik Müşavir Cevdet Karasu ile Sümerbank Sosyal İşler Müdü. i 
Mebrure Yıldırım'ın, işçi temsilcileri Ankara Bira Fabrikası işçilerinden 
Halil Tunç ve öz Kauçuk Sanayii Limited Ortaklığı işçilerinden Hüseyin 
İnci'nin iştirakiyle 27/12/1961 tarihinde Çalışma Bakanlığında toplandı : 

İsparta Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara Sendikanın yap
mış olduğu itiraz İş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin (D) fıkrasın
da yazılı müddet içinde vukubulduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan 
işin esasınm incelenmesine geçildi : 

Sendika üe işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet gerekse nisay 
bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuşmazlığını uz
laştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 iş haftası evve
line kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde bir ihtilâf çıkma
dığı anlaşılmış ve ihtilâf konusunun da : 

İşçi ücretlerine % 40 zam yapılması talebinin teşkil ettiği görül
müştür. 

İsparta Vilâyet Hakem Kurulununun 29/9/1961 tarihli kararında : 
İşiçilerin ekseriyetinin almakta oldukları ücretlerinin hayat şartları

nı karşılayacak seviyede bulunmadığı, Ticaret Odasından alınan cevaba 
göre seviyelerin düşük olduğu görülmüştür. Bu sebeple % 40 yolundaki 
vâki fazla talebin reddine 20/7/1961 tarihinden itibaren bilcümle işçilere 
tefrik yapılmaksızın seyyanen % 10 nisbetinde zam yapılmasına 
29/9/1961 günü ittifakla karar verildi, denilmektedir. 

Sendika tarafından verilen 23/10/1961 tarihli itiraz dilekçesinde : 
İl Hakem Kurulunca yapılan zam nisbetinin az olduğu hususu belirtile
rek talepleri veçhile zam verilmesi istenmektedir. 

Antalya Bölge Çalışma Müdürlüğünün 25/11/1961 tarih ve 14-30-6/ 
3387 sayılı yazışma bağlı dosya içinde mevcut bütün evrak okunup ince 
lendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü : 

İşyerinde verilmekte olan ücretlerin bugünkü seçim şartları karşı • 
sında bir miktar düşük olduğu anlaşıldığından, Sendikanm talep veçhile 
zam yapılması yolundaki itirazınnı reddi ile İsparta Vilâyet Hakem Ku
rulunun 29/9/1961 tarihli kararının tasdikına üyelerden Mebrure Yıldı
rım, Halil Tunç ve Hüseyin İnci'nin Vilâyet Hakem Kurulunca yapılan 
zammın az olduğu yolundaki muhalif reylerine karşı ekseriyetle ve ka
rarın Resmî Gazete ile ilânına 27/12/1961 tarihinde ittifakla karar ve
rildi. 

ÖZETİ : Zonguldak Karadeniz Ereğlisinde ku
rulu Armutçuk Kömürleri İşletmesinde çalışan 

E . No : 1012-21-6 işçilerle işveren arasında çıkan toplulukla iş 
K . No : 571 uyuşmazlığı hakkında. 

Zonguldak Karadeniz Ereğlisinde kurulu Armutçuk Kömürleri İş
letmesinde çalışan işçilerle işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmaz
lığına mütedair, Zonguldak İl Hakem Kurulunun 17/10/1961 tarihli kara
rına taraflar itiraz etmiş olduğundan 3008 sayın" İş Kanununun değişik 
83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden İş İhtilâfları Yüksek Hakem 
Kurulu Temyiz Mahkemesi 5 inci Hukuk Dairesi Reisi Osman Yeten'in 
Başkanlığında: Çalışma Genel Müdürü Ekmel Onbulak'm işveren tem
silcileri: DDY. İşletmesi Zat İşleri Dairesinde Teknik Müşavir Cevdet 
Karasu ile Sümerbank Sosyal İşler Müdürü Mebrure Yıldırım'ın işçi tem
silcileri: Ankara Bira Fabrikası işçilerinden Halil Tunç ve özkauçuk Sa
nayii Limited Şirketinde işçi Hüseyin İnci'nin iştirakiyle 28/12/1961 ta
rihinde Çalışma Bakanlığında toplandı : 

Zonguldak İl Hakem Kurulunca verilen karara, tarafların yapmış 
olduğu itirazın İş Kanununun değişik 82 nci maddesinin (D) fıkrasında 
yazılı müddet zarfında vuku bulduğu bittetkik anlaşıldıktan sonra işin 
esasının incelenmesine geçildi ; 

Işçilerile işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet ve gerekse nisap 
bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuşmazlığının 
uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 iş haftası ev
veline kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde başka bir ihti
lâf çıkmadığı ve uyuşmazlık konusunun da : 

1 — İşçi ücretlerine seyyanen % 30 zam yapılması, 

2 — Yemek bedelinin 150 kuruştan 250 kuruşa yükseltilmesi, 

3 — Evvelce verilmekte iken 1961 yılında kesilen devam ikrami
yesi ile şayak kumaşın verilmesine devam olunması 

taleplerini teşkil ettiği anlaşılmıştır. 

Zonguldak İl Hakem Kurulunun 17/10/1961 tarihli kararında : 

Gereği düşünüldü : Karadeniz Ereğlisi Armutçuk Kömürleri İşlet
mesi Müessesesinde halen 4715 ve yeraltı ve yerüstü işçisi çalışmakta 
olup bunların asgari ücretlerinin 1 Mart 1959 tarihinden itibaren yeraltı 
işçileri için 650 ve yerüstü işçileri için de 600 kuruş olduğu görülmüştür. 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yazılıp cevabı ge
len tezkerede de: 1958-1959-1960 yılları ile 1961 yılı altı aylık devrede 
yakacak ve gıda maddeleri fiyatlarmda hasıl olan artışın % 82,60 olduğu 
bildirilmiştir. 

Şu duruma göre yakacak ve gıda maddelerindeki artışa rağmen 
1959 yılından bu yane işçi ücretlerinde bir artış yapılmamıştır. Binaen
aleyh Armutçuk Kömürleri İşletmesi Müessesesinde çalışan işçilerin üc
retlerinin az oluşu ve bugünkü hayat şartları muvacehesinde bu ücretle 
geçinme imkânı gayet zor olduğundan ve görülen İşin de mahiyet ve 
şümulü ve her zaman için arzettiği tehlike ve rizikolar gözönünde tutu
larak daha az ücret alan işçilerin biraz olsun kendilerinin refah içinde 
yaşamaları imkânlarını sağlamak için istekleri de makul, mutedil ve 
muvafık görüldüğünden yeraltı ve yerüstü işçileri arasında bir tefrik 
yapılmaksızın : 

1 — Armutçuk Kömürleri İşletmesi Müessesesi işyerinde çalışan 
gerek yeraltı ve gerekse yerüstü işçilerinin 6 liradan 8 liraya kadar olan 
ücretlere (8 lira dâhil) % 30 nispetinde zam yapılmasına, 

2 — 801 kuruştan 1000 kuruşa kadar olan ücretlere (Bin kuruş dâ
hil) '% 25 zam yapılmasına, 

3 — Yevmiyeleri 1000 kuruştan 1249 kuruşa kadar olan İşçi yev
miyelerinin de 12 lira 50 kuruşa iblâğına, 

4 — 1250 kuruştan yukarı olan işçi yevmiyelerinin artırılması hak
kındaki talebinin reddine, 

5 — Her ne kadar işveren müessesede çalışan işçiler kendilerine 
ödenmekte olan ve müessesece verilen 150 kuruş erzak bedelinin de yine 
bütün işçilere şâmil olmak üzere 100 kuruş zam yapılarak 250 kuruşa 
iblâğını talep etmişlerse de bu hususu incelemek, karara bağlamak İl 
Hakem Kurulunun vezayifi cümlesinden olmadığından bu isteğin de 
reddine, 

6 — Gine her ne kadar işçi temsilcileri iş veren müessese tarafın
dan kendilerine 1960 yılı sonuna kadar verilen devam ikramiyesi ve şa
yak kumaş bedelinin 1961 yılı başından itibaren kesildiğini, bunun da 
yeniden gine eskiden olduğu gibi bütün işçilere verilmesini istemiş iseler 
de tetkik olunan 3008 saydı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca tanzim 
ve ilân olunan işveren müesseseye ait içyönatmelikte işçiye devam ikra
miyesi veyahut şayak kumaş bedeli verileceğine dair bir sarahat mevcut 
değildir. Bu itibarla akit ve içyönetmelikte derpiş edilmiyen şartların 
talep ve ihdası yerinle görülememiş ve içyönetmelikte mevcut olmayan 
şartlar da müktesep Mr hak teşkil edemiyeceğinden bu iki talebin de 
reddine, kararın birer suretinin ilgililere tebliğine, kanun yolu açık ol
mak üzere yukarıda bildirilen 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı bendlerde yazılı 
hususlar hakkında ittifakla, 6 numaralı bendde yazılı husus hakkında 
ekseriyetle 17/10/1961 tarihinde karar verildi denilmektedir. 

İşçiler tarafından verilen 13/11/1961 tarihli itiraz dilekçesinde : 
işyerinde yapılan İşlerin ağır ve tehlikeli olduğu ve verilmekte olan 

ücretlerin kifayetsiz bulunduğu belirtilerek talepleri veçhiyle karar ve
rilmesi istenmektedir. 

işveren tarafından verilen 11/11/1961 tarihli itiraz dilekçesinde : 
İl Hakem Kurulu kararının ücretlere zamma mütedair hüküm fık

rasının dayandığı esbabı mucibesinin yerinde olmadığı, işyerinde yapılan 
çeşitli sosyal yardımlarla vasati ücretin 21.08 liraya yükseldiği, Kurulun 
asgari ücreti yanlış tesbit ettiğinden hatalı neticeye vardığı, müessese
nin zararlı durumda bulunduğu, işyerinde verilen ücretlerin tatminkâr 
olduğu belirtilerek f l Hakem Kurulunun ücretlere zamma ait hüküm 
fıkrasının kaldırılması istenmektedir. 



Sahife: 6850 (Resmî Gazete) 12 MART 1962 

Zonguldak II Hakem Kurulu Başkanlığının 14/11/1961 tarih ve Bölge 
Çalışma Müdürlüğü ifadesini taşıyan 00969-63-6/3641 sayılı yazısına, ekli 
dosya içinde mevcut bütün evrak okunup incelendikten sonra gereği ko
nuşulup düşünüldü : 

1 — işyerinde verilmekte olan ücretlerin bugünkü geçim şartları 
karşısında düşük bulunduğu yapı'an inceleme sonunda anlaşıldığından 
yapılan işlerin mahiyeti ve ağırlığı da nazara alınarak işverenin ücret
lere zam yapılmaması hususundaki itirazının reddine ancak Zonguldak 
II Hakem Kurulunca tesbit edilen zammın miktarında isabet görülmedi
ğinden bozularak : 

a) Gündeliği 8 liraya kadar olan işçilerin ücretlerine (8 lira ha
riç) % 15, 

b) Gündeliği 8 liradan 16 liraya kadar olan işçilerin ücretlerine 
(16 lira dâhil) % 10, 

c) Gündeliği 16 liradan fazla olan işçilerin ücretlerine % 5, 
Nispetinde zam yapılmasına, 

d) Gündeliği 8 lira ve daha fazla olan işçilerin ücretlerine yapılan 
zam sonunda 919 kuruşun dununda kalan ücretlerin 919 kuruşa iblâğına, 

c) Günde'iği 16 liradan fazla olan işçilerin ücretlerine yapılan 
zam sonunda 17,60 kuruşun dununda kalan ücretlerin 17,60 lirava iblâ
ğına, 

f) Yapılan zamların 1/12/1961 tarihinden itibaren mer'i ve mute
ber olmasına, 

2 — işyerinde verilmekte olan yemek bedelinin, diğer müessese
lerde verilen yemek bedelinin dununda olmadığı anlaşıldığından yerinde 
görülmiyen sendikanın itirazının reddi ile tl Hakem Kurulu kararının 
buna ait hüküm fıkrasının sonucu bakımından tasdikine, 

3 — işçilerin devam ikramiyesi ile şayak kumaş verilmesine taal
lûk eden talepleri yerinde görülmediğinden reddi ile İl Hakem Kurulu 
kararının bu husustaki hüküm fıkrasının tasdikine, 

işbu kararın Resmî Gazete ile ilânına, 28/12/1961 tarihinde İttifakla 
karar verildi. 

İ L A N L A R 
M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Aşağıda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri ve geçici te 

minat miktarları yazılı olan (5) kalem yaş meyva ve sebze hizalarında 
yazılı gun ve saatlerde kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Evsaf ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin ihale satınden bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

M . bedel G. teminat 
C i n s i Miktarı Lira Lira ihale gün ve saati 

1 — Taze erik 70.000 Kilo 70 000 4.750 19 Mart 1962 10.30 
2 — Çilek 60.000 » 114.000 6.950 19 Mart 1962 11,00 
3 — Semizotu 70 000 » 59 500 4.225 19 Mart 1962 11,30 
4 — Taze kabak 120 000 » 72.000 4.850 19 Mart 1962 15,00 
5 — Kiraz 60.000 » 72.000 4.850 19 Mart 1962 15,30 

712 / 4-3 

Aşağıda cins ve miktarlaıı ile muhammen bedelleri ve geçici te
minat miktarları yazılı (4) kalem yiyecek maddesi hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. 

Evsaf ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Komisyonda ve İs
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin ihale saatinden bir 
saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına verme
leri. 

M . bedel G. teminat 
C i n s i Miktarı Lira Lira ihale gün ve saati 

1 — Taze kabak 
2 — Yumurta 
3 — Yumurta 
4 — Yumurta 

35.000 Kilo 21.000 
140.0C0 Aded 37.800 

80.000 » 21.600 
80.000 » 21.600 

1.575 
2 835 
1.620 
1.620 

20 Mart 1962 10.30 
20 Mart 1962 11,00 
20 Mart 1962 11,15 
20 Mart 1962 11,30 
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Aşağıda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri ve geçici temi
nat miktarları yazılı (5) kalem yaş sebze alınması işi hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde açık eksiltme suretiyle Komisyonumuzda yapılacaktır 

Evsaf ve şartnameler her gün mesai saatleri dâhilinde görülebilir. 
İsteklilerin belirli gün ve saatlerde geçici teminatlariyle birlikte Ko

misyonda hazır bulunmaları. 

M . bedel G. teminat 
C i n s i Miktarı Lira Lira ihale gün ve saati 

1 — Marul 26 000 Aded 10 700 803 17 Mart 1962 9,30 
2 — Marul 8.000 » 4.000 300 17 Mart 1962 10,00 
3 — Taze kabak 9 000 Kilo 5.850 439 17 Mart 1962 10.30 
4 — Taze kabak 9.0C0 » 5 700 428 17 Mart 1962 11,00 
5 — Marul 8.000 » 3.600 270 17 Mart 1962 11,15 

714/4-3 

M. S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarfla 2 aded teımobıok uhiZi satın alınacaktır. Muham
men bedeli 37.0C0 lira muvakkat teminatı 2775 liradır. İhalesi 27/3/1962 
Salı günü saat 11 de komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri lâzımdır. 
Postada, gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi komisyonda ve 
İstanbul Lv. Amirliği ilân kısmında görülür. 

800 / 4-2 

Açık eksiltme ile mütaahhit nam ve hesabına 14 kalem GMC. mal
zemesi satın alınacaktır. Muhammen bedeli 176.540,— lira muvakkat 
teminatı 10.077,— liradır. İhalesi 30 Mart 1962 Cuma günü saat 11 de 
Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul 
Lv. Â. ligi ilân kısmında görülür. 
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Bayındırlık Bakanlığmdan : 

Baknlığımız ihtiyacı bulunan ve 12/3/1962 Pazartesi günü saat 15 
de eksiltmesinin yapılması mukarrer olan (16.600,—) lira muhammen 
bedelli iki aded nivo aleti ile bir aded takeometre aleti eksiltmeden kal
dırılmıştır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
845/1-1 

PTT Ankara Bölge Başmüdürlüğünden 

Yazlık elbise, kasket, gömlek ve kravat dlktlrilecektlr 

işletmemiz personeli için şartnamesinde yazılı kumaş ve malze
mesi verilmek kaydiyle 1219 takım yazlık elbise 1211 kasket, 2438 
gömlek ve 2422 aded kravat kapalı teklif alma suretiyle diktirilecektir. 

Tamamının dikiş tahmin bedeli (39.008,—) lira olup muvakkat 
teminatı (2.926,—) liradır. 

ihale 22/3/1962 Perşembe günü saat 15.00 de Samanpazanndakl 
Başmüdürlük binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi Başmüdürlüğümüz ve istanbul PTT Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

işletmemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 
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12 MART 1962 (Resmî Gazete) Sahife: 6851 

içişleri Bakanlığı Levazım Müdürlüğünden : 

1 — Nisan. Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 1962 ve Şubat 1963 
aylarında yayınlanacak idare Dergisinin baskı işi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Beher forma 320 liradan (60) forma için (19.200) lira olup ge
çici teminatı (1.440) liradır. 

3 — Talipler bu işe ait şartnameyi mesai saatlerinde bedelsiz ola
rak Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görebilirler. 

4 — Eksiltme 19/3/1962 Pazartesi saat 15 de Bakanlık Levazım 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 — isteklilerin teklif mektuplarım ve kanunen gerekli belgeleri 
eksiltme yapılacağı gün ve saat (14) e kadar Komisyona vermeleri ge
rekir. 
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Mill i Eğitim Bakanlığından : 

1 — 1.663.937,68 lira keşif bedelli Adana Yetişkinler Teknik Eğitim 
Merkezi yatakhane ve kafeterya binaları inşaatı 2490 sayılı kanuna isti
naden ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 14 Mart 1962 Çarşamba günü saat 15 de Ankara'da 
Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlık binasında Erkek Teknik öğre
tim Genel Müdürü odasında kurulacak komisyonda yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 63.668,13 liradan ibaret geçici teminat mektup veya makbu

zunun, 
b) Keşif bedeli 1.200.000— lira olan benzeri bir İnşaat yaptığına 

veya denetlediğine dair belgenin, 
c) inşaat müteahhidi olarak 1962 yüına ait ticaret ve sanayi oda

sından alınmış belgenin, 
Teklif mektubu ile verilmesi şarttır. 
4 — Bu işe ait dosya ve şartname ile keşif evrakı hergün çalışma 

saatleri içinde Bakanlık Yapı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 
Teklif mektubunun eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkanlı

ğına verilmiş ve gelmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 
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Adana Vakıflar idaresinden : 

Taksitle gayrimenkul satılacaktır 

S. No. Mahallesi Sokak 

1- 162 Reşatbey 
2- » » 
3- » » 
4- » » 
5- » » 
6- » » 
7- 579 Çınarlı 

241 

124 

Mesahası Muham. Geçici 
Cinsi M2 Ada-Par. bedeli teminat 

Arsa 613 900 275 107275 6650 
570 274 99750 6250 
577 276 86550 5600 

» 542 273 81300 5350 
262 269 26900 2100 

» 290 268 34840 2800 
558 1373 5 78120 5200 

yerlerin ihalesi 19/3/1962 günü saat 15 de 

8-597 Çınarlı 123 Arsa 547 1374 12 76580 5080 
9-598 » 560 » 13 78400 5175 

10-549 602 1370 3 124000 7450 
11-548 671 » 2 100650 6300 
12-578 » 557 1373 4 72410 4875 
13-577 562 » 3 73060 4910 
14-601, 608 » » 817 391 167,174 96430 6100 

Yukarıda yazılı yerlerin ihalesi 21/3/1962 günü saat 15 de 

15-536 Çmarlı 124 Arsa 488 1369 3 48800 3900 
16-585 » 123 699 1373 11 141840 8500 
17-534 124 555 1369 1 83250 5500 
18-535 » 526 » 2 65720 4550 
19-546 127 587 13 73375 5000 

Yukarıda yazılı yerlerin ihalesi 23/3/1962 günü saat 15 de 

Adana'nın Reşatbey Mahallesi Belediye arkasında ve Çmarlı Ma
hallesi Pavyona anası namiyle maruf yerlerde ve yukarıda her türlü va

sıfları yazılı gayrimenkuller şartlaşması dâhilinde 2-5 yıl vâde ve 4-10 
eşit taksitte altlarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla artırma usu-
liyle Adana Vakıflar idaresinde satılacaktır. Taliplilerin alacakları gay-
rimenkule ait geçici teminat, resimli ikametgâh ve hüviyet belgelerini 
havi ve 2490 sayılı kanunun 32-34 maddelerine uygun kapalı zarflarını 
en geç ihale günü saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığma vermeleri 
veya posta ile ulaştırmaları lâzımdır. Postada vâki gecikmeden mesu
liyet kabul edilmez. Fazla bilgi almak isteyenlerin çalışma saatlerinde 
adı geçen idareye müracaatları ilân olunur. 
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Amortisman ve Kredi Sandığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasından : 

Amortisman ve Kredi Sandığınca ihraç edilen Maliye Vekâleti 
Amortisman ve Kredi Sandığı % 5 faizli 1960 istikrazı muvakkat tahvil
lerinin asıl tahvillerle tebdiline 15 Mart 1962 tarihinde başlanacak ve 
tebdil muamelesi altı ay devam edecektir. 

Hâmillerin bu müddet içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sının bulunduğu yerlerde bu bankaya, bulunmadığı yerlerde de Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası şube ve ajanslarına müracaatla ellerindeki 
muvakkat tahvilleri makbuz mukabilinde teslim etmeleri rica olunur. 

Asıl tahviller bu bankalar marifetiyle ve pek kısa bir zamanda sa
hiplerine teslim olunacaktır. 

26 Nisan 1962 tarihinde vâdesi hulul edecek faiz, asıl tahvil üze
rindeki 2 sayılı kupon mukabilinde ödeneceğinden sayın hâmillerin bir 
an evvel muvakkat tahvillerini tebdil etmeleri menfaatları iktizasıdır. 

Altı aylık müddetten sonra tebdil muamelesi yalnız Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğünde icra edilecek ve bu tarih
ten sonraki tebdil masrafları hâmillere ait olacaktır. 
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Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Cinsi : Yeşil yem (3 tonu havuç, 15 tonu pancar, 10 tonu ıspanak 
ve 14 tonu kıvırcık veya marul olmak üzere) Miktarı : 42 ton, Muham
men bedeli : 23.300 lira, Geçici teminatı : 1.747 lira 50 kuruş, ihale şekli : 
Kapalı zarf. 

Yukarıda müfredatı yazılı 42 ton yeşil yem 2490 sayılı kanunun 32 
nci maddesi gereğince eksiltmeye konulmuştur, ihalesi 16/3/1962 Cuma 
günü saat 15 de Enstitüde toplanacak Satınalma Komisyonunca yapıla
caktır. Kapalı zarfların en geç aynı gün saat 14 de kadar Komisyona 
verilmiş olması şarttır. 

isteklilerin şartnameyi görmek ve teminat yatırmayı sağlamak 
üzere Enstitü Bürosuna müracaatları. 
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Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

C i n s i Markası Şasi No. Motor No. 
Fiyatı G. Tem 
Lira Lira Kr . 

Arazi otosu Jeep Willys 
» » » » 
» » » > 
» » » » 
> » » > (Kanada) 

Pick-Up Wanguard Standart 

50292 
G J 3A46878 

35850 
15840H 

16229 
264955 

4 R L 143923 
J 106146 

3J 86827 
A J 466901X 

IT 21822 
263055E 

4.000 
4.500 
4.500 
5.500 
4.000 

12.000 

300,— 
337,50 
337.50 
412,50 
300,— 
900,— 

Yukarıda cinsi, markası, şasi ve motor numarası, fiyatı ve geçici 
teminatı yazılı kullanılmış 5 aded jeep ve 1 aded Pick-Up kapalı zarf 
usulü ile satışa çıkarılmıştır, ihaleleri ayrı ayrı olarak 29/3/1962 Per
şembe günü saat 15 de Vilâyet Konağında Daimî Encümende yapılacak
tır. Şartname Daimî Encümende görülür. 

isteklilerin belirli gün saat 14 e kadar teminat makbuz veya mek
tubunu havi usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflarını Daimî Encümene 
vermeleri. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Sahife: 6852 (Resmî Gazete) 12 MART 1962 

Sümerbank Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ordu Soya Fabrikası ve müştemilât binaları inşaatı, birim 
fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Yapılacak inşaatın keşif bedeli (8.500.000,—) lira olup mu
vakkat teminatı (268.750,—) liradır. 

2 — Eksiltme evrakı Ankara'da Sümerbank Ankara Şubesi Mü
dürlüğünden; istanbul'da Galata'da Sümerbank istanbul Şubesinden 
(250,—) lira mukabilinde alınabilir. 

4 — Eksiltme evrakı 19 Mart 1962 Pazartesi günü saat 15.00 e ka
dar Ankara'da Genel Haberleşme Servisimize tevdi edilecektir. 

5 — Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin bir taahhütte (5.000.000,—) 
liralık bina inşaatını mütaahhit sıfatiyle yapmış ve kati kabulünü yap
tırmış olması; veya Bayındırlık Bakanlığından alınmış (özel) veya (Tü
zel) kişilere mahsus (10.000.000,— ) liralık (A) veya (B) sınıfı müta-
ahhıtlık karnesini haiz olmaları şarttır. 

6 — Banka işi dilediğine yaptırmakta veya vaz geçmekte tama
men serbesttir. 
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Sümerbank Sivas Çimento Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş : 45000 ton maden kömürünün Zongul
dak'tan müesseseye nakli ve vagon-kamyon içinde teslimidir. 

' 2 — Bu İşin geçici teminatı 115.000,— T. L. dır. 
3 — ihale 20 Mart 1962 günü saat 15,00 de Sivas'ta Müessese Mü

dürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 — Bu işe ait şartname Müessesemizden veyahut istanbul Bahçe-

kapı Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Nakliyat Servisinden temin 
edilebilir. 

5 — istekliler gerçek tek veya tüzel kişiler olacaktır, (özel veya 
tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) 

6 — isteklilerin vesikaları ile birlikte teklif mektuplarının ihale 
saatine kadar vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler ve telgrafla mü
racaat nazarı itibara alınmaz. 

7 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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Afyon Belediye Başkanlığından : 

Belediyemiz için 1956 -1957 modeli, temiz kullanılmış, rektifiye gör
memiş, arazi vitesli bir aded jeep alınacaktır. 

ihale kapalı zarf usulü ile olup muhammen bedeli 28.500 lira ve 
muvakkat teminatı 2.137 lira 50 kuruştur. 

ihalenin 27 Mart 1962 Salı günü saat 15 de Belediye Encümeninde 
yapılacağı ilân olunur. 
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Sakarya Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

961/610 
Davacı : Fethiye Türker, veküi Av. Tekin Yaman, Sakarya 
Dâvâlı : Salim Sami Türker, Ankara Aydınlık Evler Dulda Sokak 

No. 14 daire 3 de ikamet etmekte iken halen adresi meçhul. 
Dâva : Nafaka 
Davacı vekili tarafından mahkemeye verilen 10/11/1961 günlü dilek

çe ile dâvâlı Ticaret Bankasından emekli olup her ay ©ime net olarak 
401 lira geçtiğini ve Ankara Halk Bankası Şubesinde memur iken işye
rinde içki içtiğinden vazifesine son verildiği ve müvekkili ile çocukla
rına bakmadığından müvekkili Fethiye için ayda 90 küçük Gülsen, Gü
zin ve Murad'a 70 şer liradan ceman 300 lira nafakanın her ay dâvâlı
dan mahkeme masrafları ve ücreti vekâlet ile birlikte tahsili talep edil
miş ve dâvâlıya çıkartılan davetiye bilâ tebliğ iade edildiği gibi yaptı
rılan zabıt tahkikatında da adresi bulunamadığından ilânen tebligat ic
rasına karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 30/3/1962 Cuma günü saat 9.30 da dâvâlı 
bizzat veya kanuni bir vekil göndermek suretiyle duruşmada hazır bu
lunması dilekçe ve tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Gediz icra Memurluğundan : 

Alacaklı Gediz'de Bekir Sami Bozfoey, Ahmet Uluhan ve Mustafa 
Başol vekilleri Avukat Kadri Alanyalı'ya 6300 lira asil ve ayrıca yapı
lacak masrafları borçlu, Tammineral Limited Şirketi Maden işleri, is
tanbul - Galata Bankalar, Bankalar Caddesi Arşimldis Han kat 4 No. 40 
hakkında yapılan 961/691 sayılı icra takibinden borçlu adma çıkarılan 
yenileme arzuhali, ihtiyati haciz zabıt varakası ve ihtiyati haciz kararı, 
borçlunun 2 sene evvel adres değiştirdiğini, belli olmadığından tebliga
tın iade edilmesi üzerine zabıta marifeti ile yapılan tahkikatta aynı se
beple tebligat yapılamaması üzerine, Gediz Asliye Hukuk Mahkemesinin 
6/9/1961 T. 961/62/45 sayılı ihtiyati haciz kararları ve alacaklıların 
958/218 sayılı dosyayı yenilemeleri üzerine 961/691 sayı alan işbu dosya 
üzerinde yapılan muamelede mahallinde : 1 - 11 aded beheri 10 ar lira
dan kullanılmış karpit feneri 2-3 aded beheri 50 şer liradan ray demiri, 
5 - 6 aded beheri 3 er liradan kullanılmış gemici feneri, 4 - 5 aded beheri 
3 er liradan Alman kazması 5 - 3 aded beheri 20 şer liradan kullanılmış 
el aralbası, 6 - 7 aded beheri 2 şer liradan kürek, 7 - 3 aded beheri 20 
şer liradan kalın sondaj borusu 8 - 7 aded beheri 15 er liradan ince son
daj borusu, 9 - 4 aded beheri 2 şer liradan çadır kazığı, 10-2 aded 
beheri 20 şer liradan sondaj kolu, 11 -1 aded 10 lira kıymetinde masa 
12-4 aded beheri 2 şer liradan kalas, 13-6 aded beheri 400 er liradan 
vagonet 14-8 aded beheri 50 şer liradan tekli ray demiri 15 - 2 aded 
beheri 400 er liradan makas mahallinde 7/9/1961, 8/11/1961 ve 9/11/1961 
tarihlerinde haczedilmiş ve işbu haciz zabıt varakası, yenileme arzuhali 
ve ihtiyati haciz kararı borçluya tebliğ edilemediğinden ve gösterilen ad
resi de meçhul bulunduğundan işbu ilânın tarihinden itibaren 20 gün 
içinde borçlu şirketi temsilen bir vekil veya temsilci gönderilmediği tak
dirde veya yapılan muameleye itiraz edilmediğinde işbu muamelenin 
katileşeceği ilân olunur. 
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Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulundan : 

1 — Okulumuz ihtiyacı için dökümü aşağıda yazılı yiyecek maddeleri ile temizlik malzemesi eksiltmeye konmuştur. 
2 — Bu işe ait şartname ile sözleşme projesi her gün çalışma saa... rinde kanuni bedeli karşılığında Hesap işleri Büromuzda görülebilir. 
3 — Eksiltme Ankara'da Hacettepe'de Okul Satınalma Komisyon .nda yapılacaktır. 
4 — iştirak etmek isteyenlerin geçici teminatlarını Okul idaresinde.) alacakları tahsilat müzekkeresi karşılığında Üniversite Saymanlık Mü

dürlüğüne yatırmaları gereklidir. . 
5 — isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifine uygun olarak hazır .ayacakları teminat ve ticaret odası belgeleri ile tekliflerim havi kapalı zarf

larını belirli günlerde eksiltme saatinden bir saat önce Komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. (Bu kayıt kapalı zarflar içindir. Postada gecikme kabul 
edilmez.) 
Grup 

1 
2 
3 
4 

Mahiyeti 

Ekmek 
Kuru erzak 
Yufka ve çeşitli kadayıf 
Yumurta 
Yaş sebze ve meyva 
Temizlik malzemesi 

Tahminî Geçici I H A L E 
Miktarı tutarı teminatı Tarihi Günü Saati 

75.000 Aded 52.500 — 3.875 — 20/3/1962 Sah 10,30 
33 Kalem 131.810 — 7.841 — 20/3/1962 Salı 14,30 
4 » 5.510 — 414 — 20/3/1962 Salı 16,30 

110.0C0 Aded 33.000 — 2.475 — 23/3/1962 Cuma 10,30 
46 Kalem 149 295 — 8.715 — 23/3/1962 Cuma 14,30 
13 » 54.302 — 3.966 — 23/3/1962 Cuma 16,30 

N N 
Şekli 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

» » 

809/4-2 

Başbakanlık Devlet Matbaa «i 
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    İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar                                            Sayfa 

 
39 1962 Yılında Gelir Vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 Taksitte Ödenmesi ve 193  

     Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici Bir Madde İlâvesi Hakkında Kanun   1 

 

40 6183 Sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde 

     Eklenmesine Dair Kanun          1 

 

41 Halit Kızı Nermin Akmansü'ye Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Bağlanmasına Dair 

     Kanun            1 

 

Millet Meclisi Kararı 
 

8 Keban Barajı ve Aşağı Fırat Havzası Kalkınma Projesi Hakkında Meclis Araştırması 

   Yapılmasına Dair Karar          2 

 

Kararname 
 

6/217 «Orman Genel Müdürlüğü Memurlarının Görecekleri İşlere Dair Tüzük'ün 28 inci 

            Maddesinin Değiştirilmesi ve 35 inci Maddesinin Son Fıkrasının Kaldırılması  

            Hakkında Tüzüğün Yürürlüğe Konulmasına Dair Kararname    2 

 

Maliye Bakanlığına Ait Arif Arıkan’ın ve İsmail Kavadar’ın Atama Kararnamesi  2  

 

Yönetmelik 
 

1962 Yılında At Yarışlarına İlâve Olunan Engelli Yarışlar Hakkında Geçici Yönetmelik  3 

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 
 

962/6 Fakülte Yönetim Kurulu Kararından Doğan Zararın Ödetilmesine İlişkin Davada 

          İdare Yargı Yerinin Görevli Olduğuna Dair Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı  3 

 

962/7 Trafik Esaslarına Aykırı Davranış Sonucu Meydana Gelen Zararın Ödettirilmesi  

           Davasında Adalet Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Uyuşmazlık Mahkemesi  

           Kararı            3 

 

962/8 Trafik Esaslarına Aykırı Davranış Sonucu Meydana Gelen Zararın Ödettirilmesi  

           Davasında Adalet Mahkemesinin Görevli Olduğuna Dair Uyuşmazlık Mahkemesi  

           Kararı            4 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 
 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları       4 

 

İlanlar            6

           
 

                        

 
 

 

                   


