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Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Kısmı Genel Kurulunun 

5/2/1962 gün ve E: 24, K: 2 sayılı Karan 
ÖZETİ: Posta Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğünün, telefon abonelerinden, her 
ne ad altında olursa olsun, abone parasından 

E. No : 24 başka hiç bir şey istemeğe hakkı olmadığına 
K. No : 2 dair Yargıtay Tevhidi İçtihad Kararı. 

Yargıtay Birinci Başkanlığına verilen dilekçelerle Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün telefon abonelerinden yaptığı hiz
metin karşılığı, olan abone parasından ayrı olarak hat bakım ücreti 
adiyle almakta olduğu parayı istemekte haklı bulunup bulunmadığı ko
nusunda Yargıtay Ticaret Dairesiyle Üçüncü Hukuk Dairesinin kararları 
arasında birbirini tutmazlık olduğu belirtilerek kararlardaki aykırılığın 
İçtihadı birleştirme yoluyla giderilmesi istenmiştir. 

Üçüncü Hukuk Dairesinin 1721/1457 sayılı ve 25/2/1957 günlü ka
rarında Genel Müdiflüğün hat bakım parasını isteyebileceği esasının be
nimsenmiş olmasına karşılık, Ticaret Dairesinin 4279/4198 sayılı ve 
14/7/1956 günlü kararında ise Genel Müdürlüğün bakım parasını isteye-
meyeceği kabul olunmuştur. Bu durum karşısında, İçtihadı Birleştirme 
Hukuk Bölümü Genel Kurulunca, İçtihadı birleştirme sebebinin gerçek
leşmiş bulunduğuna oybirliğiyle karar verildikten sonra, konu incelendi, 
gereği görüşülüp konuşuldu : 

1 — Uyuşmazlığın esası, Genel Müdürlüğün kuruluşuna ilişkin 6145 
sayılı kanunun 11 inci maddesi hükmüne verilen anlamdan çıkmaktadır. 
Ticaret Dairesi kararı, sözü geçen madde uyarınca Genel Müdürlüğün, 
ancak ve ancak, yapacağı iş veya hizmetin karşılığım tarifeye koyabi
leceği, hukuk bakımından iş ve hizmetin karşılığı olmayan paraları tari
feye koyamıyacağı düşüncesine dayandığı halde Üçüncü Hukuk Dairesi 
kararı, söz konusu madde gereğince hat bakım parası veya başka adlarla 
tarifeye konulacak paraların istenmesinin mümkün olduğu düşüncesine 
dayanmaktadır. 

2 — Abonelerle Genel Müdürlük arasındaki hukuki münasebet, 
abonman mukavelesi denilen akitle düzenlenmiş ise de, aktin şartları ka
nunun bir çok kesin hükümlerine (Âmir hükümlerine) dayanmaktadır. Bu 
akitlerle alınacak paralar, yalnız, yukarıda sözü edilen madde uyarınca 
yapılacak tarifelere göre alınabilecektir. Sözü geçen maddede ise, tarife 
konusunun, sadece hizmet veya işin karşılığı olacağı, kesin şekilde açık
lanmıştır. Hizmet veya işin karşılığı ise, tesbit edilen tarife parasıdır ki 
Genel Müdürlük bunu almakta ve hiç kimse, bu haklı isteğe karşı i t i 
razda bulunmamaktadır. 

S .— Kurulda, telefon hizmetinin karşılığının tesbiti İçin hat bakım 
giderlerinin de, sabit tesisler giderlerinin de gözönünde tutulması ge
rekli unsurlar oldukları cihetle tarifenin bunları da kapsamına alabile

ceği görüşü ileri sürülmüştür. Bu görüş iktisadi bakımdan doğrudur ve 
tarife parasının hesaplanmasında bunların da, amortismanların da, me
mur ve hizmetlilere ödenen iş paralarının da, elektrik akımı giderleri 
gibi daha bir çok giderlerin de gözönünde tutulması bir zorunluktur. 
Tarife ile tesbit olunan karşılık, hesaplandığı sırada, elbet, bütün bu un
surlar hesaba katılmıştır. Sonradan bunlardan birisinde veya bir kaçında 
bir yükselme görülecek olursa yapılacak işlem, tarifedeki karşılığı bu 
yükselmeye göre artırmak olabilir; yoksa tarifedeki karşılık değişmek-
sizin, işletmeyi ilgilendiren giderlerin bazılarını da hizmetin karşılığı 
saymak ve bunu aboneden ayrıca istemek hukuki bakımdan, mümkün 
değildir; çünkü, hizmet karşılığı, kanunda başkaca bir hüküm bulun
madıkça, akit veya kanun uyarınca belli edilen bir para veya başka bir 
edimdir ve doğrudan doğruya hizmetle ilgilidir. Bu sebeplerle, Üçüncü 
Hukuk Dairesinin görüşü, Kurulun çoğunluğu tarafından 6145 sayılı ka
nunun 11 inci maddesi hükmüne ve dolayısıyle taraflar arasındaki abon
man mukavelesi hükümlerine uygun bulunmamıştır. 

Telefon kendi malı olmayan abonelerden alman telefon kiralarına 
hiç kimsenin itiraz etmemekte bulunması dahi, Üçüncü Hukuk Dairesinin 
görüşünü haklı göstermez. Çünkü, kanunun veya aktin her hangi bir 
hükmü ile, abonenin telefonunu Genel Müdürlüğün karşılıksız vereceği 
esası benimsenmiş değildir. Abonenin kendi malı olan telefonun kulla
nılması halinde telefon kirası alınmamaktadır. Bu kira, gerçek bir men
kul mal kirasıdır. Bu bakımdan, hat bakım parası veya sabit tesisler 
kirası adiyle alman paralarla telefon kirasının nitelikleri tamamiyle ay
rıdır ve telefon kirasının alınması, kanuna aykırı değildir. 

4 — Yukarıki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, Genel Müdürlük 
telefon abonelerinden, her ne ad altında olursa olsun, tarife ile kabul edi
len abone parasından başka bir istekte bulunamaz ve böyle bir istek, 
abone tarafından kabul edilse bile, sözü edilen 11 inci maddedeki kesin 
hükme aykırı olacağı cihetle Borçlar Kanununun 20 nci maddesi hük
münce bu kabul, muteber olmaz. O halde aboneler, tarife parasından 
başka kendilerinden alınmış olan paraları, Borçlar Kanununun 62 nci 
maddesi uyarınca geri isteyebilecekleri gibi Genel Müdürlüğün böyle bir 
alacak isteyemeyeceğinin tesbitini de dâva edebilir ki bu tesbit dâvasına 
bizim hukuk uygulamalarımızda eski hukuktan gelme bir alışkanlıkla 
(Muarazanm önlenmesi dâvası) denilmektedir. 

Sonuç : Posta Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün, te
lefon abonelerinden, her ne ad altında olursa olsun, abone parasından 
başka hiç bir şey istemeye hakkı bulunmadığına 5/2/1962 günlü ilk top
lantıda üçte ikiyi aşan çoğunlukla karar verildi. 
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Iş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 

E. No : 1012-17-14 
K. No : 574 

ÖZETİ: Bafra Kereete Fabrikası işyerinde ça
lışan işçileri temsilen Bafra Kereste Fabrikası 
İşçileri Sendikası ile işveren arasında çıkan 
toplulukla iş uyuşmazlığı hakkında. 

Bafra Kereste Fabrikası işyerinde çalışan işçileri temsilen Bafra 
Kereste Fabrikası İşçileri Sendikası ile işveren arasında çıkan toplulukla 
iş uyuşmazlığına mütedair Samsun Vilâyet Hakem Kurulunun 11/10/1961 
tarihli kararına işveren itiraz etmiş olduğundan 3008 sayılı İş Kanunu
nun muaddel 83 üncü maddesi gereğince teşekkül eden İş İhtilâfları Yük
sek Hakem Kurulu: Temyiz Mahkemesi 5 inci Hukuk Dairesi Reisi Os
man Yeten'in Başkanlığında Çalışma Genel Müdürü Ekmel Onbulak 
işveren temsilcileri: DDY. Zat İşleri Dairesinde Teknik Müşavir Cev
det Karasu ile Sümerbank Sosyal İşler Müdürü Mebrure Yıldırım, işçi 
temsilcileri: Ankara Bira Fabrikası işçilerinden Halil Tunç ve öz Kau
çuk Sanayii Limited Ortaklığı işçilerinden Hüseyin Inci'nin iştirakiyle 
28/12/1961 tarihinde Çalışma Bakanlığında toplandı: 

Samsun Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara işverenin yap
mış olduğu itiraz İş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin (D) fıkra
sında yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşılmış olduğun
dan işin esasının İncelenmesine geçildi: 

Sendika ile işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet gerekse nisap 
bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuşmazlığının 
uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 iş haftası 
evveline kadar geçen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde bir ihtilâf 
çıkmadığı anlaşılmış ve İhtilâf konusunun da : 

İşçi ücretlerine kademeli zam yapılması talebini teşkil ettiği görül
müştür. Samsun Vilâyet Hakem Kurulunun 11/10/1961 tarihli kararında 
ezcümle: İşçilerin halen almakta oldukları ücretlerin günlük vasatisi, 
fiyat endeksinde görülen yükselme gözönünde tutularak: günde 6-9, 75 
Ura olanlara % 30 ve 10-16 lira olanlara % 10 nispetinde zam yapılma
sına oybirliği ile karar verildi. Denilmektedir. 

İşveren tarafından verilen 4/11/1961 tarihli itiraz dilekçesinde: İşçi 
ücretinin düşük olmadığı, işlerin sürüm görmediği, işçilere buna rağmen 
i ş verildiği hususları beUrtilerek Vilâyet Hakem Kurulu kararının kal
dırılması İstenmektedir. 

Samsun Vilâyet Hakem Kurulu Başkanlığının 17/11/1961 tarih ve 
Bölge Çalışma Müdürlüğü ifadesini taşıyan 8-51-6/5514 sayılı yazışma 
bağlı dosya içinde mevcut bütün evrak okunup incelendikten sonra ge
reği konuşulup düşünüldü : 

İşyerinde verilmekte olan ücretlerin bugünkü geçim şartlan karsı
sında bir miktar düşük olduğu yapılan inceleme ve benzeri işyerlerinde 
verilmekte olan ücretlerle mukayese sonunda anlaşıldığından İşverenin 
hiç zam yapılmaması yolundaki itirazının reddine ancak Samsun Vilâ
yet Hakem Kurulunca yapılan zammın miktarında İsabet görülmediğin
den kararın bu sebeple bozularak : 

a) 800 kuruştan aşağı ücretlere % 15 nispetinde zam yapılmasına, 
b) 800-1000 kuruş olan ücretlere (1000 kuruş dâhil) % 10 nis

petinde zam yapılmasına, 
c) 1000 kuruştan fazla olan ücretlere % 5 nispetinde zam yapü-

masına, 
d) 800 ve 800 kuruşun üstünde olan ücretlere yapılan zam sonunda 

919 kuruşun dununda kalan ücretlerin 919 kuruşa iblâğına, 
e) 1000 kuruşun üstünde olan ücretlere yapılan zam sonunda 

1100 kuruşun dununda kalan ücretlerin 1100 kuruşa iblâğına, 
f) Yapılan bu zamların 1/12/1961 tarihinden itibaren uygulanma

sına ve 
İşbu karana Resmi Gazete ile ilânına 28/12/1961 tarihinde İttifakla 

karar verildi. 

E. No : 
K. No: 

1012-2-40 
575 

ÖZETİ: Et ve Balık Kurumu Ankara Et Kom
binası İşyerinde çalışan İşçileri temsilen Ankara 
Et, Balık ve Gıda Sanayii İşçileri Sendikası ile 
işveren arasında çıkan toplulukla İş uyuşmaz
lığı hakkında. 

Et ve Balık Kurumu Ankara Et Kombinası işyerinde çalışan işçileri 
temsilen Ankara Et, Balık ve Gıda Sanayü işçileri Sendikası ile İşveren 
arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair Ankara İl Hakem 

Kurulunun 3/11/1961 tarlhU kararına taraflar itiraz etmiş olduğundan 
3008 sayılı Iş Kanununun değişik 83 üncü maddesi gereğince teşekkül 
eden İş İhtilâf lan Yüksek Hakem Kurulu: Temyiz Mahkemesi 5 inci 
Hukuk Dairesi Reisi Osman Yeten'in Başkanlığında, Çalışma Genel 
Müdürü Ekmel Onbulak'ın işveren temsilcileri: DDY. işletmesi Zat İş
leri Dairesinde Teknik Müşavir Cevdet Karasu ile Sümerbank Sosyal 
işler Müdürü Mebrure Yıldırım'ın, işçi temsilcileri: Ankara Bira Fabri
kası işçilerinden Halil Tunç ve Özkauçuk Sanayii Limited Şirketi işçi
lerinden Hüseyin İnci'nin iştirakiyle 29/12/1961 tarihinde Çalışma Bakan
lığında toplandı: 

Ankara Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara tarafların yapmış 
olduğu itirazın Iş Kanununun muaddel 82 nci maddesinin (D) fıkrasında 
yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşıldıktan sonr* işin 
esasının incelenmesine geçildi : 

Sendika ile işveren arasında çıkan ve gerek mahiyet, gerekse nisap 
bakımından kanuni şartları haiz bulunan toplulukla iş uyuşmazlığının 
uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından geçtiği ve 26 iş haftası 
evveline kadar geçen müddet zarfmda aynı gaye ve şekilde başka bir 
ihtilâf çıkmadığı ve ihtilâf konusunun da : 

1 — 1959 yılı sonundaki ücretler gözönünde tutularak % 30 zam 
yapılması, 

2 — Sanat sınıfı baremlerinin yapılış gayesine uygun şekilde tat
biki ile kasap, derici, bağırsak ve sosisçl gibi kollarda çalışanların du
rumlarının imtihanla tesbit olunması, 

3 — İşyeri dahili talimatnamesinin ¡10 uncu maddesindeki işçi nak
line ait hükmün kaldırılması, 

4 — Içyönetmeliğin 58 İnci maddesindeki sosyal yardımların mük
tesep hak teşkil etmiyeceğini mütaallik hükmün çıkanlmau, 

taleplerini teşkil ettiği görülmüştür. 

Ankara II Hakem Kurulunun 3/11/1961 tarihli kararında : 

Gereği düşünüldü: 
Et Balık ve Gıda Sanayii işçileri Sendikası temsilcileri aracılığı ile 

Ankara Et Kombinası Müdürlüğü işyerinde çalışan işçilerin çıkardığı 
toplulukla iş uyuşmazlığında : 

1 — Sendika temsilcileri 1959 yılı sonundaki ücretler nazara alına
rak •% 30 nispetinde ücretlere zam yapılmasını talep etmekte İseler de, 
emsal işyeri olarak gösterilen işyerlerinden getirtilen ücretlerin de, ihti
lâf çıkaran işyerindeki işçilere verilen ücretlerin daha yüksek bulunduğu 
ve hususi sektörün bu işkolunda çalışan işçilere verdiği ücretlerin de 
keza daha dûn bulunduğu kanaati hasıl olmakla ücretlere zam taleple
rinin reddine, 

2 — Sanat sınıfı baremlerinin yapılış gayesine uygun bir şekilde 
tatbikiyle kasap, derici, Bağırsakçı, Sosisci gibi kollardaki sanat sınıfın
da çalışanların imtihanla durumlarının tesbiti istenilmekte ise de esasen 
işyeri içyönetmeliğinin 8 inci maddesi bu hususu açıklamış ve tatbik 
mevkiinde bulunmuş olduğundan elyevm işyerinde çalışmakta bulunan 
bu sınıf işçileri yeniden bir imtihana tabi tutmak ise işyerine ait bir key
fiyet bulunduğundan bu talebin de reddine, 

3 — Içyönetmeliğin 10 uncu maddesindeki tâyin, nakil hususunda
ki hükmün kaldırılması isteğine gelince Iş Kanununun 77 nci maddesi 
mer'i iş şartlarının hepsi veya bir kaçının ihlâl edilmesi karşısında iş ih
tilâfı çıkarılabileceğini âmir bulunmuş ve işverenin bu maddeyi ihlâl ey
lediğine dair ortada bir olay da bulunmamış olduğundan bu talebin de 
reddine, 

4 — Içyönetmeliğin 58 inci maddesindeki sosyal yardımların mük
tesep hak teşkil etmeyeceğine dair hükmün kaldırılması yolundaki talep 
ise, taraflarm beyan ve ikrarlarına nazaran 5 seneden beri çeşitli sosy.U 
yardımlar yapılmakta olduğu anlaşılmış ve bu halde umumi hukuk ka
idelerine göre müktesep hak teşkil edeceği cihetle içyönetmeliğin 58 inci 
maddesindeki (sosyal yardımlar işçiler için hiç bir zaman müktesep bu
llak teşkil etmez) kaydının bu vaziyet karşısında bir hüküm ifade ede 
miyeceği cihetle kaldırılmasına, 

itirazı kabil olmak üzere 3/11/1961 gününde oy birliğiyle veriler 
karar taraflara açıkça anlatıldığı denilmektedir. 

işveren tarafından verilen 20/11/1961 tarihli itiraz dilekçesinde : 
Içyönetmeliğin 58 inci maddesinde zikredilen sosyal yardımların ka

nuni bir mecburiyet bulunmadığı halde yapıldığı ve müessesenin mal: 
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takati İle mütenazır olarak devam ettiğinden işçiler için bir hak teşkil 
etmediği cihetle yerinde bulunmayan Ankara îl Hakem Kurulunun 
3/11/1961 tarihli kararının 4 üncü maddesinin kaldırılması istenmektedir. 

Sendika tarafından verilen 20/11/1961 tarihli itiraz dilekçesinde : 
Konya ve Zeytinburnu Et Kombinalarında ödenen ücretlerin Anka

ra'da verilen ücretlerin dûnunda olmasının talebin reddine esas olamıya-
cağı zira o illerdeki asgari ücretin Ankara'dan düşük olduğu Ankara Et 
Kombinasının kâr eden bir müessese olduğu Başbakanlık istatistiklerine 
göre 1959 yılından bu yana zaruri ihtiyaç maddeleri fiyatlarında yüksel
me olduğu, işçinin esasen büyük bir kısmının işveren tarafından zam 
yapılmış bulunduğu, işyerinde, 1959 yılında yapılan barem o sene uygu
landığı halde 1960 ve 1961 yılında bu barem tatbik edilmediği, bu suret
le mer'i is şartı ihlâl olunduğu, içyönetmeliğin 10 uncu maddesindeki 
nakle ait hükmün işçiyi mağdur ettiği belirtilerek, îl Hakem Kurulu ka-
rarmm bu hususlara ait hüküm fıkralarının bozularak talep veçhiyle ka
rar verilmesi istenmektedir. 

Ankara îl Hakem Kurulu Başkanlığının 23/11/1961 tarih ve 1393& 
sayılı yazışma ekli olarak alınan dosya içinde mevcut bütün evrak oku
nup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü : 

1 — ihtilaflı işyerine işçilerin, işe giriş ve terfi esasları yönetmeliği 
esasları dairesinde işe alındığı ve bu yönetmelik dairesinde kademe ve 
derece terfilerinin yapıldığı, işyerinde verilmekte olan ücretlerin düşük ol
madığı yapılan inceleme ve benzeri işyerlerinde verilmekte olan ücret
lerle mukayese sonunda anlaşıldığından sendikanın yerinde görülmeyen 
itirazının reddi ile Ankara II Hakem Kurulunun 3/11/1961 tarihli kara
rının 1 inci fıkrasının tasdikına ittifakla, 

2 — Sanat sınıfı baremlerinin yapılış gayesine uygun şekilde tat
biki ile Kasap, Derici, Bağırsak ve Sosisçi gibi kollarda çalışanların du-
dumlarının imtihanla tesbit olunması hususundaki talep, mer'i iş şartla
rından olmadığından, sendikanın bu husustaki talebinin reddi ile İl Ha
kem Kurulu kararının 2 inci fıkrasının tasdikına ittifakla, 

3 — Sendikanın tçyönetmeliğinin 58 inci maddesinde zikredilen 
«Sosyal yardımların işçi için müktesep bir hak teşkil etmeyeceği» yolun
daki hükmün tadili talebi yerinde görülmediğinden işyerinin haklı sebebe 
dayanan itirazının kabulü ile II Hakem Kurulu kararının buna mütaal-
lik 4 üncü fıkrasının kaldırılmasına, üyelerden Ekmel Onbulak, Halil 
Tunç ve Hüseyin Inci'nin muhalif reylerine karşı ekseriyetle, 

4 — Sendika tarafından içyönetmeliğin 10 uncu maddesinin tadili 
hakkında ileri sürülen hususlar haklı sebebe dayandığından buna ait iti
razının kabulü ile işyeri içyönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki : (işçi
ler iş akdinde taahhüt ettikleri müddet zarfmda işyerlerinde ve Kuru
mun meslekleri dâhilinde göstereceği vazifelerde çalışmakla mükellef
tir) hükmünün: 

(İşçiler görülen lüzum üzerine ücret ve haklarında bir değişiklik 
yapılmamak şartiyle aynı işyerinde meslek ve durumlarıyla ilgili başka 
bir işte veya işçinin muvafakati ile Kurumun diğer işyerlerinde veya iş
lerinde çalıştırılabilirler) şeklinde değiştirilmesine üyelerden Cevdet Ka
rasu'nun muhalif reyine karşı ekseriyetle, 

İşbu kararın Resmî Gazete ile ilânına ittifakla, 
29/12/1961 tarihinde karar verildi. 

ÖZETİ: Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. Ba
lıkesir Fabrikasında çalışan İşçileri . temsilen 
Balıkesir Çimento Fabrikası işçileri Sendikası 
Ue işveren arasında çıkan toplulukla iş uyuş
mazlığı hakkında. 

E . No : 1012-5-4 
K. No : 962/1 

"Hirklye Çimento Sanayii T. A . Ş. Balıkesir Fabrikasında çalışan 
İşçileri temsilen Balıkesir Çimento Fabrikası işçileri Sendikası ile iş

veren arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığına mütedair Balıkesir 
II Hakem Kurulunun 6/11/1961 tarihli kararına işveren itiraz etmiş 
olduğundan, 30O8 sayılı Iş Kanununun değişik 83 üncü maddesi gere
ğince teşekkül eden Iş ihtilâfları Yüksek Hakem Kurulu : Temyiz Mah
kemesi 5 İnci Hukuk Dairesi Reisi Osman Yeten'in Başkanlığında, Ça
lışma Genel Müdürü Ekmel Onbulak'm, işveren Temsilcileri : D.D.Y. 
işletmesi Zat işleri Dairesinde Teknik Müşavir Cevdet Karasu ile Sü-
merbank Sosyal işler Müdürü Mebrure Yıldınm'ın, tşçi Temsilci1 eri : 
Ankara Bira Fabrikası işçilerinden HaMl Tunç ve özkauçuk Sanayii 
Limited işçilerinden Hüseyin Inci'nin iştirakiyle 9/1/1962 tarihinde Ça

lışma Bakanlığmda toplandı: 
Balıkesir II Hakem Kurulunca verilen karara işverenin yapmış ol

duğu itirazın Iş Kanununun değişik 82 nci maddesinin (D) fıkra
sında yazılı müddet içinde vuku bulduğu bittetkik anlaşıldıktan sonra 
işin esasının incelenmesine geçildi : 

Sendika ile işveren aras-nda çıkan ve gerek mahiyet ve gerekse 
nisap bakımından kanuni şart lan haiz bu'unan toplulukla iş uyuşmaz
lığının uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalanndan geçtiği ve 26 iş 
haftası evveline kadar gecen müddet zarfında aynı gaye ve şekilde 
başka bir ihtilâf çıkmadığı ve konusunun da : 

Işci ücretlerine % 40-45 nispetinde zam yapılması, talebini teşkil 
ettiği anlaşılmıştır. 

Balıkesir tl Hakem Kuruhjnun 6/11/1961 tarihli kararında: ezcüm
le : «işçilere ödenen ücret'erin geçim şartlarına göre düşük olduğu ve 
esasen 1959 vıh Aralık avmdan>>erl işçi ücretlerine umumi bir zam ya
nılmamış olduğu o taritenberi geçim şartları ağırlaşmış olması itiba-
riv'e 10 zam vapılmasınm uvgun oUcağı ve bu zammın Işverlnln 
'ktisadi ve malî bünyesine menfi bir tesir yapmayacağı incelenen em
sal işverlerinin Işoi ücretlerinin mukıvesesi ve ce'bPdMen is^i ücretle
rine ait cetveller ve Çalışma Müdürlüğünün muameleli evrakı münde-
recatı ile an'aşılmakla hüküm tarihi olan 6/11/1961 tarihinden itibaren 
muteber olmak üzere işçi tieret'er'ne seyyanen yüzde on zam vapılma-
sma. Send'ka Temsllci'trinin öıha fazla zam yanılması hakkındaki 
'alen'erinin reddine, iş ihtilâfının bu suretle hükme bağlanmasına 
6/11/1961 tarihinde alenen karar verildi.» denilmektedir. 

işveren tarafından verilen 25/11/1961 tarihli İtiraz dilekçesinde : 
îl Hakem Kurulunun ibraz ed"en cetvel ve sair vesaiki lâvıkı veç

hile tetkik edip kıymetlend'rmediği, isverinde 1960 senesinden bu yana 
vamlan zamlan nazara almadığı, 1960 yılı başından bu yana hayat 
şartlarında zammı gerektiren bir gelişme olmadığı, çimento fivatlannın 
sabit o'duğundan ücretlere zam ha'inde bunun maliyete intikal edeceği 
ve müesseseye malî külfet tahmil edeceği belirtilerek t l Hakem K u 
rulu Karannm kaldın'ması istenmektedir. 

Balıkesir t l Hakem Kurulu Başkanhğımn 27/11/1961 tarih ve 961-2 
sayıû yazısını ekü o'arak alınan dosya içinde mevcut bütün evrak oku
nup incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü : 

tsver'nde verilmekte olan ücret'er, benzeri işyerlerinde ödenen üc
retlerin dununda olmadığı gibi, ücretlere 1959 Aralık aymda seyyanen 
"fr 13, 1960 ve 1961 yıllarında da değişik nispette zam yapı'dığı bu su
retle ücret'erln günün geçim şartlarına intibak ettiriMiği dosvada mev
cut cetveller birer birer incelenerek tespit edilmiş ve Balıkesir II Ha
kem Kurulunca İşçi ücretlerine zam yapılmasında isabet btfunmadığı 
neticesine varılmış ve işverenin itirazı yerinde görülmüş olduğundan 
Balıkesir II Hakem Kurulunun 6/11/1961 tarihli karannm kaldırılma
sına, üyelerden işçi Mümessilleri : Hali l Tunç ve Hüseyin Inci'nin mu
halefetine karşı ekseriyetle, 

işbu kararın Resmi Gazete ile İlânına ittifakla, 
9/1/1962 tarihinde karar verildi. 

İ L A N L A R 
Kalecik Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

960/211 

Davacı Kalecik Tabakhane Mahallesinden Abdipaşa oğlu Mustafa 
vereselerinden Hüseyin Erdamar vekili Avukat Nail Ooşkun tarafından, 
dâvâlı Şerife Şen, A l i Demirci ve Kadriye Şen aleyhine açılan tapu iptali 
ve tescil-dâvası ile, Yılanlı Köyü Çorak Harman mevkiinde (335) parsel, 
Akçataş Köyü Gölpmarı veya Çorak mevkiinde (43 ve 117) parsel sayılı 

(3) parça tarlanın müşterek muristen intikal edip kendisinin verese ara
sında gösterilmediğinden bahisle adı geçen tapulann iptalini ve Abdipaşa 
oğlu Mustafa vereseleri adına hisseleri nisbetinde tescili talep ve dâva 
edilmiştir. 

M . K. nun değişen 639 uncu maddesine göre ilân tarihinden itiba
ren (3) ay içerisinde İlgililerin 960/211 sayılı dosyaya müracaatları lü
zumu Uân olunur-

964 



Sahsfe: 6952 (Resmî Gazete) 23 MART 1962 

M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

101 ton tavuk eti kapalı zarf usulüyle satm alınacaktır. Tahminî tu
tarı 658.500 lira olup geçici teminatı 50.010 liradır. İhalesi 11/4/1962 gü
nü saat 11 de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Partiler halinde ayrı ayrı 
isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat evve
line kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

971 / 4-1 

M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Eskişehir'de hangar için çelik çatı inşaatı yap
tırılacak. Keşif bedeli 613.572,79 lira olup geçici teminatı 28.295,— lira
dır. İhalesi 6/4/1962 Cuma günü saat 11 00 de Komisyonda yapılacaktır. 
Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. A . 
liginde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. İnş. Grp. Bşk. na 
müracaat İle yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı ka
nunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saa
tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle ka
bul edilmez. 

910 / 4-2 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 299.622,52, muvakkat teminatı 15.734,90 lira üze
rinden 301 kalemde Visconsin yedek parçaları 6 Nisan 1962 Cuma günü 
saat 15.00 de Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi bedelsiz olarak aynı yerden te
min edilir. Hazırlanacak tekliflerin ihale gün ve saatinden bir saat ön
cesi Komisyona makbuz mukabili verilmesi ve postadaki gecikmelerin 
kabul edilmiyeceği duyurulur. 

928 / 4-3 

1 — Mevcut idarî ve fennî şartnamesine göre ham kauçuğu Ge
nel Müdürlük tarafından verilmek, bunu dışındaki bilcümle kimyevî 
madde vesair malzemesi mütaahhide ait olmak üzere kapalı zarf usulü 
11e 32.000 Kg. Camel Back, lâstik tamir malzemesi imal ve satm alı
nacaktır. 

2 — Bu işin muhammen bedeli 208 0OO,—, geçici teminatı 11.650,— 
lira olup eksiltme ve ihalesi 16 Nisan 1962 Pazartesi günü saat 16 da 
Merkezde Genel Müdürlük Ma'zeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, 
şartnameler aynı yerden bedelsiz temin edilir. 

3 — Talipler ihale gününden en geç on takvim günü evvel Genel 
Müdürlük Makina Fen Heyeti Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat 
edecekler ve üç iş günü önce de (Yeterlik Belgesi) alacaklardır. 

4 — Taliplerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi ile şartname
lere göre hazırlıyacakları zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar makbuz mukabilinde Komisyona vermeleri. Postada olacak ge
cikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. 

1004 / 4-1 

1 — Kumaşı İdaremize, diğer malzemesi alana ait olmak üzere 12 
kalem giyim eşyasının dikimi işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. Tahmini bedeli 18.658,— muvakkat teminatı 1.399,35 liradır. 

2 — Eksiltme ve ihale 9/4/1962 Pazartesi günü saat 15 de Mer
kezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak, şartnamesi aynı yerden 
bedelsiz temin edilebilir. Numuneler dairede görülebilir. 

3 — Taliplerin usulüne göre hazırlıyacakları zarflarını ihale saa
tinden bir saat önce aynı yerdeki komisyon başkanlığına vermeleri, pos
tadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. 

1041 / 4-1 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 8. Kotadan aşağıda dosya 
No. su ile mevzuu yazılı malzeme dış memleketlerden teklif alma sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 — İstekliler bu malzemeye ait şartnameleri Merkezde Malzeme 
Şubesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler, 

3 — Tekliflerin en geç 13 Nisan 1962 Cuma günü saat 17 ye kadar 
aynı Müdürlükte bulundurulması mecburidir. Bu tarihten sonra verilen
ler ile usulüne uygun olmıyan teklifler ve postada vâki gecikmeler na
zarı itibara alınmaz. 

Dosya No. 

5. İlân Listesi 

M e v z u u Miktarı 

62—0029 İnce Milimetrik kâğıt 
(Milimetric Cross - Section Papers) 

700 Rule 

1052/1-1 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 8. kotadan aşağıda dosya 
numaraları ile mevzuu yazılı malzemeler dış memleketlerden teklif alma 
suretiyle satm alınacaktır. 

2 — İstekliler bu malzemelere ait şartnameleri Merkezde Malzeme 
Şubesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

3 — Tekliflerin en geç 25 Nisan 1962 Çarşamba günü saat 17 ye 
kadar aynı Müdürlükte bulundurulması mecburidir. Bu tarihten sonra 
verilenler ile usulüne uygun olmayan teklifler ve postada vâki gecikme
ler nazarı itibara alınmaz. 

Dosya No. 

4. ilân listesi 

M e v z u u Miktarı 

62—0031 50 tonluk hidrolik kriko 
62—0132 Lister motor yedek parçaları 

2 Takım 
44 Kalem 

1053 /1-1 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 _ 4.461.421,75 lira keşif bedelli İstanbul Yetişkinler Teknik Eği
tim Sitesi binaları inşaatı 2490 sayılı kanuna istinaden ve kapalı zarf 
usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İhale 30 Mart 1962 Cuma günü saat 15 de Ankara'da Mes
leki ve Teknik öğretim Müsteşarlığı binası içinde toplanacak Merkez 
Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 149620,58 liradan ibaret geçici teminat mektup veya makbu

zunun, 
b) İhale bedeU üç milyon lira olan benzeri bir inşaat yaptığına 

veya denetlediğine dair belgenin, 
c) İnşaat mütaahhidı olarak 1962 yılma ait Ticaret ve Sanayi 

Odasından alınmış belgenin, 
teklif mektubu ile verilmesi şarttır. 
4 — Bu işe ait dosya ve şartname ile keşif evrakı her gün çalışma 

saatleri içinde Bakanlık Yapı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 
Teklif mektubunun ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına 

verilmiş ve gelmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

921 / 4-3 

Ankara C. Savcılığından : 

Cinsi 
Muh. bedeli 

Lira 
Muv. teminat 

Lira İhale günü 

Erzak 142.740 8.387 4/4/1962 Çarşamba saat 10 da 
Ekmek 231.000 12 800 4/4/1962 Çarşamba saat 14 de 

1 — Ankara Merkez Cezaevinin 1962 malî yılı ihtiyacı bulunan 25 
kalem erzak ile, 

2 — Beher adedi 750 gramdan 330.000 aded ekmek kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

3 — İhale belli günde Ankara C. Savcılığı makamında yapılacaktır. 
İstekliler her zaman şartnameyi C. Savcılığında görebilirler. 

4 — Talip olanların ihale günü saat 10 a kadai tekliflerini Komis
yona vermiş olmalarını, postada vâ.kı gecikmelerin n.a?ara alınmıyacağı 
ilân olunur. 

815/4-& 



23 MART 1962 (Resmi Gazete) Sahi/e: 6953 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 

3202 sayılı Bankamız Kanununun ilgili maddesi ile, bunu değiştiren 
5389 sayılı kanuna istinaden çıkardığımız % 5 faizli Üçüncü Tertip Tah
villerimizin onuncu itfa çekilişi 2/4/1962 Pazartesi günü saat 9.15 de 
Ankara'da Genel Müdürlük binamızda noter ve Bankamız temsilcileri hu
zurunda yapılacaktır. 

Millî ve ecnebi bankalar temsilcileri ile tahvil hâmillerinden arzu 
edenlerin bu çekilişte bulunabilecekleri ilân olunur. 

972/1-1 

Ankara Valiliğinden 

C i n s i 

Ekmek Belediye tipi 
70000 aded 
Yaş sebze ve meyve 
45 kalem 
Kuru g"da maddesi 
46 kalem 

Muh. bedeli 
lira kuruş 

49.000,00 

69.655,50 

339.950,00 

M . tem. 
lira kuruş 

3675,00 

4733,50 

17348,00 

ihale tarihi ve şekli 

10/4/1962 Sah saat 15 
de kapalı zarfla 
10/4/1962 Salı saat 15.30 
da kapak zarfla 
10/4/1962 Sah saat 16 
da kapalı zarfla 

için mubayaa edilecek Vilâyetimiz Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
gıda maddelerinin, cins, miktar, muhammen bedeli, muvakkat teminat 
ve ihale şekli ile ihale tarihi yukarıda gösterilmiştir. 

Eksiltme belirli gün ve saat 15 den itibaren Sağlık ve Sosyal Yar
dım Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak Ankara ve istanbul Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürlüğünde görülür. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, ve 32 nci 
maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarn 
eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon baş
kanlığına vermeleri. 

Postada vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

1019 / 4-1 

Eskişehir Asliye 3 üncü Hukuk Yargıçlığından : 

961/508 
Sabiha Başar vekili Avukat Seyfl öztürk tarafından dâvâlılar Er

doğan Oytun, Haydar Kök ve Zekeriya Gürkan aleyhlerine ikame olu
nan 55 000 l'ranın maa masraf tahsili dâvasının yapılmakta olan du
ruşması sırasında : 

Dâvâlılardan Erdoğan Oytun'un adresinin meçhul olması sebebi ^e 
adına dâva arzuhali ilânen tebliğ olunmuş ve dâvâlı belli gün ve saatte 
duruşmaya gelmemiş olduğundan adına ilânen gıyap kararı tebliğine 
ve duruşmanın 6/4/1662 Cuma saat 9.CO a bırakılmasına karar verilmiştir. 

Dâvâlı belli gün ve saatte gelmediği veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edeceği teb
liğ makamına maik olmak üzere ilân olunur. 

»30 

Bozkurt Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/141 
Bozkurt Kestanesökü Köyünden Mehmet Bilge ve Hanife Bilge 

tarafından aynı köyden Ayşe Bayar, Ahmet Bayar, Mehmet Bayar, 
Sadık Bayar, Raşit Bayar, Ayşe Bayarcan, Kâmil Bilge, A l i Bilge, 
Fatma Güney ve ilişi Köyünden Cemile Karabidan ve aynı Köyden 
A l i kızı Pempe aleyhine açılan tapu iptali dâvasının Bozkurt Asliye 
Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan muhakemesi sırasında : 

Dâvâlılardan A l i kızı Pempe'nin adresi meçhul olduğundan adı ge
çene ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiş bulundu
ğundan adı geçen A l i kızı Pempe 2/5/1962 Çarşamba gününe muallâk 
duruşmada hazır bulunması veya bir vekü bulundurması davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur 

916 

Tarsus Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Mukaddes Güvendik veki'leri Avukat Kemal Kelekçe ve Rezan 
Demir tarafından istanbul Kartal Teknik Mutlu Akümülâtör Fabrika 
sında Lütfi Hamdi Güvendik aleyhine ikame etmiş bulundukları bo
şanma dâvasından dolayı; dâvâlının mütaaddit defalar aranmasına rağ
men adresi semti meçhuMe b^unması sebebiyle davetiyeye gıyap ka
rarları ilânen yapılmış ve 13/2/1982 tarihinde davacının boşanma dâ
vası sabit olması sebebiyle 13/2/1962 tarih ve 959/1111 esas ve 962/120 
sayılı kararla tarafların boşanmalarına ve müşterek çocuğun velayet 
hakkının davacıya verilmesine mütedair karar verilerek, dâvâlının ad
resi semti meçhulde olması sebebiyle karar hü'âsasımn dâvâlıya tebü-
ğine karar verildiğinden işbu İlânın, ilân tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde davalının mezkûr kararı temyiz etmediği takdirde kararın 
kesinleşeceği ilân olunur. 

974 

Araç Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/313 
Araç Aşağıöküzveren Köyünden Kahraman oğlu Ziver Salbaş ta

rafından aynı köyden Hamdi kızı Nazire Salbaş ve arkadaşları aley
hine açılan tescil dâvasının yapılan açık muhakemesinde : 

Dâvâlılardan Nazire'nin adresi belli olmadığından namına 11039 
sayılı Resmî Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edî'diği halde tâyin edi
len günde mahkemeye gelmediğinden ilânen gıyap karan tebliğine ka
rar verilmiştir. 

Dâ\'ah Nazire 11/4/1962 Çarşamba saat 9.30 da Araç Asliye Hu
kuk Mahkemes'nde hazır bu 1unmadığı veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında devamına karar verilece
ğinden gıyap karan tebliği yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 

975 

Kütahya Sulh Hukuk Yargıçlığından ; 

961/157 
Davacı Kütahya'da Özen Çini Fabrikasında Mehmet Üstünkaya 

vekili Avukat Ahmet Güner tarafından Kütahya Şeker Sanayii Ka l 
kındırma Anonim Şirketine ait olup müvekkili Mehmet Üstünkaya'nın 
sahip bulunduğu 250 şer lira kıymetinde ve beşer adedden 20 aded 1.000 
lira değerinde ve 10723 numaradan 10742 numaraya kadar olan hisse 
senetleri her nasılsa zayi olmuş bulunduğundan bunlann iptaliyle ye
nilerinin itası hususunda karar ittihazı talebiyle bakılmakta olan dâ
vanın cereyan eden duruşmasında zayi olduğu iddia olunan senetlerin 
Ticaret Kanununun 575 inci maddesi gereğince belli olmayan hâmilin 
tâvin olunan altı ay müddet içerisinde Kütahya Su'h Hukuk Mahke
mesinin 961/157 esas sayılı dosyasına ibraz etmeleri, bu müddet zar
fında müracat vâki olmaz ve zayi senetler-ibraz edilmez ise iptaline 
karar verileceği hususunun i'ânma 3/5/1961 tarihinde karar verilmiş 
bulunduğundan keyfiyet ilgililerin ıttılaına ihbar ve karar iktizasınca 
ilân olunur. 

4857 

Gümüşhane Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

961/99 
Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi Mehmet A.vni Sokak No. 4 de mu

kim Şükriye özkal vekili Avukat Murat Mollaoğlu'nun Gümüşhane'nin 
fnönü Mahallesinden Zafer Kadirbeyoğlu, Sezai Kadirbeyoğlu, Yılmaz 
Kadirbeyoglu, Selâhattin Kadirbeyoğlu ve Nazmiye Ataç ile Perihan 
Kuçar aleyhlerine Gümüşhane Sulh Hukuk Mahkemesine açtığı taksim 
ve izalei şüyuu dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Dâvâlılardan Nazmiye Ataç'm adresi meçhul olduğundan kendi
sine davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmıştır. 

12/3/1962 günlü duruşmaya yapılan ilânen tebligata rağmen gel
mediğinden hakkında İlânen gıyap karan tebliğine mahkemece karar 
verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 9/4/1962 günü saat 9 da mahkemeye gel
mediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşma
nın gıyabında cereyan edeceği, gıyap karan yerine kaim olmak üzere 
ilân olunur. 

976 
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Sanayi Bakanlığından : 

19381 numaralı marka İlmühaberinin sahibi marka üzerindeki hak 
ve vecibelerini Amerika Birleşik Devletlerinde, New Jersey Eyaleti ka
nunları mucibince müteşekkil, Fabrikatör National Biscuit Company'e 
devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
945-1 

13087 sayılı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün 
hak ve vecibelerini «Amerika Birleşik Devletlerinde, Virginia Eyaleti 
kanunları mucibince müteşekkil, Fabriktör Hupp Corporation» a dev
retmiştir. 

Keyfiyet Hân olunur. 
945-2 

19380 sayılı marka ilmühaberinin sahibi marka üzerindeki bütün 
hak ve vecibelerini «Amerika Birleşik Devletlerinde, New Jersey Eya
leti kanunları mucibince müteşekkil, Amerika Birleşik Devletleri ta
biiyetinde, Fabrikatör National Biscuit Company* a devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
945-3 

25583 ve 10150 sayılı marka ilmühaberlerinin sahibi markalar üze
rindeki kullanma hakkını «Türkiye'de, İstanbul şehrinde, Türkiye Cum
huriyeti kanunları muicbince müteşekkil, Fabrikatör Hektaş Ticaret 
T. A. Ş.» ne vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
945-4 

10010 numaralı marka ilmühaberi sahibi adresini, «Ohio Eyaleti, 
Cincinnati Şehri, East Eixth Street 301 No.» sekimde değiştirmiştir. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 
945-5 

9996 numaralı marka ilmühaberi sahibi adresini «Ohio Eyaleti Cin
cinnati Şehri, East Eixth Street 301 No.» olarak değiştirmiştir. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 
945-6 

18453, 17477, 25584, 22413, 23178, 23030, 24948, 24923, 25564, 17489, 
17476, 17490, 17551, 22424, 10011, 22034, 21990, 22254, 22369, 21502, 11184, 
10609, 14503, 17475 ve 24932 sayılı marka ilmühaberlerinin sahibi mar
kalar üzerindeki bütün hak ve vecibelerini (Amerika Birleşik Devletle
rinde New Jersey Eyaleti kanunları mucibince müteşekkil, Petrol Kum
panyası Standard Oil Company» e devretmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
»45-7 

18498, 12578, 17750, 11215, 12646, 17751, 12466, 13804, 15285, 12028, 
14556, 17748 ve 17749 sayılı marka ilmühaberlerinin sahibi markalar üze

rindeki kullanma hakkını «Türkiye'de İstanbul Şehrinde, Türkiye Cum

huriyeti Hükümeti kanunları mucibince müteşekkil, Fabrikatör Hektag 
T. A. Ş.» ne vermiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 
945-8 

23434 numaralı marka ilmühaberi sahibi Yuda Mizrahi mezkûr U-
mühaber üzerindeki bütün hak ve yetkilerini İstanbul'da, Mustafa Kemal
paşa Caddesi No. 31/1 de Ahmet Görgülü'ye devretmiştir. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 
945-9 

22974 numaralı marka ilmühaberi sahibi önel Kolektif Şirketi Be
sim önel Ortağı mezkûr İlmühaber üzerindeki bütün hak ve yetkilerini 
İzmir'de, 253. Sokak No. 47 de Aslan Tekin önel'e devretmiştir. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 
945-10 

26449 numaralı marka ilmühaberinin başlangıç tarihi 7/11/1961 
olarak düzeltilmiştir. 

Keyfiyet o suretle İlân olunur. 
945-11 

26222 numaralı marka ilmühaberinin başlangıç tarihi 5/7/1961 ola
rak düzeltilmiştir. 

Keyfiyet o suretle ilân olunur. 
945-12 

Karaman Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

961/132 
Karaman'ın Akçaşehir Köyünden Şamil Yersen vekili Avukat 

Baha Kayserilioğlu tarafından Karapınar'ın Çepni Mahallesinde oturur 
Fatma Yersen aleyhine açılan boşanma dâvasının Karaman Asliye Hu
kuk Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda : 

Dâva subuta ermekle Medeni Kanunun 129 ve 134 üncü maddeleri 
gereğince tarafların boşanmalarına 27/2/1962 tarih 961̂ 132 esas ve 
962/44 karar sayılı ilâmla karar verilmiş olmakla işbu ilânın neşri ta
rihinden İtibaren 15 gün içerisinde dâvâlının temyiz yoluna baş vur
ması aksi halde ilâmın kesinleşmiş olacağı ilân olunur. 

979 

Kartal Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

956/18 
Maliye Hazinesi tarafından Kartal Soğanlık Caddesi 29 numarayı 

ikametgâh gösteren Arus Bağdeyan ve Ağavni Alkım aleyhlerine açı
lan ecrimisllden alacak dâvasının yapüan duruşmasında : 

Yukarıda adlan yazılı dâvâlılardan Arus Bağdeyan namına gönde
rilen dâva dilekçesini ihtiva eden tebliğ zarfına dâvâlı yazılı adresi 
terkle nereye gittiği malûm olmadığı belirtilmiştir. Dâva yazılı sebep
ten 11/5/1962 tarihine saat 9.35 e talik edilmiş olduğundan yazılı gün ve 
saatte mahkemede bulunmadığı veya bir vekil göndermediği takdirde 
hakkında gıyap karan verileceğinden dâva düekçesl yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

»7T 

Ankara - Keçiören Atatürk Sanatoryomu Başhekimliğinden : 

Muhammen 
bedel tutan Muv. teminat 

Miktarı Cin»! Lira Kr. Ura Kr. İhale şekli İhale gün ve aaatl-

47 kalem~ Kuru erzak ve sabun 485.275,— 36.395,63 Kapalı 4/4/1962 Çarşamba Saat 15.00 
43 kalem Yaş sebze ve meyva 184.580,— 13.843,50 Kapalı 4/4/1962 Çarşamba Saat 15.30 

Sanatoryumumuzun 1962 man yılı İhtiyacı kuru erzak, yaş sebze ve meyva yukanda yazılı olduğu şekilde kapalı zarf usulü île eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlıyacaklan kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili Komis
yona vermeleri. 

Fennî ve idari şartnamelerin mesai saatleri dahilinde Sanatoryom İdaresinde ve İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görebile
cekleri Hân olunur, 
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Türkiye Kredi Bankası A. Ş. 31 Aralık 1961 tarihli bilançosu 

A K T İ F P A S İ F 

I ödenmemiş sermaye 
n Kasa 

Serbest 

m T. C. Merkez Bankası 26.599.546,99 
IV Kanuni karşılıklar kasası 

Munzam karş. mukabili kıymetler 
Diğer kanuni karşılıklar kasası 

V 
VI 
VII 

v n ı 

IX 

XI 
XII 

x m 
XIV 

Bankalar 
Röporlar 
Tahviller ve hisse senetleri cüzdanı 
Hazine plasman bonoları 
Tahviller 
Hisse senetleri 

Senetler cüzdanı 
iştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
iştiraklerimiz ve müesseselerimiz kef. 
Sair müşteriler 

Avanslar 
iştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
iştiraklerimiz ve müesseselerimiz kef. 
Sair müşteriler 

Borçlu cari hesaplar 
iştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
iştiraklerimiz ve müesseselerimiz kef. 
Sair müşteriler 

Zirai krediler 
ipotek mukabili krediler 
Meslekî krediler 
iştiraklerimiz 
Bankalar Ka. M. 48, F. 1 
Bankalar Ka. M. 48, F. 2 

Bloke 

5.083.149,60 

14.186.523,16 
1.519.607,12 

339.200,— 

Türk Lirası 

5.871.678,12 
10.582.695,99 

31.682.696,59 
15.706.130,28 

XV 

XVI 

x v n 
XVTJI 

XIX 
X X 

10.001.130,02 

3.090.307,70 

7.110.131,63 

64.648.967,25 

1.091.750,— 
7.660.023,62 

Müessese ve teşebbüslerimiz 
Bankalar Ka. M. 48. F. 1 
Bankalar Ka. M . 48, F. 2 
Sabit kıymetler 
Menkuller (1.580.200.— TL. na sigortalıdır.) 
Gayrimenkuller (2.970.000,— TL. na sigortalıdır.) 
Muhtelif borçlular 
Diğer aktifler 
ilk tesis masrafları 
Zarar 
Geçen yıldan devreden zarar 
Bilanço yüı zararı 

1.450.356,92 

339.200İ— 

10.001.130,02 

3.090.307,70 

71.759.098,88 

8.751.773,62 

7.792.204,09 

514.743 31 
12.241.697 77 

649.055,30 

Nâzım hesaplar 

I 
n 

i n 
rv 
v 

Sermaye 
İhtiyat akçeleri 
Kanuni ihtiyatlar 
özel ihtiyatlar 
Fevkalâde ihtiyatlar 
Karşılıklar 
Tedavüldeki tahvillerimiz 
Taahhütlerimiz 

Vadesiz 

1.519.592,78 

814.707̂ 29 

Türk Lirası 

20.000.000,— 
2.334.300,07 

228.934,63 
2.055.000,- -

23.350.800,98 

Vadeli 

—- T. C. Merkez Bankasına: 
Avanslar ve rees
kont ettiril, senet. 
Transfer emirleri 
Diğer taahhütler. 
VI Mevduat 

175.834,06 23.174.966,92 23.350.800,98 

81.902.792,32 

Vadesiz Vadeli 
Resmî mevduat 1.335.055,03 
Ticari mevduat 22.435.817,86 
Bankalar mevd. 9.647.344,90 

1.751.344,72 3.068.399,75 
311.224,62 22.747.042,48 

— 9.647.344,90 
Tasarruf mevd. 33.507.914,23 
VH Tediye emirleri 

VIII Muhtelif alacaklılar 
IX Talep olunmamış kıymetler 

X Diğer pasifler 
XI Kâr 

Geçen yıldan devreden 
Bilanço yılı kârı 

Nâzım hesaplar 
Cirolarımız 
Merkez Bankasına 
Diğer 
Kefaletlerimiz 
İştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
Iştir.ak ve müea. kefal. 
Sair müşteriler 

12.914.090,96 46.422.005,19 
1.155.288.68 

43.832.546 35 
34.655 09 

3.221.592.04 
2.316.858.43 

2.316.858,43 

Yekûn 180.432.768,59 
291.318.366,41 

58.745.333,73 
223.241,82 

58.522.091,91 

Yekûn 180.432.768 59 
291.318.366,41 Diğer nâzım hesaplar 232.573.032,68 

Umumi yekûn 471.751.135 — Umumi yekûn 471.751.135 — 

Türkiye Kredi Bankası A. Ş. 31 Aralık 1961 kâr ve zarar hesabı 

BORÇLU HESAPLAR 

I Personel masrafları 
II Vergi ve harçlar 

III Verilen faiz ve komüsyonlar 
IV Kambiyo zararları 
V Tasarrufu teşvik İkramiyeleri 

VI Amortisman ve karşılıklar 
VTI Müessese ve teşebbüslerimiz zararları 

VTH Diğer masraf ve zararlar 
IX Kâr 

Türk Lirası 

5.775.540,20 
593.530,35 

4.896.922.25 

866.75438 
456.870,01 

> 

1.787.362,34 
2.316.858,43 

Yekûn 16.693.838,46 

ALACAKLI HESAPLAR Türk Lirası 

I Alınan faiz ve komüsyonlar 10.321.577 99 
D Tahviller ve hisse senetleri gelirleri 21.198,51 

Ul Banka hizmetleri karşüığında alman faiz ve komüsyonlar 5.110.442 95 
IV Kambiyo kârları 
V iştiraklerimiz kârları 122.586,62 

VI Müessese ve teşebbüslerimiz kârları — , — 

v n Muhtelif kârlar 1.118.032,39 
v n ı Zarar 

Yekûn 16.693 838,46 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. Ş» 

A K T İ F 
17 'Mart 1962 Vasiyeti 

41 375,989 
76.484,235 

6.177,509 

Altın mevcudu: 
Serbest Safi Kg. 
Merhun Safi Kg. 

Vadeli altın borçluları 
Safi Kg. 

Döviz borçluları: 
Konvertibl dövizler (3133 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

Konvertibl dövizler (5256 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

Diğer dövizler (5256 S. Kanuna göre): 
Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

Kliring 

Ufaklık para: 
Dâhildeki muhabirler : 

Resmi bankalar 
Diğer bankalar 

B -

Reeskont ve senet üzerine avans : 
A - Hazine bonoları 

Hazine kefaletini haiz bonolar : 
a) Katma bütçeli idareler 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi : 

1 — Hububat alımları finans
manı 144.000.000,— 

2 — Zirai istihsal fazlası İtha
lat Finans. 40.935.507,— 

c) 

C -

D -

Diğer iktisadi Devlet Teşeb
büsleri 

Ticari senetler : 
a) iktisadi Devlet Teşebbüsleri 
b) Hususi sektör senetleri 
Zirai senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca ibraz 

edilen senetler 
b) Diğer bankalarca İbraz edilen 

senetler 

Diğer avanslar : 
A - Hazineye kısa vadeli avans 
B - Tahvil üzerine avans : 

a) Resmi bankalara 
b) Hususi bankalara 

C - Altın ve döviz üzerine avans : 
a) Resmi sektör 
b) Hususi Sektör 

D - Bankalar Tasfiye Fonu ikrazları 
(153 «ayılı Kanun) 

Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmi tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri 
Hususi bankalar tahvilleri 

T. Lirası T. Lirası 

419.034.092,58 
774.591.790,47 1.193.625.883,05 

62.562.532,72 

168.739.560,89 
41.502.673,46 

70.555.785,58 
292.173.775,93 

251.929.733,01 
94.582.416,72 

371.189,92 919.855.135,51 

228.969,55 
20.054,36 

40.746.453,45 

10.000.000,— 

184.935.507,— 

156.943.225,71 
290.620.215,74 

11.735.789,28 

249.023,91 

122.323.167,87 

35.031.426,47 840.599.996,24 

236.845.000 — 

99 911.400,— 
10.266.513,40 

237.330,29 

17.965.931,90 365.226.175,59 

itfaya tabi hesaplar : 
Tahkim olunan alacaklarımız karşı
lığı Hazine tahvilleri (154 S. K. mad
de 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K. madde 5) 

Gayrimenkuller ve demirbaş : 
Muhtelif 

a) Hazine 
b) Mülhak bütçeli idareler 
c) iktisadi Devlet Teşebbüsleri 
d) Resmî bankalar 
e) Dahildeki hususi bankalarla ya

pılan röpor muameleleri karşılığı 
f) Sair hesaplar 

Yekûn 

8.730.798,34 
1.921.136,68 

16.131.225,42 
10.224.251,37 

5.296.200.000,-

37.007.411,81 

130 850 442,53 5.427.050.442,53 

33.262.241,16 

80.087.568,58 
110 328.073,06 190.413.641,64 

9.081.588.273,44 

P A S İ F 
T. Lirası T. Lirası 

Tedavüldeki banknotlar: 
Döviz alacaklıları: 

Konvertibl dovızıer (3133 S. Kanuna 
göıe) : 

Hariçteki muhabirler 67.670.423,64 
Mevduat 13.852.171,02 
Muhtelif 173.496.790,50 

Konvertibl dövizler (5256 S. Kanuna 
göre) : 

Hariçteki muhabirler 327.441.734,74 
Mevduat 6.369.200,51 
M'iiıtelif 246.722.868,69 

Diğer dövizler (5256 S. Kanuna göre): 
Hariçteki muhabirler 93.477.779,55 
Mevduat 1.343,52 
Muhtelif 74.589.816,32 

Kliring 1.038.971,— 

4.965.025.977,50 

1.004.661.099,49 

Mevduat: 
A - Resmî mevduat : 

a) Hazine ve genel bütçeli ida
reler 53.578.936,86 

b) Katma bütçeli idareler 86.577.521,63 
c) İktisadi Devlet Teşebbüsleri 6 218.668,02 
d) Diğer âmme müesseseleri ... 247.036.064,64 
e) Sair 15.218.545,49 

B - Bankalar : 
a) Resmî bankalar 50.942.805,67 
b) Diğer bankalar 250.919.480,32 
c) Yurt dışındaki bankalar 48.491.693,98 
d) Bankalar tasfiye fonu (153 S. 

kanun) —-,—; 
e) Mevduat karşılıkları 

(Kanun No. 301) 207.423.228,39 
C - Muhtelif : 

a) Bloke 40.168.593,94 
b) Diğer 78.875.689,39 

D - Milletlerarası müesseseler ve dış 
yardım karşılıkları : 
Milletlerarası müesseseler 212.737.264,23 
Dış yardım karşılıkları : 

a) Amenkan yardım 
karşılıkları 957.202.024,02 —r~* 
b) Diğer yardım 
karşılıkları —,— 957.202.024,02 2.255.490.516,1 

Altın alacaklıları: 
Hazine Safı Kg. 11.649,672 

Amortisman ve Kredi 
Sandığı 1.882,232 

Muhtelif : 
a) ödenecek senet ve havaleler 
b) Muhtelif karşılıklar (Akreditif 

ve iç istikraz Karş.) 
c) Muhtelif mahiyette depozitolar 
d) Sair hesaplar 

Sermaye : 
İhtiyat akçesi: 

Âdi ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu madde 19) 
ileride vukuu muhtemel zarar karşı
lığı (Bankalar Kanunu madde 35; 

117.981.702,68 

19.062.245,69 137.043.948,37 

11.806.882,51 

49.241.071,26 
14.789.979,45 

418.645.512,54 

90.864.063,19 
319.066,27 

5.028.844,82 

Provizyonlar 

Yekûn 

494.483.445,76 

15.000.000,— 

96.211.974,28 

113.671.311,36 

9.081.588.273,44 

1 Temmuz 1961 tarihinden İtibaren : 
Resmî iskonto ve senet üzerine avans faiz haddi : 

Zirai senetler ve ihracat finansman senetleri ile küçük 
sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 

a) 

(Halk Bankası ve Halk Sandıkları eliyle; 
b) Diğer senetlerde 

2 — Tahvil üzerine avanslarda 
3 — Altın üzerine avanslarda 

% 5 1/4 
% 7 1/2 
% ıo 
% 6 

B a ş b a k a n l ı k Devlet Matbaan 
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             İÇİNDEKİLER 

 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı                   Sayfa 

 
2 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Kısmı Genel Kurulunun 5/2/1962 Gün ve E :  

   24, K: 2 Sayılı Kararı           1 

 

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları 

 
574 Bafra Kereste Fabrikası İşyerinde Çalışan İşçileri Temsilen Bafra Kereste Fabrikası 

       İşçileri Sendikası ile İşveren Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında  

       Karar             2 

 

575 Et ve Balık Kurumu Ankara Et Kombinası İşyerinde Çalışan İşçileri Temsilen Ankara 

       Et, Balık ve Gıda Sanayii İşçileri Sendikası ile İşveren Arasında Çıkan Toplulukla İş 

       Uyuşmazlığı Hakkında Karar          2 

 

962/1 Türkiye Çimento Sanayii T. A . Ş. Balıkesir Fabrikasında Çalışan İşçileri Temsilen 

          Balıkesir Çimento Fabrikası İşçileri Sendikası ile İşveren Arasında Çıkan Toplulukla 

          İş Uyuşmazlığı Hakkında Karar         3 

 

İlanlar             3 

 


