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26 ŞUBAT 1954

CUMA

KANUNLAR
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan
kanuna bağlı (1) saydı cetvel île tadil ve eklerinin Adalet
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun
Kabul tarihi: 23/2/1954

Kanun No : 6274

Madde 1 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne
iair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin
\dalet Vekâleti merkez ve vüâyetler kısmına ilişik cetvelde derece, sa,ı ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiştir.
Madde 2 — Bu kanun 1 Mart 1954 tarihinde meriyete girer.
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini
nemurdur.
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Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair olan Kanunun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun
Kabul tarihi : 23/2/1954

Kanun No : 6275
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Madde 1 — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair olan 1221 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Madde 2 —. Temyiz dairelerinden her biri bir reis ve dört azadan
terekkübeder. Her dairede lüzumu kadar ihtiyat âza bulunur. Daire
reislerinin fevkında bir birinci reis vardır. Bunlardan başka toir başmüddeiumuml ile refakatinde bir başmuavin ve lüzumu kadar muavin bu
lunur.
Madde 2 —ı Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
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Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya Adliye Vekili memurdur.
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ARARNAMELE
Başvekâletten :
Karar Sayısı

: 2161

2/18920 sayılı ve 26/10/1942 tarihli kararname ile kurulmasına izin
verilmiş olan «Ankara Ucuz Evler Kooperatifi» nin Anasözleşmesinin
2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 28 ve 29 uncu maddelerinin ilişik
şekildeki gibi değiştirilmesi ve 11, 18, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı
maddelerinin de Anasözleşmeden çıkarılması; Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letinin 30/12/1953 tarihli ve 6/10644-77653 sayılı yazısı üzerine, icra Ve
killeri Heyetince 19/1/1954 tarihinde kararlaştırılmıştır. [*]
19/1/1954
REİSİCUMHUR VEKİLİ
R. KORALTAN
Başvekil
Devlet Ve ki E Devlet Vekili Adalet Vekili Milli Savunma Vekili
A. MENDERES
C. YARDİMCİ O- S. ÇtÇEKDAĞ
K. YILMAZ
İçişleri Vekilli

E. MENDERES
Baymdtîlık Vekili
K. ZEYTİNOĞLU
Tsnm Vekili
A'- ÖKMEN
[*]

Dışişleri Vekili
F. KÖPRÜLÜ
ES», ve Ticaret Vekili

F. ÇELİKBAS
Ulaştırma Vekili

Y- ÜRESİN

Maüye Vekili
H. POLATKAN

1 — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 80 lira aylıklı Tapu Ar
şiv Müdürlüğüne 70 liralık kadroda 90 lira maaş almakta olan Tapu fci
çilleri Müdürü Ziya Ferit Üçer'in 4598 sayılı kanunun 4 üncü madde
gereğince 100 lira maaşla ve 80 lira aylıklı Tapu ve Kadastro Başmı
fettişliğine de 70 liralık kadroda 90 lira maaş almakta bulunan Zat İşiari
ve Levazım Müdürü Kemal öğe'nin maaşile tâyinleri tensip olunmuştur
2 — Bu kararı yürütmeğe Başvekil memurdur.
17/2/1954
REİSİCUMHUR VEKİLÎ
R. KORALTAN
A.

Başvekil
MENDERES

Millî Eğitim Vekili
R. S. BURÇAK

Sa. ve So. Y. Vekili. C ve Tekel Vekili
ör. II. ÜSTÜNDAĞ E. KALAFAT
Çahşma Vekilli
H. ERKMEN

lşletmel«r Vekili
S. Y1RCALI

Arıasözleşmesinin değişen maddeleri ilânlar kısmındadır.

İçişleri Vekâletinden :
1 — Kocaeli Valisi Ethem Yetkiner'in İstanbul Emniyet Müdür
lüğüne naklen tâyini tensip edilmiştir.
2 —• B u kararnameyi yürütmeğe içişleri Vekili memurdur.
15/2/1954
REİSİCUMHUR VEKİLİ
R. KORALTAN

Karar Sayısı

: 2308

1 — Maraş Valisi Ahmet Tekeli'nin Malatya Valiliğine 5442 sayılı
kanunun 6 ncı maddesine göre almakta olduğu maaşiyle naklen tâyini,
2 — Malatya Vahşi Rauf İnan'm 5439 sayılı kanunun 2 nci madde
sine göre kendi maaş ve kadrosiyle Merkez Valiliğinde çalıştırılması,
İçişleri Vekâletinin 13/2/1954 tarihli ve 511-1611 sayılı yazısı üzerine,
icra Vekilleri Heyetince 15/2/1954 tarihinde kararlaştırılmıştır.
15/2/1954
REİSİCUMHUR VEKİLÎ
R.
KORALTAN
Başvekil
Devlet Vekili Devlet Vekili Adalet Vekili Millî Savunma Vekil
4. MENDERES
C. YARDIMCI O. S. ÇtÇEKDAĞ K. YILMAZ
içişleri Vekili
E. MENDERES
Bayındırlık Vekili
K. ZEYTİNOĞLU
Tamm Vekili
N. ÖKMEN

Karar Sayısı

Dışişleri Vekili
F. KÖPRÜLÜ

Maliye Vekili
H. POLATKAN

Çalışma Vekili

H. ERKMEN

İcisîsri VokUl
Z. MINDERMS

Millî Eğitim Vekâletinden :
1 — Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Analiz Profe
sörlüğüne, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 28 inci maddesine göre
Fakülte Profesörler Kurulunca seçilmiş, Senatoca uygun görülmüş olaı
aynı ders Doçenti Berki Yurtsever'in tâyini tensip edilmiştir.
2 — Bu kararı Millî Eğitim Vekili yürütür.

Millî Eğitim Vekili
R. S. BURÇAK

Eko. ve Ticaret Vekilli Sa. ve So. Y. Vekili
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ
F. ÇELİKBAS
Ulaştırma Vekili
Y. ÜRESİN

Başvekil
A. MENDERES

15/2/1954
REİSİCUMHUR VEKÎLÎ
R. KORALTAN

G, ve Tekel Vekili
E. KALAFAT
İşletmeler Vekili
S. Y1RCALI

Başvekil
MENDERES

Milli Eğitim Vekili
S. S. BURÇAK

: 2309

Bayındırlık Vekâletinden :
Uşak Valisi Cemal Babaç'm 125 lira maaşla Kocaeli Valiliğine
naklen tâyini, İçişleri Vekâletinin 15/2/1954 tarihli ve 511/4058 sayılı
yazısı üzerine, 5442 sayılı kanunun 6 ncı maddesine göre, icra Vekilleri
Heyetince 16/2/1954 tarihinde kararlaştırılmıştır.
16/2/1954
REİSİCUMHUR VEKİLİ
R. KORALTAN
Başvekil
Devlet Vekili
A. MENDERES
İçişleri Vekili
E- MENDERES

Devlet Vekili Adalet Vekili Millî Savunma Vekili
C. YARDIMCI 0- S. ÇİÇEKDAĞ
K- YILMAZ

Dışişleri Vekili
F.KÖPRÜLÜ

Bayındırlık Vekili Eko. ve Ticaret Vekili
K. ZEYTİNOĞLU
F. ÇELİKBAS
Tanm Vekili
N. ÖKMEN

Ulaştırma Vekili
Y. ÜRESİN

Malive Vekili

H. POLATKAN

1 —• 6200 sayılı kanunla kurulan Devlet Suişleri «125 lira maaşlı::
Umum Müdürlüğüne, halen 100 liralık kadroya müsteniden 4598 sayılı
kanunun 4 üncü maddesi gereğince 150 lira maaş almakta bulunan Su
işleri Reisi Yüksek Mühendis Hikmet Turat'ın almakta olduğu aylıkla ve
28 Şubat 1954 tarihinden mer'i olmak üzere tefrian tâyini uygun görül
müştür.
2 — Bu kararı Bayındırlık Vekili yürütür.
22/2/1954

Millî Eeitim Vekili
R. S. BURÇAK

REİSİCUMHUR VEKİLİ
R. KORALTAN

Sa. ve So. Y. Vekili G- ve Tekel Vekili
Dr. H. ÜSTÜNDAĞ
E. KALAFAT
Çalışma Vekili
H. ERKMEN

İşletmeler Vekili
S. YlFlCALl

A:

Başvekil
MENDERES

Bayındırlık Vekili
K. ZEYTİNOĞLU
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Iş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları
E. No ; 1012-6-2
K. No : 318

ÖZETİ : Tekel Umum Müdürlüğü Bursa Baş
müdürlüğü ile Gemlik Yaprak Tütün Bakım ve
İşleme evi işçilerini temsilen Gemlik Tütün İş
çileri Sendikası arasında çıkan toplulukla iş
uyuşmazlığı hakkında.

Tekel Umum Müdürlüğü Bursa Başmüdürlüğü ile Gemlik Yaprak
Tütün Bakım ve İşleme evi işçilerim temsilen Gemlik Tütün İşçileri
Sendikası arasında zuhur eden toplulukla iş uyuşmazlığı hakkında Gem
lik Vilâyet Hakem Kurulu tarafından verilen karara Sendika tarafından
itiraz edilmiş olduğundan î ş Kanununun 83 üncü'maddesi hükümleri dai
resinde vukubulan davet üzerine :
Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi Avnl Türel'in Reisliği altında :
ıl — Ankara Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Hüseyin Cahit
Oğuzoğhı,
2 — Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Müdürü Turhan Çakus,
3 — Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Tetkik Kurulu Reisi Nureddin
özmen,
4 —• Adalet Vekâleti Hukuk İşleri Genel Müdürü yerine Kevni Nedimoğlu,
5 — Çalışma Vekâleti Birinci Hukuk Müşaviri Necdet Azak,
6 — içişleri Vekâleti Hukuk Müşaviri Hikmet Kümbetlioğlu'ndan teşekkül eden Iş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu
27/1/1953 günü saat 17 de Çalışma Vekâletinde toplandı.
Gemlik Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karara İşçi Sendikası
tarafından yapılan itirazın müddeti içinde olduğu blttetkik anlaşılarak
kabulüne karar verildikten sonra işin esasının tetkikin a geçildi.
İşçileri temsilen 'Sendika ile işveren idare arasında zuhur edip ni
sap bakımından kanuni şartlan haiz bulunduğu ve Iş Kanunu mu
cibince geçmesi icabeden uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından
da geçmiş olduğu anlaşılan ihtilâfın mevzuu:
1 — Bugünkü hayat şartlan karşısında işçiler almakta oldukları
ücretlerle geçinemediklerinden dolayı saat ücretlerine seyyanen 30 ku
ruş zam yapılması,
2 — Diğer İktisadî Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi çocuk zam
mı verilmesi,
3 — Yeni Barem Talimatnamesinin bazı maddelerinin tadili cihe
tine gidilmesi ((Talimatnamede tadili istenen hususlar ayrıca [Sendika
tarafından bildirilmiştir.)
4 —< Daimî Talimatnamenin 106 ncı maddesinin C fıkrasında yer
alan Ücret tenzili cezasının kaldmlması ve aynı Talimatnamenin 74 ün
cü maddesindeki akçalı yardım müddetlerimin 5502 sayılı Hastalık ve
Analık Sigortası Kanunundaki müddetlere intibak ettirilmesi,
5 — Gıda maddelerindeki flat artışı karşısında tam kalorili yemek
verilebilmesi için yemek bedellerinin 45 kuruştan 75 kuruşa çıkarılması,
6 —• İşçilere prim mahiyetinde ikramiye verilmesi taleplerinden
ibarettir.
Gemlik Vilâyet Hakem Kurulunca verilen 12/10/1953 günlü karar
da ihtilâf mevzuu olan altı maddenin her biri için: Ücretlere zam yapıl
ması hakkında :
I - A ) Tekel Tütün işçilerinin de ücretleri 952 yılındaki Gemlik
Asgari Ücret Tesbit Komisyonu tarafından tesbit edilen asgari ücretin
fevkinde ödenmiş olduğu gibi aynı İşlerle iştigal eden diğer husus iş
yerlerinin her toranjında işçilere ödenmekte bulunan ücret miktarların
dan da fazla ücret ödenmekte bulunduğundan,
b) Ayni zamanda Asgari Ücret Tesbit Komisyonu 1953 yılında ye
niden Tütün işçilerinin ücretlerim ele almış bulunduğundan,
c) Tekel iş yerlerinde çaiıştırılan işçilere diğer hususi müessese
lerden farklı olarak bir öğün bedelsiz yemek verildiğinden, işlerin dai
mi oluşundan Sendika mümessillerinin bu taleplerinin reddine,
U —ı Çocuk zammı verilmesi hakkında : ihtilâf çıkarılan iş yerleri
mukayesesi istenilen iktisadî D-evlet Teşekkülleriyle işin mahiyeti ve
iştigal mevzuu bakımından kabili kıyas bir durum arzetmediğinden ve
bir kanun mevzuu bulunması hasebiyle bu isteklerinin reddine,
İHI — Barem Talimatnamesinin bazı maddelerinin tadili hakkında :
işçilerin bu husustaki talepleri incelendikte, Tekel işçi bareminin
bütün Tekel camiasına bağlı bilcümle iş yerlerine şâmil bulunmasiyle
baremde münhasıran yapılacak bir tadilâtın iş yerleri arasındaki idarî
birlik ve insicamı bozacağı mülâhazasiyle bu taleplerin reddine,

IV' — Iş yerme ait yeknesak iç yönetmeliğin 106 ncı maddesinin
İş Kanununun 30 uncu maddesine sykın' olması dolayısiyle bu hükmün
tamamen kaldırılması ve yönetmeliğin 74 üncü maddesinin de 5502 sa
yılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanununun derpiş ettiği hastalık müd
detlerine göre tanzimi hakkındaki işçi taleplerinin incelenmesinde;
İş yeri yeknessk dahilî Talimatnamesinin Tekel idaresinin memle
ketimiz dâhilinde mevcut bilcümle iş yerlerine şâmil ve Çalışma Vekâ
letince musaddak bulunmasına mebni Talimatnamenin mevzuata uygun
luğunun tetkikiyle bu hususta gereken tadilâtın icrası mezkûr Vekâ
letin vazife ve salâhiyeti cümlesinden bulunduğundan bu taleplerin red
dine:
V — İşçilerin yemek bedellerinin 75 kuruşa iblâğı ve Gemlik'dekl
Tekel işçilerine de yemek verilmesi hakkındaki taleplerine karşı bu hu
susun Tekel camiasının bütün İş yerlerine şâmil bir Talimatname mev
zuu olduğuna ve bu Talimatnamede, verilecek yemeğin miktar, kalorisi
tutarı ve şartları tebarüz ettirilmiş bulunduğuna göre Talimatnamenin
ihtilâfın çıktığı mezkûr iş yerleri için münferiden tadili muvafık görül
mediğinden bu taleplerinin reddine,
V I — İş yerlerinde devamlı olarak çalışan işçilere prim ve İkrami
ye verilmesinin bir kanun mevzuu bulunması hasebiyle bu taleplerinin
reddine oybirliğiyle karar verildi denilmektedir.
işçiler tarafından verilen 2/11/1953 günlü İtiraz dilekçesinde hulâsatan «1951, 1953 yılları arasında hayat şartlarında vukua gelen yüksel
me dolayısiyle bugün almakta bulundukları ücretlerin bugünkü geçim
şartlarını ve pahalılığı karşılayamadığı baremin ihtiva ettirdiği hüküm
lerin tatbikatta bir takım müşkülâta ve haksızlıklara yol açtığı dşçilere
verilen yemeğin maliyet bedeli olarak tahsis olunan işçi başına 45 ku
ruş ile bugünkü gıda maddeleri fiyatları ve ahçı vesair masraflar nazarı
itibara alınırsa işçilere tam kalorili bir yemek verilmesinin mümkün
olamayacağı bu itibarla bu miktann 75 kuruşa çıkarılması işçi ücret
baremi bugünkü haliyle kaldığı takdirde gerek ücret ve gerek terfi ba
kımından adaletsizliklere yol açtığı, Tekel Iş yerleri Dahilî Talimatna
mesinin 106 ncı maddesinin D fıkrasındaki ücret tenzili cezasının Iş K a 
nununun 30 uncu maddesinin ruh ve maksadına aykırı bulunduğu aynı
yönetmeliğin 74 üncü maddesinde işçilere hastalık hallerinde tanınan ak
çalı yardım müddetlerinin 5502 sayılı Kanun hükümlerine intibak et
tirilmesi yolundaki taleplerinin yerine getirilmesiyle bu mevzudaki bir
çok şikâyet ve haksızlıkların önlenmiş olacağı, diğer İktisadî Devlet ca
mialarında olduğu gibi işçilere ikramiye ve çocuk zammı verUmesinift
bugün içtimai bir zaruret olduğu» belirtilmektedir.
Gemlik Vilâyet Hakem Kurulunun 5/11/1953 günlü yazışma ekli ola
rak gönderilen dosyada mevcut bütün evrak ile 16/11/1953 günlü ara ka
rarımızla celbolunan malûmat incelendikten sonra gereği düşünüldü:
1 — Aynı mmtakada kurulu ve aynı iş kolundan olan diğer iş yer
leriyle bu iş yerinde çalışan işçilere ödenmekte olan ücretler arasında ya
pılan mukayese neticesinde ihtilaflı iş yerindeki ücretlerin diğerlerine
nazaran yüksek olduğu anlaşılmasına ve bu mmtakada bu iş yeri kolun
da asgari ücretin tatbik olunduğu gözönüne alınarak bu bakımdan da
yapılan tetkikatta, Asgari Ücret Komisyonunun bu husustaki kararında
derpiş ettiği iş nevilerlnde çalışan işçilere birçok İş yerlerinde Komis
yonun asgari had olarak kabu'l ettiği ücretler ödenmekte iken ihtilaflı
iş yerinde bu iş nevilerine tekabül eden işlerde çalışanlara ödenen üc
retlerin de asgari hadden ehemmiyetli bir miktarda yüksek bulunduğu
neticesine vanlmış bulunmasına binaen işçilerin ücretlerine zam yapıl
ması hakkında taleplerin reddini mutazammın Vilâyet Hakem Kurula
kararının mucip sebepleri haklı ve yerinde görülerek aynen tasdikma,
2 — ihtilâfın 3 üncü maddesini teşkil eden ve Tekel iş yerlerinde
yeknesak olarak tatbik olunan ücret bareminde yer alan maddelerin
Sendika tarafından teklif edildiği şekilde tadilini taizammun eden tale
be gelince: Ücret baremi namı altında tatbik olunan bu belgenin mevzuu
ve mahiyetleri itibariyle iç yönetmelikte yer alması icabeden bir takım
hükümleri de ihtiva ettiği ve daha evvel 13/6/1947 tasdik tarihli Dahilî
Talimatnamede bulunan ayni mahiyetteki hükümlerin 25/7/1952 tasdik
tarihli bir ek :ç yönetmelik ile Dahilî Talimatnameden çıkarılmış iken
bilâhara bahsi geçen bareme tekrar ithal olunduğu blttetkik anlaşılmış
ve bu baremin Çalışma Vekâletinin tasdikından geçirilmediği bu şeklin
ise Iş Kanununun 29 uncu maddesi ile mevzu ve müessis olan usul ve
ahkâm ile telifi mümkün olamavacağı aşikâr bulunmuştur. Bu itibarla
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tetkik ve halli Çalışma Vekâletinin vazife ve salâhiyeti dâhilinde bulu
nan ve bir bakımdan da münhasıran ihtilaflı iş yerini değil Tekel ca
miasına dâhil olarak memleketin muhtelif
yerlerinde kurulu bulunan
bütün iş yerlerini istihdaf eden ve bu itibarla toplulukla iş ihtilâfı sis
teminin kanuni saha ve hududunu aşar mahiyette görülen bu talep hak
kındaki Vilâyet Hakem Kurulu kararının bozulmasına ve aynı mucip
sebeplere binaen kurulumuzca bu hususlarda bir karar ittihazına mahal
bulunmadığına,
3 — İç yönetmeliğin 106 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan
ücret tenzili cezası İş Kanununun 30 uncu madesindeki (İşçi ücretlerin
den bu yolda yapılacak kesintiler ayda üç gündelikten fazla olamaz ve
işverenin mülkiyetine dâhil edilemez) yolundaki hükme aykırı görül
müştür.
Gerçekten işçiye ücret tenzili suretiyle tatbik olunan ceza netice
itibariyle mütaakıp terfi zamanına kadar devam eden bir ceza mahiye
tinde olduğundan ayda üç yevmiyeyi aştığı gibi ücretten tenzil edilen
miktarın işverenin mülkiyetinde kaldığı da anlaşılmaktadır. Bu itibar
la Vilâyet Hakem Kurulunun bu talebin reddi hakkındaki kararı bozu
larak kanunun âmir hükmüne aykırı olan bu hususun ıslahı yetkili ida
ri makamın salâhiyet ve vazifeleri cümlesinden bulunduğundan bu mev
zuda da kurulumuzca bir karar ittihazına mahal bulunmadığına,
4 — İç yönetmeliğin 74 üncü maddesinde yer alan ve işçinin has
talığı halinde uygulanan akçalı yardım müddetlerinin 5502 sayılı Ka
nundaki müddetlere intibak ettirilmesi talebine gelince:
Anılan iç yönetmelik maddesinde, memleketimizde işçilerin iş ka
zaları ve meslek hastalıkları dışında kalan hastalıklardan dolayı içti
mai sigortalarını tanzim eden 5502 sayılı kanundan çok evvelki za
mana ait olup anılan kanun ise halen Gemlik'te de tatbik edilmekte ol
duğundan bu kanunla Dahilî Talimatname arasında bir ayarlama yapıl
ması lâzım gelip gelmiyeceği hususu idare ile işveren arasında halli ge
reken bir mevzu olmakla Vilâyet Hakem Kurulunun bu talebin reddi
hakkındaki kararının bozularak bu hususta kurulumuzca bir karar itti
hazına mahal bulunmadığına,
5 —• İhtilaflı iş yerinde çalışan işçilere verilen yemek bedelinin 45
kuruştan 75 kuruşa çıkarılması hakkında işçilerin toplulukla iş ihtilâfı
nı tahrik eden dilekçelerinde bir talep mevcut bulunmadığı halde Vilâ
yet Hakem Kurulunun talep edilmeyen bir mevzu hakkında karar ver
mesi yolsuz ve hukuk prensiplerine aykırı bulunduğundan bu husustaki
kararının prensip bakımından bozulmasına,
6 —• Taleplerin ikinci ve altıncı maddelerini teşkil eden ve Tekel
camiasında çalışan işçilere çocuk zammı ve ikramiye verilmesi hakkın
daki talep de münhasıran bu işyeri işçilerini istihdaf etmeyen ve Sendi
kanın temsil, saha ve salâhiyetinin dışında umumi bir talep mahiyetin
de görüldüğünden Vilâyet Hakem Kurulunun bu i k i talep hakkındaki
ret kararının netice itibariyle tasdikma ve bu kararın Resmî Gazete ile
ilânına 27/1/1954 tarihinde ittifakla karar verildi."
Reis
Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi
Avni Türel

Aza
Ankara Hukuk Fakültesi Proî, «ipti
Hüseyin Cahit Oğuaoğl*

Aza
Çalışma Vekâleti Çalışma Gene!
Müdürü
Turhan Çakım

Aza
Ekonomi ve Ticaret Vekâlet.
Tetkik Kurulu Reisi
tîureddin özmen

Aza

Assa

Adalet Vekâleti Hukuk İşlen
G»nel Müdürü yerine
Kevni Nedimoğ'-u

Çalınma Vekâleti Birinci Hukuk
Müşavir"
Necdet Azak

Az*
... İ4..-U VVkftietl Hukuk

Mvsnvıri
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larca itiraz edilmiş olduğundan îş Kanununun 83 üncü maddesine göre
vukubulan davet üzerine :
Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi Avni Türelin Reisliği altında :
1 —• Ankara Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Hüseyin Cahit
Oğuzoğlu,
2 — Çalışma Vekâleti Çalışma Genel Müdürü Turhan Çakus,
3 —• Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Tetkik Kurulu Reisi Nureddin
özmen,
4 — Adalet Vekâleti Hukuk İşleri Genel Müdürü yerine Kevni Nedimoğlu,
5 — Çalışma Vekâleti Birinci Hukuk Müşaviri Necdet Azak,
6 — İçişleri Vekâleti Hukuk Müşaviri Hikmet Kümbetlioğlu'ndan teşekkül eden İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu
29/1/1954 günü saat 17 de Çalışma Vekâletinde toplandı.
Mersin Vilâyet Hakem Kurulunca verilmiş olan karara taraflarca
yapılan itirazın kanuni müddet içinde olduğu bittetkik anlaşılarak ka
bulüne karar verildikten sonra işin esasının tetkikına geçildi.
İşveren ile işçiler arasmda zuhur eden ve gerek mahiyet ve gerek
se nisap bakımından kanuni şartları haiz bulunduğu ve İş Kanununa
göre geçmesi icabeden uzlaştırma ve kesin uzlaştırma safhalarından da
geçtiği bittetkik anlaşılan ihtilâfın mevzuu, işçi ücretlerine % 70 nispe
tinde zam yapılması talebinden ibarettir.
Mersin Vilâyet Hakem Kurulu tarafından ittihaz olunan 24/11/1954
tarihli kararda :
Mukayeseli cetvellerin tetkikmda, mümasil fabrikalardaki ücret
durumlarına göre, mezkûr fabrika işçilerinin nispeten düşük ücret al
makta oldukları ve işverenin savunma lâyihasında bir kısım işçinin dü
şük ücret aldığım zımnen kabul etmiş bulunduğu (Yeni makineler gelip
monte edildikçe bütün işçinin ücret tereffü'ünden faydalanabileceği
zikredilmekle) nazarı itibara alınarak ve umumi olarak hayat ve geçim
şartlarını değiştiren bariz bir hayat pahalılığı müşahade edilmemekle
beraber, objektif olarak işçilerin eline geçen ücretlerin, bilhassa düşük
ücret kademelerinde günün geçim şartlarına tamamen intibak edebile
cek miktar ve seviyelerde olmadığı ve aynı mevzu üzerinde daha ev
vel çıkarılan ihtilâfa ait îl Hakem Kurulunca alman 29/5/1953 tarihli
kararla yeniden tahrik edilen ihtilâf arasmdaki devre arasmda bir tahavvü'ât vuku bulmadığı gözönünde tutularak bu karardaki esasların
aynen derpiş edilmesinde müttefik kalınarak,
K A R A R
1 — Akort ücret tarifeleri de günlük ücret kazançlarına göre
ayarlanmak üzere, küçük ücret seviyelerinden itibaren kademeli olarak,
a) Günde 170 kuruş ücret alan çocuk işçi ücretlerine % 20 nispe
tinde zam yapılmasına,
b) Günde 250 den 310 kuruşa kadar (310 dâhil) ücret alanlara %
25 zam yapılmasına,
c) Günde 310 dan 500 kuruşa kadar (500 dâhil) ücret alanlara
% 20 zam yapılmasına,
ç) Günde 500 kuruştan 600 kuruşa kadar (600 dâhil) ücret alan
lara % 15 zam yapılmasına,.
d) Günde 600 kuruştan yukarı ücret alanlara seyyanen % 10 nis
petinde zam yapılmasına,
2 — îşbu kararın 24/11/1953 tarihinden itibaren tatbik edilmesine
oybirliğiyle karar alındı denilmektedir.
İşverenin 3/12/19Ü3 günlü itiraz dilekçesinde hulasaten iş yerinde
son defa zuhur eden toplulukla iş uyuşmazlığı hakkında Vilâyet Hakem
Kurulu tarafından ittihaz olunan kararın 10/7/1953 tarihli Yüksek Har
kem Kurulu kararı ile usulden bozulmuş olması hasebiyle o tarihten iti
baren yeni uyuşmazlık tarihi arasında kanunen geçmesi İcabeden 26/iş
haftalık müddetin mürur etmediği î ş Kanununun 82 nci maddesi muci
bince Vilâyet Hakem Kuruluna Hukuk İşleri Müdürünün iştirak etmesi
icabederken defterdarın iştirak ettirilmesi kurulun terkip ve teşkili ba
kımından kanun hükmüne aykırı bulunduğu müessesenin günden güne
en modern ve teknik makinelerle teçhiz edilmesi neticesi olarak işçi
kazançlarının artmış bulunduğu, o mmtakada cari olan ve îş Kanunu
nun 32 nci maddesi uyarınca tesbit edilmiş olan asgari ücret hadlerine
harfiyyen riayet oldunduğu ve bu sebeplerle Vilâyet Hakem Kurulunun
işçi ücretlerine zam yapılması hakkındaki kararının bozularak zam ta
lebinin reddi istenmektedir.
İşçi er tarafından verilen 3/11/1953 günlü itiraz dilekçelerinde ise
hulâsatan : İş yerinde cari olan ücretlerin aynı muhitteki diğer müesse
selerde ödenen ücretlere nazaran düşük olduğu müessesenin makmeleride modernleşme neticesi olarak işçiye eskisine nazaran daha falzla
tezgâh ve makine verilmesi neticesini tevlit ettiği ve bu sebeple işçinin
eskisine nazaran daha fazla enerji sarfetmeslne mukabil birim ücret
lerinde indirme yapılması hasebiyle işçi kazançlarında bir yükselme ol1

ÖZETİ : Çukurova Sanayii İşletmeleri T. A .
Ş. ile bu iş yeri işçilerim temsilen işçi temsil
E. No : 1012-18-4
cileri arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı
K. No : 319
hakkında.
Çukurova Sanayii İşletmeleri T. A. Ş. ile bu iş yeri işçilerini tem
silen işçi temsilcileri arasında çıkan toplulukla iş uyuşmazlığı hakkında
Mersin Vilâyet Hakem Kurulu tarafından verilmiş olan karara taraf
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madiği İş yerindeki son ücret ayarlamasından beri geçim şartlarının
bir hayli yükseldiği, bu itibarla Vilâyet Hakem Kurulu tarafından ve
rilen zam kararının bozularak % 70 nispetindeki zam taleplerinin aynen
kabulü talep ve dermeyan olunmaktadır.
Mersin Valiliğinin 11/12/1953 tarih ve 3136 sayılı yazısına ekli ola
rak gönderilen dosyada mevcut bütün evrak ile kurulumuzun 23/12/1953
tarihli ara karariyle celbolunan cetvel ve malûmat da incelendikten
sonra gereği düşünüldü:
1 — İşveren, işçilerin evvelce çıkarmış oldukları toplulukla iş ih
tilâfı üzerine Yüksek Hakem Kurulunca verilen 10/Temmuz/1953 tarih
ve 271 sayılı bozma kararının taraflara tebliğinden itibaren 26 iş haf
tası geçmeden işçilerin çıkarmış oldukları son ihtilâf, kanun ve nizam
name hükümlerine aykırı olarak açılmış olduğundan kabul ve tetkikına imkân bulunmadığını itirazen ileri sürmekte ise de kurulumuzun,
bahsi geçen bozma kararının tetkikmdan da açıkça anlaşıldığı ve işve
ren tarafından dahi kabul edildiği veçhile işçilerin evvelce çıkarmış ol
dukları ihtilâf üzerine Vilâyet Hakem Kurulunca verilen karar, esas
bakımından ve nihaî şekilde bozulmuş olmayıp sadece toplulukla iş ih
tilâfının kanun ve nizamname hükümleri gereğince tabi bulunduğu usul
ve şekil noksanı bakımından ve sırf bu usul ve formalitelerin ikmali
istihdaf edilerek bozulmuş ve bu suretle bozma kararı, kanuni noksan
ların ikmaline kadar hükmü cari muvakkat bir mahiyeti haiz bulunmuş
ve nitekim aynı kararda «İşçiler kanun ve nizamname hükümleri dai
resinde yemden toplulukla iş uyuşmazlığı tahrik etmekte muhtar olmak
üzere...» şeklinde dercedilen bir fıkra ile bu cihet bilhassa tasrih edil
miştir. B u duruma göre işçilerin bu kere tahrik ettikleri toplulukla iş
ihtilâfı 26 iş haftalık müddetle mukayyit bir ihtilâf mahiyetinde bu
lunmamasına binaen işverenin gayrivârit görülen bu husustaki itiraz
larının reddine,
2 — İçel Defterdarı Celâl özden'in, Hukuk İşleri Müdür vekilliği
vazifesiyle resmen tavzif edilmiş bulunduğu içişleri Vekâletinden ya
pılan istihzafla anlaşılmış ve şu suretle defterdarın Vilâyet Hakem K u 
rulunda bulunması (İş Uyuşmazlıkları Nizamnamesi) nin (66) ncı mad
desine uygun bulunmuş olduğundan işverenin bu noktaya taallûk eden
itirazlarının da reddine,
3 — İşçilerin, ücretlerine zam yapılması hakkındaki taleplerine ge
lince: Dosya üzerinde yapılan tetkikattan hâsıl olan kanaata ve ihti
lâf çıkan iş yerinde ödenmekte bulunan ücretlerle aynı muhitte ve civar
Vilâyetlerdeki benzeri iş yerlerindeki işçilere ödenmekte bulunan ücret-

ler arasında yapılan mukayeselerin verdiği neticelere göre ihtilâf çıkan
iş yerinde çalışan işçilerden küçük kademelerde çalışanlara ödenmekte
bulunan ücretlerin bugünkü hayat şartlarına nazaran düşük seviyede ol
duğu, bu seviyede ücret alan işçilerin o iş yerindeki umum işçilere na
zaran nispeti, emsal iş yerlerinde çalışanlara nazaran yüksek olduğu
anlaşıldığından İşverenin bu noktalara matuf itirazlarının reddiyle Vilâ
yet Hakem Kurulu kararının bozularak,
A — Günde 4 liraya kadar (4 dâhil) ücret alan işçilere ('% 20)
zam yapılmasına,
B — (400 - 418) kuruş arasında ücret alan işçilerin ücretlerinin
(481) kuruşa iblâğına,
C _ (419 - 600) kuruş arasında (600 dâhil) ücret alan işçilerin
ücretlerine '% 15 nispetinde zam yapılmasına,
D — (601 - 689) kuruş arasında ücret alan işçilerin ücretlerinin
690 kuruşa iblâğına,
E — İş yerinde akort (Parça başına, kabala veya götürü) ve ay
lık esasına göre ücret alan işçilerin de gündelik kazançları hesaplana
rak bu işçilerin ücretlerine (A-B-C-D-) fıkralarında gösterilen esaslar
dairesinde zam yapılmasına,
G — Bu zamların 1/12/1953 tarihinden itibaren yürütülmesine ve
bu kararın Resmî Gazete ile ilânına 29/1/1954 tarihinde ittifakla karar
verildi.
Reis
Devlet Şûrası Birinci Daire Reisi
Aımi Türel

Ankara Hukuk Fakültesi Prof. den
Hüseyin. Cahit Oğuzoğlu

Âza
Çalışma Vekâleti Çalışma Genel
Müdürü
Turhan Çakue

Âza
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Tetkik
Kurulu Reisi
Nureddin özmen

Âza
Adalet Vekâleti Hukuk işleri Genel
Müdürü Y .
Kevni Nedimoğlu

Âza,

Âza
Çalışma Vekâleti Birinci Hukuk
Müşaviri
Necdet Azak

Âza
İçişleri Vekâleti Hukuk Müşaviri
Hikmet Kümbetlioğlu

TEBLİĞ
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden :

kanuni takibata geçilmiş ve badema ithalât yapmamaları için tedbir
alınmıştır.

Memleketimizin İhtiyacını karşılayacak miktarda kahve stoku mev
cut bulunduğu halde ithalâtçılardan 780 kuruştan kahve satın alan
toptancılardan bir kısmının bu kahveleri yüksek fiyatlarla satmak ga
yesiyle piyasaya arzetmedikleri ve mütemadiyen fiyat yükselmesine mün
cer olacak hareketlerde bulundukları görüldüğünden bunlar hakkında

Halen gümrüklerimizde kâfi miktarda stok mevcut bulunduğundan
ve bu kahveler vilâyetler ihtiyaçlarına göre tevzi edilmekte olduğundan,
yüksek fiyatlı kahvelerin satın alınmaması ve Vekâletin tesbit ettiği
firmalardan gayrı bu şekilde hareketleri görülenlerin derhal bölge mü
dürlüklerimize bildirilmesi sayın halkımızdan rica olunur.

«L l^Î La j^k
Adapazarı Emniyet Bankası T. A . Ş. den :
25 Mart 1954 gününde toplantıya çağrılan hissedarlar alelade Ge
nel Kurul gündemi :
1 — 1953 yılı işlerine ait idare Meclisi ve murakıp raporlarının
okunup görüşülerek karara bağlanması.
2 — 1953 yılı bilanço ve kâruzarar hesaplarının incelenmesi ile ida
re Meclisi Üyeleri ve murakıbın o yıl hesaplarından dolayı ibra olunması.
3 — ihtiyat akçelerinin ayrılmasından sonra, kalan safi kârın pay
laştırma şekli ve gününün belirtilmesi.
4 — Müddetlerini bitirmiş olan üç idare Meclisi üyesi yerlerine mü
nasiplerinin seçilmesi.

5 — 1954 yıh için Bankamız murakıbına verilecek ücret miktarı
nın tesbiti.
Yıllık hissedarlar toplantı çağrısı
Ticaret Kanununun 361 inci maddesi hükmünce Adapazarı Emniyet
Bankası hissedarlar Genel Kurul toplantısı 25 Mart 1954 tarihine rastla
yan Perşembe günü saat 14 de Adapazar'mda Banka merkezinde yapıla
caktır.
Esas Mukavelenamemizin 56, 57, 58 inci maddeleri hükümlerine göre
toplantıya salâhiyettar olanların 67 nci madde gereğince toplantı günün
den bir hafta evvel giriş kartı almak üzere Bankamız merkezi veya Bursa
şubesine müracaatlarım dileriz,
899 /1-1
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Şüyulanan imar

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden :

A

A

Ada No. su Parsel No. su
Şüyulanan imar
Ada

A
No. su Parsel No. su

5492

Kadastro

1686

5516
26
54

1686

52
53

29
30

şüyuludur.

5516

12

1686

28
30

141
655
796

214
737
951

507
254
761

361 M '
393
754

5492

Ada No. su Parsel No. su

Ada No. su Parsel No. su
1686

5517

168«

41
42

725
375
1100

5492

1686

46
51

66
600
666

5517

11

1686

33
42

378
452
830

5492

1686

46
50

201
463

5518

11

664

1686
»

40
47

449
205
654

5492

13

1686
1955

50
31

147
511

5519

12

658

1686
»

89
40

318
503
821

6493

1686

46
52

362
398

1686

5521

>

760

11
39

570
518
1088

1686
»

5493

»

11
46
47

353
153
261

5521

14

1686
»

8
9

767
5495

11

1688

27
45

894
229

16

1686
>

27
48

776
119

5522

1686

87
88

17

1686

26
48

538
176

S522

11

1686

37
49

1686
>

27
44

92
808

6522

14

1686

7
49

1686

27
42

687
189

130
699
829

5522

21

1688

8
38

184
1193
1377

900
5497

507
275
782

714
6496

164
989
1153

895
5495

651
166
817

1123
5495

6522

23

1686
>

1

38
39

178
719
897

876
5523
S49S

1686

27
29

1686

»

157
559

35
40

559
471
1030

716
5523
551«

1686

29
43

527
443
970

İlli

Kadastro

16

1686

4
33
34

295
317
135
747

şüyuludur.
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Süyulanan imar
A

Kadastro
«

la No. su Parsel No. su
5523

20

H

,

V

Ada No. su

Parsel No. su

1686
»

5
35

375
385
760

5523

23

1686
>

35
36

854
77
931

5525

13

1686
>

6
7

1

1686

6
A

»

430
298
728

5527

şüyuludur.

>

513
349
862

»

hanesinde kayıtlı Hüseyin oğlu Halil İbrahim Koç aleyhine mahkeme
mize açılan boşanma dâvasının duruşması sırasında : Dâvâlıya ilânen
tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinden mahkemece ilânen
gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan 10/3/1954 Çarşamba
günü saat 10 da dâvâlı mahkememizde hazır bulunmadığı veya kendisini
temsil edecek bir vekil de göndermediği takdirde gıyabında duruşmaya
devam olunacağı gıyap kararı tebligatı yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
888

Gümüşhacıköy Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
954/25
Gümüşhacıköy'ün Balıklı Köyünden Bilâl Çetin ile şerikleri Hasan
Çetin ve saire arasında müşterek bulunan gayrimenkullerin izalei şüyu
dâvasından dolayı şeriklerden Hasan'ın ikametgâhının meçhul bulunma
sından davetiyenin ilânen yapılmasına karar verilmiş olduğundan ve du
ruşması 4/3/1954 gününe bırakıldığından mezkûr gün ve saat 9 da mah
kemede hazır bulunması için ilân olunur.
894
_

6527

6

1686
>

5
6

212
601

Ankara Tekel Başmüdürlüğünden;

813
6529

3

1686
»

5
36

241
469
710

5529

12

1686
»

4
6

5530

12

1686
»

3
4

3

1686
»

32
33

18

1686
»

2
81
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1 —. Ankara şehri ile civarında bulunan depo, istasyon ve tesisler
arasındaki 1955 yılı Şubat ayının sonuncu günü akşamına kadar yapıla
cak tahminen (5836) ton miktarındaki çeşitli tekel maddeleriyle her tür
lü malzeme, eşya ve boş kablar nakliyatı açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 10/3/1954 Çarşamba günü saat 15 te Ankara Tekel
Başmüdürlüğü Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır.
3 — İsteklilerin eksiltmeye iştiraki için nakliyatın muhammen be
delinin % 7,5 u olan (4.452,18) lirayı eksiltme saatinden önce Ankara
Tekel Başmüdürlüğüne yatırmaları lâzımdır.
4 — Bu işe ait şartname, Ankara Tekel Başmüdürlüğü Satış Mü
dürlüğünde görülebilir.
5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte Komisyonda hazır bulun
maları ilân olunur.
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Akçakoca Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

398
322
720

6531

»

379
231
610

853.1

»

420
372
792

5531

»

480
242
722
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»

9/7/1953 gün ve 4/1077 saydı Vekiller Heyeti karariyle tasdik olu
ca ve 1351 No. lu kanunun 2 nci maddesine istinaden 19/8/1953 tarikinde
üşam Postası ve Ulus Gazeteleri ile ilân olunan Ankara'nın Çankaya
üçükesat mevkiinde 23330 No. lu imar plân ve cetvelinde şüyulu olarak
şekkül eden ve yukarda gösterilen ada ve parsel sahiplerinin ikametgâh
Lresleri tesbit olunmadığından işaret olunan imar parsellerindeki şüyun altı ay içinde aralarında izale etmeleri; buna teşebbüs etmedikleri
kdirde İmar Müdürlüğü tarafından mahkeme yolu ile şüyuların izale
tirilebileceği 2289 No. lu kanunun 2 nci maddesine istinaden ilgililere
men tebliğ olunur.
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Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
952/601
Gıyap kararı
Biga'nın Çakırlı Köyüne bağlı Karapürçek Mahallesinde mukim
ıkup kızı Emine Koç tarafından kocası Biga'nın Çakırlı Köyü 64 sayılı

1954/28
Davacı Akçakoca'nın Yenice Köyünden olup halen Yalı Mahallesinde
mukim Mustafa oğlu Süleyman Fırıncı tarafından açılan hasımsız tapu
tescili dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde :
Akçakoca'nın Yenice Köyü Dereiçi mevkiinde doğusu Yusuf Dağgül fındıklığı ve korusu, batısı Süleyman Fırıncı fındıklığı ve korusu,
kuzeyi kısmen yol ve kısmende dere, güneyi Yusuf Dağgül fındıklığı ile
çevrili tahminen 20 dönüm miktarında 800 lira değerindeki fındıklık,
tarla ve meyvahktan ibaret olan gayrimenkulun tapuya tescilini talep
etmiş olduğundan bu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia edenler varsa
evrakı müspiteleriyle birlikte müracaat etmeleri için ilânat yapılmasına
karar verilmiştir. Muhakemenin bırakıldığı 8/3/1954 tarihinden evvel mü
racaatları ilân olunur,
948 /1-1
954/31
Davacılar Akçakoca'nın Hacıyusuflar Mahallesinden Ömer kızı Ze
kiye Toksoy ve Mustafa kızı Rukiye Selçuk vekilleri arzuhalci Raşit
Sayan tarafından açılan hasımsız tapu tescili dâvasının yapılmakta olan
muhakemesinde :
Akçakoca'nın Yalı Mahallesi Kızlarağasıçarşısı mevkünde doğusu
Rukiye ve Turhan Selçuklar'a ait dükkân, batısı ve kuzeyi yol ve güneyi
Ömer Uğur vereseleri Clhadlye ve Macit Uğurlar'a ait dükkân ile çev
rili tahminen 20 metrekare yüz ölçüsünde ve 500 lira değerinde bulunan
bir parça dükkânın müvekkilleri adına tapuya tescilini talep etmiş oldu
ğundan bu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia edenler varsa evrakı
müspiteleri ile birlikte müracaat etmeleri için ilânat yapılmasına karar
verilmiştir. Muhakemenin bırakıldığı 8/3/1954 tarihinden evvel müraca
atları ilân olunur.
949/1-1

Sahile: 8280

'ÇRcamî Gazete)

Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketinden :
Şirketimizin 1953 hesap yılına ait hissedarlar Genel Kurulu 27/3/1954
Cumartesi günü saat 15 te Bursa'da Şirket merkezinde mûtat olarak
toplanacağından sayın hissedarların muayyen günde teşrifleri rica olu
nur.
GÜNDEM :
1 — Yönetim Kurulu raporunun okunması ve sermaye tezyidi hak
kındaki teklifin müzakeresi,
2 — Denetçi rakorunun okunması,
3 — Bilanço ve kâruzarar hesaplarının tasdiki ve Yönetim Kuru
lunun ibrası,
4 — Müddetleri biten Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesi,
5 — 1954 yılı için denetçi seçilmesi.
934 /1-1
Devlet Demiryolları işletmesinden :
8 aded torna tezgâhı alınacak
8 aded torna tezgâhı teklif alma suretiyle satın alınacaktır.
Tekliflerin en geç 5/4/1954 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar A n 
kara'da işletme Merkezine Malzeme Dairesi Reisliğine verilmiş olması
lâzımdır..
Şartnamesi 4 lira mukabilinde Ankara'da işletme binası içersin
deki Merkez veznesinden istanbul'da Haydarpaşa Veznesinden temin edi
lebilir.
882 / 2-S
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Devlet Demiryolları Merkez X I I Komisyonundan :
İnşaat ilânı
1 — Aydın'da yaptırılacak gar binası inşaatı işi, fiyat birimi esası
üzerinden teklif alma yoliyle eksütmeye konulmuştur.
2, — Bu işin muhammen bedeli ı(710.880) lira ve geçici teminat
miktarı (40.435,32) Uradır.
3 —ı B u işe ait şartname vesair evrak 35 Ura mukalblUnde Devlet
Demiryolları idaresinin Ankara Merkez Veznesinde ve izmir'de idaremiz
3. işletme Ala ancak Veznesinde satılır.
4 — Teklif sahipleri tekliflerini en geç 19/3/1954 günü saat 16,05
'kadar Ankara'da Devlet Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğü bina
sında Merkez XII. Komisyonuna vermesi veyahut tâyin edilen zamandan
evvel ele geçecek şekilde iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermesi,
5 — Bu işe girmek isteyenlerin ehliyet almak için en az 500.000
lira kıymetinde mümasiU inşaat işlerini tek bir taahhüt olarak ve mütaahhit sıfatiyle ikmal etmiş olduğuna dair belge ile birlikte en geç
16/3/1954 akşamına kadar bir mektupla Devlet Demiryolları İşletmesi
Umum Müdürlüğüne müracaatla ehUyet vesikası aimaiarı,
6 — IstekUlerin teklif şartnamesinde tadat edilen vesikalarla bir
likte Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden alınmış ehUyet vesi
kasını ve vezneden alacakları eksiltme evrakını (beher parçasına ellişer
kuruşluk damga pulu yapıştırıp imza ettikten sonra) teklif zarflariyle
birlikte Komisyona tevdi etmeleri lâzımdır.
7 — Tekliflerdeki fiyat ve diğer hususat bakımımdan idare bu işi
dilediğine ihale etmekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,
885 / 4-2
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Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Yol yapımı
1 — Eksiltmeye konulan iş : Aydın - Sarayköy - Denizli yolunun
Kuyucak - Sarayköy arasında K m . 17+000 dan Denizli'ye kadar olan kıs
mında, bu arada bulunan Feslek varyantında, Sarayköy - Denizli - Muğ
la yolunun Kaklık yolu ile iltlsakında, Sultanhisar - Denizli arasında şe
hir içi yollarında yaptırılacak tesviye, sanat yapıları, taban takviyesi, te
mel tabakası teşkiU, bakımevi vesair inşaat olup keşif bedeli (3.450.000)
üç milyon dörtyüz elli bin liradır.
2 — Eksiltme : 6/3/1954 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat
(12 de) on İkide Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Ge
nel Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usu
lü ile yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50.—) elli lira bedele
ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesap
lar şubesinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için :

a) isteklilerin 1954 yılma ait ticaret odası belgesiyle usulü dair;
sinde (117.250) yüz onyedi bin ikiyüz elli liralık geçici teminat verim
lerl,
b) isteklilerin (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az ü
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etm:
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giri
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarına
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları,
(Not : Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünde
ve taşrada Karayolları Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.)
5 —- isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verlen izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuru^
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlaya
cakları yüklenme mektuplarını eksiltme günü saat onbire kadar makbu
karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
586 / 4-4
Köprüler yapımı
1 — Eksiltmeye konulan iş : İzmir Vilâyetinde Tire - Çatal yolund
Hüseyinağa, Tire - Torbalı yolunda Rahmanlar, Tire - Bayındır yolund
Ergenli Falaka ve Çatal - ödemiş yolunda Ilkkurşun köprüleri yapın
olup keşif bedelleri tutarı (984.729,77) dokuz yüz seksen dört bin yedi yü
yirmi dokuz lira yetmiş yedi kuruştur.
2 — Eksiltme 9/3/1954 tarihine rastlayan Salı günü saat 16 d
onaltıda Ankara'da Bayındırlık Vekâleti binasında Karayolları Gen=
Müdürlüğünde Karayolları Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü 11
yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (49,25) kırk dokuz Ur
yirmi beş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Karayolları Genel Mü
dürlüğü Teknik Hesaplar şubesinden alınabilir .
4 — Eksiltmeye girebilmek için :
a) isteklilerin 1954 yılına ait ticaret odası belgesiyle usulü daire
sinde (43.140) kır üç bin yüz kırk liralık geçici teminat vermeleri,
b) isteklilerin (Tatil günleri hariç) eksiltme gününden en az ü
gün önce bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri ve dilekçelerine Karayolları Genel Müdürlüğü eksiltmelerine giri
şartları hakkındaki yönetmeliğin 4 üncü maddesinin a, b, c fıkralarına
yazılı evrakı bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları,
(Not : Bu yönetmelik, Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğünde
ve taşrada Karayolları bölge müdürlüklerinden alınabilir.)
5 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (Eksiltme evrakının her parçasına elUşer kuruş
luk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlaya
cakları yüklenme mektuplarım eksiltme günü saat onbeşe kadar mak
buz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
658 / 4-4
Eksiltme temdidi
1 — Mütaahhidi nam ve hesabına açık eksiltmeye konmuş olan güm
rükleme ve nakil işine talip zuhur etmediğinden eksiltme bir defay;
mahsus olmak üzere 10 gün uzatılmıştır.
2 — Eksiltme 5 Mart 1954 Cuma günü saat 15 de Karayolları Gc
nel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır.
3 — Muhammen bedel 183.397,58 lira muvakkat teminat 10.419,8
liradır. Şartname Malzeme Müdürlüğünden alınabilir.
931 /1-1
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden
250 aded akümülâtör satm alınacaktır
1 — Umum Müdürlüğümüzce açık eksiltme ile, fennî şartnamesin
uygun 180 aded 6 Woltluk ve 70 aded 12 WoItluk akümülâtör satm a l
nacaktır.
2 — Eksiltme 9/3/1954 Salı günü saat 15 te Ankara Atatürk Bu
varı 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplanacak Yönetil
Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Malın muhammen bedeli 24.600,— Ura, geçici teminat ınikta
1.845,— Uradır.
4 _ B u işe dair şartnameler Ankara'da Umum Müdürlük Ekonon
işleri Müdürlüğünde (Tel : 26895), İstanbul'da Galata - Kemeraltı Caı
desi, Zürefa Sokak 41 numaradaki Yollama Memurluğundan bedels:
olarak verilir veya buralarda görülebilir.
811 / 4-4
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hak iddia edenlerin bir ay zarfında evrakı müspiteleri ile birlikte mah
kemeye başvurmaları hususu ilân olunur.

Karadeniz Ereğli Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
954/8
Ereğli Müftü Mahallesinden Mehmet Hayri Keçibaş tarafından ka
rısı Hllmiye aleyhine ağılan boşanma dâvasında adresi meçhul olan dâ
vâlıya gıyap kararının da davetiye gibi ilânen tebliğine ve muhakeme
nin 9 Mart 1954 Salı saat 9.10 a bırakılmasına karar verildiğinden belli
gün ve saatte dâvâlının mahkememizde hazır bulunması veya bir ve
kille kendisini temsil ettirmesi aksi halde muhakemenin gıyabında görü
lüp bitirileceği gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur.

Mevkii

Cinsi

Edebük Köyü Sinornaşı

Tarla

>

»

»

Sayı : 953/392
Tercan'ın Kötür Köyünden Hasan oğlu Aziz Yalçın tarafından Ter
can Asliye Hukuk Hâkimliğine açılan tescil dâvasının yapılmakta olan
muhakemesinde :
Davacı iddia konusu gayrimenkullerin tesciline karar verilmesini
talep eylemiş olmakla ilânat icrasına karar verilerek duruşma 18/3/1954
gününe bırakılmıştır. Aşağıda cins, mevki ve hudutları yazılı gayrimenkuller üzerinde hak iddia edenlerin bir ay zarfında evrakı müspiteleri ile
birlikte mahkemeye başvurmaları ilân olunur.
Mevkii
Kötür Köyü Köybaşı

Cinsi

H u d u t l a r ı

Tarla

Kötür Köyü Köybaşı mevkiinde 40 dönüm
susuz tarla, Niyazi ve Kâzım Yıldıran
tarlaları yol, mera ve arazi yolu
Közler mevkiinde 35 dönüm tarla Mehmet
Çağlar, Zeynel özer, Şah İsmail Çağlar
tarlaları ve yol.
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Közler

Sayı : 953/391
Tercan'ın Edebük Köyünden Süleyman oğlu Bekir Aktaş tarafından
Tercan Asliye Hukuk Hâkimliğine açılan tescil dâvasının yapılmakta
olan muhakemesinde :
Davacı iddia konusu gayrimenkullerin tescilini talep eylemiş ol
makla ilânat icrasına karar verilerek duruşma 18/3/1954 gününe bıra
kılmıştır. Aşağıda cins, mevki ve hudutları yazılı gayrimenkuller üze
rinde hak iddia edenlerin bir ay zarfında evrakı müspiteleriyle birlikte
mahkemeye başvurmaları hususu ilân olunur.
Mevkii

Cinsi

H u d u t l a r ı

Edebük Köyü Kumluk

Tarla

1 — Sarkan Yusuf Sefa, garben Rasim
Çokgüler ve Ethem Aydın, cenuben Rifat
Yılmaz, şimalen Haşim Şimşek ve kendi
tarlaları ile çevrili
2 — Sarkan Mahmut Yıldız, garben Hay
dar Aktaşlı, cenuben Bekir Aydoğan, şi
malen Kemal Yıldız tarlaları
3 — Sarkan Behzat Aynacı, Garben Ke
mal ve Rifat Yılmaz, cenuben Alay K a ratepe, şimalen Halil Iskenderoğlu tar
laları
4 — Sarkan Armutluk yolu, garben İsmail
Yiğit, şimalen Mehmet, cenuben Kötürlü
Hacı tarlaları ile çevrili.
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Fındıklı

Karanlık dere

Sinorbaşı

Sayı : 953/394
Edebük Köyünden Abdurrahman oğlu Bekir Aydoğan tarafından
Tercan Asliye Hukuk Hâkimliğine açılan tescil dâvasının yapılmakta
olan muhakemesinde :
Davacı iddia konusu gayrimenkullerin tescilini talep eylemiş ol
makla ilânat icrasına karar verilerek duruşma 18/3/1954 gününe bırakıl
mıştır. Aşağıda cins, mevkii, hudutları yazılı gayrimenkuller üzerinde

Tilkideliği

1 — Sarkan Hacı Mustafa tarlası, garben
Hacı Mustafa Karataş tarlası, cenuben
Sarıkaya yolu, şimalen İsmail Yiğit tar
lası.

» 2

— Sarkan Hacı Mustafa Karataş, gar
ben Mehmet Yıldız, cenuben Sarıkaya yo
lu, şimalen Ziyaettin Aydın tarlası ile
çevrili,

»

3 — Sarkan yol, garben Bahaddin ve Be
kir Aktaş, cenuben Tayfur Güler ve Ha
san Biber, şimalen Yusuf Sefa tarlaları
ile çevrili,
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Tercan -'isliye Hukuk Hâkimliğinden :

H u d u t l a r ı

Bögelekte

4 — Sarkan ark, garben Behzat Aynacı
ve Mustafa Sefil, cenuben Durak Durdu,
şimalen Haydar Aktaşlı tarlaları ile çev
rili,

Torosoğlu

5 — Sarkan İsmail Çağlar, garben Haşim
Yılmaz, cenuben Rıfat Yılmaz, şimalen
Zekeriya Kılıç tarlaları ite çevrili,

Mağaralar

6 — Sarkan Taş yolu, garben Rasim
Gökçek ve Durak Durdu, cenuben Kötür
yolu, şimalen Bahaddin Aktaş tarlaları ile
çevrili,

Körpınarbaşı

7 — Sarkan Remzi Aktaş ve yol, garben
Alay Karatepe, cenuben Rıfat Yılmaz, şi
malen Haşim Şimşek tarlaları,

Dere

8 — Sarkan Rasim Gökçek ve Dursun
Aktaş, garben Remzi Aktaş, cenuben Zi
yaettin Aydın, şimalen Ethem Aydın tar
laları,

Cılgı

9 — Sarkan yol ve ark, garben Alay K a 
ratepe ve Ethem Aydın, cenuben Ziyaettin
Aydın tarlaları, şimalen yol ile çevrili,

Elmalıdere

10 — Sarkan Kemal Yılmaz, garben
mer'a ve nahır yolu, cenuben Kemal Yıl
maz, şimalen Ziyaettin Aydın tarlası ile
çevrili,

Hacınene

11 — Sarkan kaya, garben ve cenuben
yol, şimalen Mehmet Yıldız tarlası ile
çevrili.
891

Alaşehir Sulh Mahkemesi Başkâtipliğinden :
953/133
Alaşehir'in 5 Eylül Mahallesinden Nihat Bilir ile İdris özelmas ve
Şerif Ali Tamer aralarında müştereken mutasarrıfı bulundukları ve izalel şüyu zımnında satılmasına karar verilen Alaşehir'in istasyon civarın
da kâin tapunun 12/9/1940 tarih ve 14 numarasında kayıtlı bir hektar
3785 M 2 içinde (33) ağaç zeytin, (5) ağaç incir. Ve iki aded tamire
muhtaç birer katlı kulesi ve bir kulesine merbut hayvan damı ve çimento
ile yapılmış üzeri demir kapaklı ve'buna bitişik ufak üç aded yine çi
mento ile yapılmış göztaşı ıslatmaya mahsus havuzlu kuyuyu havi (8000)
İira muhammen kıymetli bağın 26/3/1954 Çarşamba günü saat 14 den 16
ya kadar 1 inci artırması yapılarak, işbu günde verilen bedel muhammen
kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde ihalesi icra olunacak aksi halde
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle, 5/4/1954 tarihinde aynı
saatte 2 nci arttırması yapılarak her kaça baliğ olursa olsun kati ihalesi
icra kılınacağından talip olanların muhammen kıymetinin % 7,5 nispe
tinde pey akçeleriyle muayyen günde, daha fazla malûmat almak ve
şartnamesini görmek isteyenlerin ilân tarihinden İtibaren Alaşehir Sulh
Mahkemesi Başkâtipliğinle müracaatları ilân olunur.
942/1-1
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(Resmî Gazete)

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından :
Sicilli ticaretin 1422 numarasında müseccel «Ankara Ucuz Evler
Yapı Kooperatifi» Esas Mukavelenamesinin bazı maddelerini değiştiren
ve Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin tasdikmdan geçmiş bulunan bir sureti
aşağıda yazılı tadil lâyihasının vâki talep üzerine 17/2/1954 tarihinde taseil edildiği ilân olunur.

Av kara Ucuz Evler Kooperatif Şirketi
değişiklik

26 ŞUBAT 1954
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Yeni şekli

10 — Ortaklar 9 uncu madde
deki iştirak hisselerinden başka,
miktarı İdare Meclisince kararlaş
tırılacak aylık taahhütlerle Şirke
tin yedek sermayesine iştirak eder
ler.

10 — Ortaklık sermayesi olarak
(500) beş yüz ve arsa bedeli olarak
(2750) i k i bin yedi yüz lira tediye
etmiş bulunanların kur'a neticesi
>.. udisine isabet edecek bir arsa ile
birlikte ortak sayısından fazla arta
kalan gayrim enkuller üzerinden
hak sahibi olabilmesi için :
a) Arazi bedelinden,
b) Su, elektrik, havagazı, ana
şebeke, yol ve kanalizasyon inşa
at masrafları karşılığı belediyece
Kooperatif Şirketinden talep edilen
meblâğdan,
c) Tapu harçları ve sair bil
ûmum masraflardan, hissesine dü
şecek miktarı Genel Kuıul veya
İdare Kurulunca tesbit edilen ta
lihte veya mehil içinde tediye et
meyenler, arsalar ve sair gayrimenkuller üzerinde hak sahibi ola
mazlar.
11 — BU madde kaldırılmıştır.

Anasözleşmesinde

KURULUŞ V E M A K S A T
Eski şekli

Yeni şekli

1 - - B u Esas Mukavelenameyi
imzalayanlar arasında değişik ser
mayeli ve mahdut mesuîiyetli bir
Kooperatif Şirketi kurulmuştur.
2 — Şirketin adı (Ankara Ucuz
Evler Kooperatifi) dir.
3 — Şirketin merkezi Anka
ra'dadır.
4 — Şirketin müddeti otuz yıl
dır.
5 — Şirketin maksadı :
a) Ankara Vilâyeti içinde sa
tm alacağı arazi üzerinde ortakla
rına birer ev yaptırmak.
b) B u evlerin bedellerini Umiml Heyetçe kararlaştırılacak müd
det içinde ve aylık taksitlerle or
taklara ödeterek, evleri kendilerine
maletmek.

e) Ortaklar tarafından bedel
leri tamamen ödenerek kendilerine
maledilinceye kadar bu evlerin ba
kımını temin etmek,
d) K urulacak mahallenin umu
mi hizmetlerini temin için lüzumlu
görülecek teşebbüslere girişmektir.
6 —• Şirket, maksadının tahak
kuku için menkul ve gayrimenkul
mallar alır, bütün ortakları için
yaptırılacak evlerin yerleri umumi
mahalle plânı üzerinde tesbit olun
duktan sonra geriye kalan arsaları
icabında ortaklar hesabına satar,
para istikraz eder, teminat olarak
gayrimenkul ipoteği alabileceği gi
bi aynı maksatla başkaları lehine
da ipotek tesis edebilir.
7 — Şirketin kurucuları, bu
Esas Mukavelenameyi imza eden
adları 71 inci maddede yazılı mü
teşebbis ortaklardır.
8 — Şirketin sermayesi değişik
olup beşer liralık hisselerden te
şekkül eder. Sermayenin en azı
(5.000) beş bin liradır.

1 — Aynen

2 — Şirketin adı (Zümrüt Ev
ler Kooperatifi) dir.
3 — Aynen
4 -— Aynen
5 — Aynen
a) Ankara Vilâyeti içinde sa
tın aldığı ve alacağı arazi üzerin
de ortaklarına arsa dağıtarak ta
pularını vermek.
ıb) Sahip oldukları arazi üze
rinde Kooperatifçe inşaatlarını yap
tırmak İsteyenlere banka tarafın
dan açılacak kırediyi ternin etmek
için lüzumlu fonları yeter miktara
iblâğ etmiş olanların gayrimenkullerini ipotek etmek suretiyle bina
larını inşa ettirmek.
e)

Bu fıkra kaldırıldı.

d)

Aynan

6 — Şirket maksadının tahak
kuku için menkul ve gayrimenkul
mallar alır, bütün ortaklar için
tahsis edilecek arsa veya yaptırıla
cak evlerin yerleri umumi ma
halle plânı üzerinde tesbit olun
duktan sonra geriye kalan ar
saları icabında ortaklar hesabı
na satar para istikraz eder,
teminat olarak gayrimenkul ipo
teği alabileceği gibi aynı mak
satla başkaları lehine de ipotek te
sis edebilir.
7 — Aynen

Ayn*a

H
SERMAYE
9 — Her ortak sermayeye (500)
beş yüz lira ile iştirak eder. Bu pa
ra, Şirkete girerken bir defada öde
nir. Buna ilâveten ortaklar, arsa
bedeline mahsuben İdare Meclisin
ce kararlaştırılacak bedeli de bir
defada ödemek mecburiyetindedir
ler.

9 — Her ortak sermayeye (500)
beş yüz lira ile iştirak eder. Bu
para Şirkete girerken bir defada
ödenir.
Buna ilâveten arsa bedeli Kar
şılığı her ortağın (2700) iki bin ye
di yüz lira ödemesi şarttır.
Bundan başka yapılacak tedi
yeler yedek sermayeye kayıt olu
nur ve duruma göre arsa bedeline
ve açılacak yapı fonu veya sair he
saplara lüzumu kadar naklonulur.

11 — Ortaklar 9 uncu ve 10 uncu
maddelerde bir defada ve taksitle
ödemekle mükellef bulundukları
sermayelerden başka ihaleye te
kaüdüm eden günlerde ve İdare
Meclisinin tâyin edeceği tarihte ev
bedelinin en az % 10 unu da bir
defada ödemek mecburiyetindedir
ler. Bu miktar İdare Meclisinin
teklifi üzerine Umumi Heyet karariyle artırılabilir.
12 — Her ortak, Şirketin taah
hüt ve vecibelerinden bin liraya
kadar müteselsiien kefil ve mesul
dür.
13 — Şirketin parası, millî ban
kalardan birinde cari bir hesaba ya
tırılır. Ufak tefek masraflar için,
İdare Meclisi Reisinin nezdinde,
100 liradan fazla olmamak şartiyle
para bulundurulur.

12 — Ayntm

13 — Şirketin parası İdars Mec
lisinin tensip edeceği millî banka
larda açılacak cari hesaplarda bu
lundurulur. İdare Meclisi bir veya
mütaaddit vadeli vadesiz banka
hesabı açtırabilir. Ufak tefek mas
raflar için İdare Meclisi Reisinin
nezdinde (500) beş yüz liradan faz
la olmamak şartı ile para bulun
durulabilir. İdare Meclisi Reisi bu
sa'âhiyetini kısmen veya tamamen
bir İdare Meclisi azasına tevdi ede
bileceği gibi Şirket Müdürüne veya
ilgili memuruna da bu miktarı aş
mamak üzere salâhiyet verebilir
Kendisine bu suretle nezdinde pa
ra bulundurma yetkisi verilecek
üye ve memur bu paradan yapıla
cak masrafların lîesaplar'nı ver
mekten sorumludur. İşbu (500) beş
yüz liralık avans hesabı kapatıl
madıkça, yeni bir avans alınamaz.

m
ORTAKLAR
14 — Bu Esas Mukavelenameyi
14 — Ayne*
miza etmiş bulunan müteşebbis or
taklara ilâveten, İdare Meclisi karariyle ortak alınabilir. Sonradan
iltihak edenlerin ortaklık vasfım
alabilmeleri için 15 inci maddedeki
şartları haiz olmaları, idare Mec
lisince kabul edilmeleri, 9 uncu
maddede yazılı iştirak hissesini
ödedikten sonra Şirketin ortaklar
defterini imzalamış olmaları lâzım
dır.
Aynt
15
15 — Şirkete girebilmek için
aşağıdaki vasıf ve şartları haiz ol
mak lâzımdır :
a) Türk olmak,
a) Ayn»n
b) Siyasi haklarına sahip olb) Aynen
mak,
c) Fena hal veya şöhreti ol
c) Aynen
mamak,
d) Ankara'da evi olmamak,
d) B u fıkra kaldırılmıştır.
e) Ortaklarına Ankara'da ev
e) Ortaklarına Ankara'da ev
yaptırmak maksadiyle kurulmuş
yaptırmak maksadiyle kurulmuş
bir yapı kooperatifi şirketinde or
bir yapı kooperatifi şirketinde or
tak bulunmamak.
tak bulunmamak.

6 ŞUBAT 1954
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Eski şekil

16 — 15 inci maddede yazılı vaları haiz olanlardan, Şirkete girek isteyenler İdare Meclisine mü.caat ederler. Şirketin malî ve
ahallenin umumi ve teknik du
numun müsaadesi nispetinde
uılarm ortaklığa alınmalarına 1da. Meclisince karar verilebilir. Orklık şartlarmı haiz olupda duruun müsaadesizliği yüzünden orkhğa alınamıyanlar müracaat sı.siyle namzetler defterine kaydonur.
17 — Kurucu ortaklarla sonram Şirkete giren ortaklar arasm% hukuk ve vecibeler bakımından
çbir fark yoktur. Her ortak, Şirite girerken daimi bir ikametgâh
İresi vermek, başka şehirlerde bunanlar ise Ankara'da birini vekil
istermek
mecburiyetindedirler,
irketin bilûmum tebligatı bu ad
ilere yapılır.
18 — Bedelleri tamamen ödenip
endilerine temlik edilinceye kadar
ataklar hisse ve evlerini başkalana devredemezler. Ortaklıktan
yrılmak isteyenler keyfiyeti 1da; Meclisine yazı ile bildirler. 1daMeclisi bu ortağın hisselerini 15
ıci maddede yazılı vasıf ve şart
ın haiz bulunan ortak namzetleri
••asında artırma yolu ile satar,
'isseleri satın alan namzet, eski orîğın ortaklık hukukunu bütün veibeleriyle devralmış olur. Artırrada hisseler, sahibinin vermiş ol
uğu paradan fazla bir bedelle sa
ldığı takdirde, hisse sahibine yal
ız Şirkete ödemiş bulunduğu paa, İdare Meclisince tensip edileek nispette faizi ile birlikte iade
lunur ve fazlası bütün ortakların
lenfaatine olarak Şirkete gelir
aydedilir. Hisseleriyle evini orîklık vasıf ve hukukunu ana, baa, karı, koca, evlât ve kardeşleine devretmek isteyen ortaklarla
len ortağın vârisleri bu hükümden
ıüstesnadır. Bu gibiler keyfiyeti
dare Meclisine yazı ile bildirirler
e yeni ortak Şirkete girmek va
lf ve şartlarını haizse, bu devri
dare Meclisince kabul olunur.
19 — Bir ortağın hisseleri hiçir suretle birden ziyade kimseler
rasmda taksim olunamaz. Veraset
oliyle veya herhangi bir sebep3 ortağa ait hisselerin birden ziade sahibi, olursa, bunlar ya 18
nci madde hükümlerine göre ölen
rtağın hisselerini İdare Meclisi vaıtasiyle sattınrlar veyahut bu hiselerin sahibi olarak İdare Mecliince kabule şayan birini ortak olaak gösterirler.

20 — Ortağın mirasçılan veya
ılacaklıları hiç bir sebeple Şirket
ermayesinin veya mallannın ha
iz altına alınmasını isteyemezler

Yeni şekli

Eski şekli

f) Miliî mevzuata uygun ola
rak teşekkül etmiş hükmi şahsiyeti
haiz derneklerde ortak olabilir.
(Bunlar dernekçe tesbit edilecek
yetkili bir mümessil ile temsil olu
nur.)
16 — Kooperatife yeniden or
tak alımı ancak Umumi Heyetçe
alınacak pirensip kararı ile müm
kündür.

ve Şirketin işlerine karışamazlar.
Bunlar, Şirketin defterlerine göre,
tahakkuk edecek haklarım ve Umu
mi Heyetin kararlarını kabul et
mek mecburiyetindedirler.
21 — idare Meclisince taah
hütlü mektupla yapılacak ihtara
rağmen bu Esas Mukavelename hü
kümlerine riayet etmiyenler, veya
hut Şirketin gaye ve maksadını,
ahenk ve nizamını bozanlar, idare
Meclisi karariyle ortaklıktan çı
karılabilirler. Ortaklıktan çıkarı
lanlara Şirketteki matlubatı faiz
siz ve kârsız olarak iade olunur.

Yeni şekli

21

Ayne»

rv
17

Aya»»

18 — Bu madde kaldırılmıştır.

19 — Bir ortağın hisseleri hiç
bir surette birden ziyade kimseler
arasında taksim olunamaz. Veraset
yolu ile veya herhangi bir sebep
le ortağa ait hisselerin birden zi
yade sahibi olursa, vefat talihinden
itibaren 60 gün içinde veraset ilâ
mı almak için salahiyetli mahke
meye müracaat etmiş olmak şartı
ile veraset ilâmının kesinleştiği ta
rihten itibaren en çok bir ay için
de bir noter senediyle aralarında
üye olabilmek vasıflarına haiz bi
rine veya bir başkasına hisselerini
devredebilirler. Aksi halde hissele
ri Kooperatif İdare Kurulunca, ya
pılacak masraflar vârislere ait ol
mak üzere, asgari bir gazete ile
ve en az 15 gün önce ilân edilmek
suretiyle açık artırma yolu ile sa
tılır ve bedeli masraflar çıktıktan
sonra vârislerine hisseleri nispetin
de tediye olunur. Üç ay zarfında pa
rasını almak için müracaat etme
yen vârislerin paraları Millî Ban
kalarda açılacak hesaba emaneten
yatırılır.
20 — Aynen

ARSA VE YAPI
22 — Kooperatif ortaklarına bi
rer ev yaptırılmak üzere, Ankara
Vilâyeti içinde, idare Meclisince
münasip görülecek yerlerde ve
miktar ve fiyatlarda arazi satın
alır. Teşekkül edecek mahallenin
toplu bulunması ve yapı masraf
larının asgari hadde indirilebilme
si için, bu arazinin bir arada ve
toplu olarak bulunmasına çalışıla
caktır. Lüzum ve fayda gördüğü
takdirde, idare Meclisi satın almış
bulunduğu arsalardan bir kısmının
satılmasını veya. değiştirilmesini
Umumi Heyete teklif eder.
23 —• Her eve tahsis olunacak
bahçenin büyüklüğü, alınacak ara
zinin ve imar plânlarının müsaade
sine göre tesbit olunur.
24 — Evler ucuzluk esasına ri
ayet olunarak zamanın icaplarına
ve Ankara şehrinin iklim şartları
na göre dört tarafı bahçeli üç tipe
ayrılır, idare Meclisi her tip ev
plânlarım
hazırlatarak
evlerini
seçmek için ortaklara tahmini ke
şif bedelleriyle birlikte teşhir eder.
Ortaklar, seçtikleri tipi yazı ile,
İdare Meclisinin tâyin edeceği ta
rihe kadar, İdare Meclisine bildire
ceklerdir. İdare Meclisi, ortakların
ihtiyaçlarını ve malî durumlarını
ve mahallenin umumi plân vaziye
tini gözönünde tutarak bu seçimi
kabul edip etmemekte serbesttir.
Her ortak için idare Meclisince ka
rarlaştırılacak ev tipi, kendisine
yazı ile bildirilir. Ancak İdare Mec
lisine malûmat verilmek suretiyle,
ortakların kendi aralarında tip de
ğiştirmeleri caizdir.
25 — Arazi ve yapı bedelleri,
9 ve 10 uncu maddelere göre te
şekkül eden Kooperatifin serma
yeleri 11 inci madde mucibince or
takların vermiş oldukları % 10 1ar
ve Şirketin ortaklardan veya ha
riçten istikraz edeceği paralarla
ödenecektir.
26 — İdare Meclisi yol, kanalizas
yon, ağaçlandırma, çocuk bahçele
ri, sinema, gazino ve dükkânlar ve
şâire gibi mahalle için lüzumlu
göreceği işlerin de ifasına çalışa
caktır. B i l gibi umumi tesislerin
masraflarından her ortağın hisse
sine düşecek miktar, ev bedelinin
% 10 unu geçemez. Fazlası için
Umumi Heyetten karar almak
şarttır.
27 — Evler yapıldıktan ve mu
vakkat kabul icra edildikten sonra:
a) Evin inşa bedeli,
b) Eve tahsis olunan arazinin
bedeli,
c) 26 ncı maddeye göre bu i k i
bedelin yekûnu nispetinde umum
İçin yapılmış tesisler ve sair umu-

22 — Ayn*n

23 — Aynen

24 — Evler ucuzluk esasına ri
ayet olunarak zamanın icaplarına
ve Ankara şehrinin iklim şartları
na göre muhtelif tiplere ayrılır.
İdare Meclisi her tip ev plânlarını
hazırlatarak evlerini seçmek için
ortaklara tahmini keşif bedeller ile
birlikte gönderir ve teşhir eder.
Ortaklar seçtikleri tipi yazı ile
İdare Meclisinin tâyin edeceği ta
rihe kadar İdare Meclisine bildire
cektir, idare Meclisi ortakların ih
tiyaçlarını ve ev inşasına ait mev
duat durumlarım mahallenin umu
mi plân vaziyetini gözönünde tu
tarak bu seçimi kabul edip etme
mekte serbesttir. Her ortak için
İdare Meclisince kararlaştırılacak
ev tipi yazı ile bildirilir. Ancak
İdare Meclisine malûmat vermek
şartı ile ortakların kendi araların
da tip değiştirmeleri caizdir.
25 — 9. ve 10. maddelere göre
vecibelerini yapmamış ortaklar arsa
sahibi olamıyacağı gibi Şirkete ait
gayrimenkuller üzerinde de hak
iddia edemezler. 5. maddenin b
fıkrası hükümlerini yerine getir
memiş bulunanları ise Kooperatif
çe ev yaptırılamaz.
23
İdare Meclisi yol, kanali
zasyon, ağaçlandırma, çocuk bah
çeleri, sinema ve gazino, dükkân
lar ve saire gibi mahalle için lü
zumlu göreceği tesisleri sağlamağa
da çalışacaktır.

27 — Bu madde kaldmlmıştır.
a)
b)

Bu fıkra kaldırılmıştır.
Bu fıkra kaldırılmıştır.

e)

Bu fıkra kaldmlmıştır.

Eski şekil
mi masraflardan ortağın hissesine
düşecek miktar, toplanarak, evin
muvakkat maliyet bedeli tâyin
edilecektir.
28 — Evlerin bulundukları ma
hallin şerefi ve manzarası ve inşaa
tın hal ve vaziyeti gözönünde tutu
larak, ikisi İdare Meclisi dördü de
Umumi Heyet tarafımdan ortaklar
arasından veya dışardan seçilecek
altı kişilik bir heyet marifetiyle
evlere yeniden kıymet takdir olu
nur. Yani daha şerefli ve daha
değerli vaziyet ve mevkide bulu
nan evlerin maliyet bedeline zam
lar yapılır. Ve bu zamlar bütün
ortakların menfaatine olarak Şir
kete irat kaydolunur. Ancak bu
suretle yapılacak zamlar, 27 nci
maddeye göre taayyün eden mali
yet bedelinin % 10 nunu geçemez.
Bu heyet tarafından ekseriyetle
takdir olunacak bedel katidir.

26 ŞUBAT B64

(Resmî Gtnete)

Sahafe: 8284
Yeni şekli

28 —• Arsaların bulundukları
mahallerine göre şerefli, manzara
sı ve sair hususiyetler dikkate alı
narak idare Keyeti ve bu hususta
bilgi sahibi bulunan ortaklar ara
sından Umumi Heyetin seçeceği,
ortaklar
arasında
bu
vasılla
kimse mevcut olmadığı takdir
de heyeti umumiyenin tensibi
ile İdare Meclisince
hariçten
bu vasıflara haiz asgari üç kişinin
teşkil edeceği, heyet marifetiyle
arsalar üç sınıfa ayrılacak ve ma
liyet fiyatı vasati kıymet olarak
kabul edilmek üzere % 20 âzami
ve 20 asgari farkla arsalara kıy
met takdir edilir.
Arsalar işbu kıymet üzerinden
ortaklara aşağıdaki esaslar dâhi
linde kur'a ile verilir. Kur'a İdare
Meclisi ve noter huzuru ile çekilir.
Kur'a ilk önce metre karesi 600
den fazla arsalar, bunu mütaakip
blok inşaat tefrik edilmiş (dük
kanlı dükkânsız) arsa isteklileri
arasında çekilir.
Bu kur'ayı mütaakip 600 met
reden fazla mesahıalı ve blok inşaatlı arsalardan elde kalan bulunur
sa bunlarla birlikte mütebaki ar
salar için de ebat ve kıymet bakı-ı
mmdan diğerlerine nazaran çok
farklı bulunan arsalar kur'aya dâ
hil ortak sayısı gözönünde bulun
durulmak suretiyle kur'aya dâhil
edilemez. Bunu mütaakip geriye
kalan arsalar ortaklar arasında
kura'ya tabi tutulur. Bu kur'alarda kendisine isabet eden arsaları-,
nı beğenmeyenler elde kalan fazla
arsa üzerinde yeniden kur'aya dâ
hil olabilirler.
ikinci kur'ada kendilerine isa
bet eden arsaları beğenmeyenler
aralarında mevcut fazla arsa ade
dinin verdiği imkân nispetinde
kur'aların tekrarını talep edebilir
ler. Kur'a çekiminden sonra âzami
15 gün içersinde ortakların birbi
riyle anlaşarak arsalarını İdare
Heyetine yazı ile bildirmek sure
tiyle mübadeleleri caizdir. Kur'anın
çekileceği gün, saat, mahal, iste
yen ortakların hazır bulunabilmesi
için Ankara'da intişar eden iki ga
zete ile en az 15 gün önce ilân olu
nur. Ve keyfiyet bütün ortaklara
ayrıca birer mektupla bildirilir.
Kur'a bütün ortakların istiap ede
bileceği bir mahalde yapılır. Or
taklardan gelenler müşahit olarak
kur'a muamelesini takip ederler.
Ortak mevduatı bu maliyet kıy
metine tekabül ediyorsa arsanın
kendisine temlik muamelesi yapı
lır, Arsanın maliyet kıymeti ortak
mevduatının üstünde ise temlik
muamelesinin yapılabilmesi için bu
fark ortak tarafından tamamlanır.
Eksik ise maliyet kıymetile ortak
mevduatı arasındaki fark geri ve
rilir. Fiyat farklarının kur'a tari
hinden itibaren 15 gün zarfında
kendiliğinden ödemeyenlere iadeli
taahhütlü mektupla, iki aylık ime*
hil verilir. Bu mehilin hitamında
fiyat farklarını ödememiş bulu
nanların arsalariyle Kooperatifteki
diğer menfaatlerine ait hisseleri
açık artırma ile satılır, işbu satış
bedelinde Kooperatifçe bu mak
satla yapılan satış, ferağ muame-
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29 — Yukardaki maddeye göre
evlerin son muaddel bedeli belli ol
duktan sonra her tip evin ortakları,
idare Meclisinin ve noterin huzuriyle toplanarak aralarında kur'a
çekmek suretiyle evlerini tâyin
edeceklerdir. Her ortak, kendisine
kur'a neticesinde isabet eden evi,
taayyün eden bedelle kabul etmek
mecburiyetindedir. Ancak idare
Meclisine malûmat verilmek şartiyle ortakların araiarmda anlaşa
rak evlerini değiştirmeleri caizdir.

30 — Bu suretle herkesin evi
belli olduktan ve evlerde oturula
cak vaziyet hâsıl olduktan sonra
her ortak, 10 uncu maddeye göre
vermekte olduğu aylık taksitler ye
rine yukardaki maddelere göre ta
hakkuk edecek maliyet bedelinden
kalan borçlarını, Umumi Heyetçe
takdir olunacak müddet içinde itfa
edilmek üzere, hesap olunacak ay
lık taksitleri vermeye başlıyacaktır. Her hangi bir sebepten dolayı
hiç bir ortak bu taksidi ödemekten
imtina edemez.
31 — Ortaklar evlerini kiraya
verebilirler. Ancak, bulacakları k i 
racı ile yapılacak icar mukavele
leri Kooperatif idare Meclisince
tanzim olunacağı gibi, icar bedel
leri ortağın nam ve hesabına doğ
rudan doğruya kiracı tarafından
Kooperatife ödenecektir. Ortağın
aylık taahhüdü ile kira bedeli ara
sındaki fazlalık veya eksiklik or
tağa ait olur ve noksan kalan mik
tar ortak tarafından tamamlanır.
32 — 29 uncu maddeye göre
tevzi olunan evlerin bedelleri ta
mamen ödeninceye kadar, arsa ve
evler, Şirketin hükmi şahsiyetinin
temellükünde bulunacaktır. Umu
mi Heyet tarafından kararlaştırı
lacak müddetten evvel, evin bede
lini ve Şirkete olan diğer borçlarını
tamamen ifa eden ortağın evi ken
disine ferağ edilerek, kati ve nihai
suıette namına tescil olunur ve an
cak Şirkete diğer umumi ve müş
terek teşebbüslerden dolayı mevcut
alâkası ipka edilir.
33 — Ortakların muayyen işti
rak hisselerinden ve aylık taksitle
rinden ev ve arsa bedeline mahsu
ben yatıracakları paraya idare
Meclisince
kararlaştırılacak
ve
kendisine tebliğ olunacak faiz ve
rilir. Buna mukabil taahhüdünü
vaktinde ifa etmeyenler aleyhine
de İdare Meclisince kararlaştırıla
cak eyyamı müteehhire faizi he
sap edilir. Bu faizler, bankalarda
müteamil şekilde resülmale kalbedüir.
34 — 10 uncu ve 30 uncu mad
delere göre ortaklar tarafından
ödenmesi icabeden aylık taksit
lerin en geç her ayın beşine kadar
ödenmiş olması lâzımdır. Ortağın
o zamana kadar ödenmemiş bulu
nan taksitlerine İdare Meclisince
kararlaştırılacak eyyamı müteeh
hire faizi yürütülür. Mütaakip ayın
beşine kadar iki aylık taksit öden
mediği takdirde idare Meclisince
ortağa son bir ihbarname gönde
rilir ve nihayet üçüncü ayın beşine
kadar ödenmezse bu ortağın his-
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lesl ve diğer masrafalr düşüldük
ten sonra geri kalan miktar mev
duatı arasındaki fark ortağı
mevduatına zam edilerek kendisin
verilir. Tapu muamelesinde mali
yet kıymetleri dikkate alınma>
Resmî kayıtlardaki kıymetler esa
tutulur.
29 — Kendilerine isabet ede:
arsalar üzerindeki binalarını Koo
peratif Şirketince yapılmasını ka
bul eden ve bu husustaki vecibele
rini ifa edenlerin yapılan Koopera
tif Şirketince inşa ettirilir. Bu ya
pılar kredi açacak millî bankaya
ayn ayrı ipotek ettirilir. Anca!
umumi inşaat sonuna kadar so
rumluluk inşaat yaptıranlar ara
sında müşterektir. înşaatin hita
mında her ortak seçtiği tipin ma
liyeti ve yaptırdığı bina üzerinde>
borçlandırılır. Bu muameleyi mü
taakıp her ortak ipotekli borç vere*
bankaya re'sen sorumludur.
30 — Bu madde kaldınlmıştır.

31 —• Bu madde kaldırılmıştır,

32 — Bu madde kaldırılmıştır.

33 — Bu madde kaldırıldı.

34 —• Bu madde kaldırılmıştır.
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3leri ve nihayet evi idare Meciimce başkaca kanuni yollara müıcaat edilmeksizin istirdat oluna^k ortağın nam ve hesabına kiraa verilir veya artırma ile satılır,
u ortağın hisseleri ve evi, 6de•iş bulunduğu miktardan fazla
na satıldığı takdirde fazlası talamen Şirkete ait olur.
35 — Ortaklar, borç bedelini
imamen ödeyip evleri temellükle
rle geçirinceye kadar evlerin kıyıetini düşürecek her hangi bir deişiklik ve ilâve yapamazlar. Bu
aydın dışında evlerde değişiklik
e ilâve yapılmak için idare Mecsimin yazılı müsaadesini almak
irttır.
36 — Şirket, bedelleri ödenincee kadar bütün evleri yangına kar-sigorta ettirir ve resimlerini or
aklardan tahsil eder.

35 — Bu madde kaldırüdı.

36 — Bu madde kaldırıldı.

Ek madde :
Kooperatif hisselerinin bir baş
kasına devri caizdir. Devir mua
melesi, hisseyi devir edenin ve ala
nın ortaklar defterini imza etme
siyle tekemmül eder.
Geçici madde :
Eski Anasözleşmenin gerektir
diği vecibelerini yapmamış olanlar
eski Anasözleşme hükmüne uygun
olarak ortaklıktan çıkarılır ve his
sesi satılır.
Bunu mütaakıp gündemin 4.
maddesine geçildi ve vaktin
ge
cikmesi salonu Türk Ocağı idare
since bu saatten sonra başka bir
maksatla yapılacak ikinci bir top
lantıya tahsis edilmiş bulunması ve
esasen bir kısım ortakların salon
dan ayrılmak temayüllerini göster
mesi muvacehesinde bu maddenin
görüşülmesinden sarfınazar edil
mesi" oya konarak tasvip olundu.
Toplantıya 18.30 da son verildi.

Ş I R K E T I N

37
a)
b)
c)
are
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mi

— Şirketin işleri :
îdare Meclisi,
Murakabe Heyeti,
Umumi Heyet, tarafından
olunur.

İDARESI

37
a)
b)
c)

— Aynen.
Aynen.
Aynen.
Aynen.

A — İdare Meclisi
38 — tdare Meclisi, Umumi He•t tarafından bir yıl müddetle se
len yedi azadan terekküp eder.
er seçimde ayrıca üç yedek âza
rrılır. Vazifeleri biten idare Mecd azaları tekrar seçilebilir.
39 — idare Meclisi, ilk toplan-;inda bir Reis vekili seçer, işlerin
ıcmı icabettirdlği zaman tdare
eclisi münasip aylık ücretle mussebeci ve kâtip tutabilir.
40 — Her hangi bir suretle orklıktan ayrılan îdare Meclisi âzaıın âzalık sıfatı da kaybolur.
41 — îdare Meclisi Reis ve âzarina Umumi Heyetçe tensibedilek miktarlarda ücret verilebilir.
42 — Şirketin resmen teşekküne kadar îdare Meclisinin vazifed müteşebbis ortaklardan mütekkil en az iki kişilik bir heyet
rafından ifa olunur. Şirketin tekkülünden sonra bu müteşebbis
yet vazife ve salâhiyetlerini feviâde toplantıya çağıracağı Umu1 Heyet tarafından seçilecek ilk
are Meclisine devreder.

38 — Aynen

39 — Aynen.

40 — Aynen,
41 — Aynen,
42 — Aynen,
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43 — îdare Meclisi, lüzum gör
dükçe, fakat en az ayda bir defa
olmak üzere, Reisin ve onun yok
luğunda Reis vekilinin davetiyle
toplanır.
44 — Mazeretsiz üst üste üç
toplantıya gelmiyen îdare Meclisi
azaları, îdare Meclisi karariyle latifa etmiş addolunurlar. Yerlerine,
rey fazlalığı sırasiyle yedek aza
lardan biri geçirilir.
45 — îdare Meclisi, en az dört
âzamn iştirakiyle toplanır. Karar
lar toplantıda bulunanların ekseri
yetiyle verilir. Reyler müsavi olur
sa Reis reyinin bulunduğu taraf
üstün sayılır.
46 — îdare Meclisi, Şirketi dâ
hilinde ve hariçte temsil ve Şirke
tin bilûmum işlerini tedvir eder. Bu
itibarla Şirket için menkul ve gay
rimenkul mallar alıp işletmeğe,
aynı maksatla teminat olarak gay
rimenkul ipoteği almağa veya baş
kası lehine ipotek tesisine, taah
hütlere girişmeğe, dâva ikamesine,
dâvadan feragate, sulh ve İbraya,
hulâsa Şirketi gayesine erdirmeğe
matuf her türlü tasarrufları yap
mağa salâhiyettardır.
47 — idare Meclisinin kararları
üzerine yapılacak her türlü mua
meleler, Reisle bir âzamn müşte
rek imzalariyle hüküm ifade eder.
Tek imza Şirketi ilzam etmez.
48 — îdare Meclisi, kendi âzası
arasından veya hariçten bir veya
mütaaddit kimselere tek basma
veya birlikte Şirketi ilzam edecek
tasarruflarda ve taahhütlerde bu
lunmağa veya muayyen hususlar
da Şirketi temsile salâhiyet vere
bilir.
49 — îdare Meclisi kararları,
karar defterine yazılır ve içtimada
bulunan azalar tarafından imzala
nır, karara muhalif kalan azanın
muhalefeti, sebepleri gösterilmek
suretiyle, karara geçilir ve karar
muhalif kalan âza tarafından da
imza edilir.
50 — idare Meclisi, yukarda
yazılı vazifelerden başka aşağıda
k i işleri de yapar:
a) Şirketin işlerini idare eder,
hesaplarını tutar veya tutturur.
b) Şirketin bilûmum mallarına
iyi idare ve muhafaza eder.
c) Takvim senesi sonunda bi
lançoyu ve îdare Meclisi raporunu
ve senelik bütçeyi hazırlar ve
Umumi Heyete sunar.
d) Umumi Heyeti içtimaa ça
ğırır ve kararlarım yerine getirir.
e) Şirketin muhtelif işleri için
dahilî talimatnameler yapar.
f) Şirkete ait paraları ne şe
kilde nemalandırılıacağını kararlaş
tırır.
g) Esas Mukavelenamede lü
zumlu göreceği değişiklikleri Umu
mi Heyete teklif eder.
h) Şirket işlerinden doğan dâ
valara ve hukuk işlerine bakar.
i) Kooperatifin maksadına va
rılması için ve ortaklarının men
faatine elverişli gördüğü ticari,
malî ve hukuki işlere girişir. İstik
razlar ve mukaveleler yapar, gay
rimenkul ipotekleri verir ve alır,
menkul ve gayrimenkul alır ve iş
letir. Kendi arsaları üzerine baş
kalarına umumi tesisler yaptırır
ve işlettirir.
j) Bu esas mukavelename 11«
aldığı vazife ve salâhiyetleri, ica
bında muayyen bir müddet için ve

43 — Aynen.

44 — Aynen.

45 — Aynen.

46 — Aynen.

47 — Aynen.

48 — Aynan.

49 — Aynan.

50 — Aynen.
a) Aynen.
b) Aynen.
c) Aynen.

d) Aynen.
e) Aynen.
f) Aynen
g) Aynea.
h) Aynen.
i) Aynen.

j) Aynen.
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muayyen ücretle 'bir veya birden
ziyade şahıslara tevdi eder. Ücreti
mukabilinde
dilediği
kimselere
plânları, maketleri ve inşaat he
saplarını yaptırır
k) Lüzum gördükçe muayyen
vazife ve salâhiyetle ortaklar ara
sından veya dışardan yardımcı he
yetler teşkil eder.

k) Aynen.

B — Murakabe Heyeti
51 •— Şirketin işlerini ve hesaplarmı Umumi Heyet adına mura
kabe etmek üzere ortaklar arasın
dan Umumi Heyet tarafından üç
(kişilik bir Murakabe Heyeti seçilir.
52 — Murakabe Heyeti âzası
hiç bir vesile ile Şirketten ücret
alamaz.
53 — Murakabe Heyeti, her sene değiştirilir. Eski azaların tek
rar seçimleri caizdir. Sene içinde
istifa eden veya ortaklık vasfını
kaybeden murakıbın yerine, diğer
murakıplar tarafından yenisi se
çilir.
54 —- Murakabe Heyeti azaları,
îdare Meclisinin toplantılarında
bulunabilirler, fakat reylere işti
rak edemezler.
55 — Murakıplar Şirketin menfaatine uygun görmedikleri hal ve
muameleleri tek başlarına veya
heyet halinde derhal îdare Mecli
sine bildirirler, murakıplar Şirket
menfaati için tehlikeli bir vaziyet
gördükleri takdirde,, aralarında
toplanıp ekseriyetle karar vermek
şartiyle, Umumi Heyeti toplantıya
çağırabilir,
56 — îdare Meclisi, Murakabe
Heyetine, isteyeceği bütün hesap,
karar ve muamele evrakını gös
termek mecburiyetindedir.
57 —• Murakabe Heyeti Umumi
Heyet toplantısı için, Şirketin iş
leri, hesapları ve umumi vaziyeti
hakkında rapor verir, Murakabe
Heyeti âzası bu rapor dışında
Umumi Heyette îdare Meclisini
tek başına tenkit edemezler.

51 — Aynen,

52 — Aynen,
53 — Aynen,

54 — Aynen,

55 — Aynen,

56 — Aynen.

57 — Aynen.

O — Umumi Heyet
58 —> Her hesap devresinin sonunda, yani ikinci Kânun başın
dan itibaren, üç ay içinde îdare
Meclisinin çağırması üzerine, bü
tün ortaklar, âdi ve Umumi Heyet
halinde toplanırlar. îlk hesap yılı
sonu 31 îlkkânun 1943 dür.
59 — Lüzum görüldüğü takdirde, îdare Meclisi veya Murakabe
Heyeti veyahut Şirketin ödenmiş
sermayesinin onda birini temsil
ortaklar tarafından Umumi Heyet
her zaman fevkalâde olarak top
lantıya çağırılabilir.
60 —. Adi ve fevkalâde Umumi
Heyet toplantıları için, ortaklar
toplantı gününden enaz on beş
gün evvel Ankara'da çıkan günlük
bir gazete ile toplantıya çağırılır
lar. Ayrıca îdare Meclisi, ortaklar
defterindeki adreslerine mektup
göndermek suretiyle de ortakları
haberdar eder. Bu ilân ve mektup
ta Umumi Heyette görüşülecek
mevzular gösterilir.

58 — Aynen

61 — Toplantılarda Hükümet
komiserinin bulunması için, top
lantıda en az on beş gün evvel,
îdare Meclisi, Ticaret "Vekâletine

61 — Aynen,
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keyfiyeti bildirir. Ve îdare Mecli
sinin ve Murakabe Heyetinin ra
porları ile ruznamenin birer sureti
ni de gönderir.
62 —• Umumi Heyeti, îdare
Meclisi Reisi açar ve akabinde top
lantıya reislik etmek üzere, top
lantıda hazır bulunan ortaklar ara
sından bir reis ve ayrıca zabıtları
tutmak için Umumi Heyet ortak
larından üç kâtip ve reyleri topla
mak ve ayırmak için de üç kişi
seçilir.

62 — Aynen.

63 — îdare Meclisi, kendi rapor
ve hesaplarının kabulünde rey ve
remez.
64 — Umumi Heyetin toplana
bilmesi için, en az ortaklardan üç
te birisinin hazır bulunması şart
tır. Umumi Heyet toplantısına ve
kâlet yolu ile iştirak caizdir. Top
lantı nisabı temin edilemezse bi
rinci toplantı için yapılan merasim
dâhilinde ikinci defa olarak Umu
mi Heyet tekrar toplantıya çağırı
lır. İkinci toplantıda bulunacak or
takların adedi ne olursa olsun T i 
caret Kanununun 386 acı maddesi
ne temas eden haller müstesna,
müzakere yapılır ve toplantıya iş
tirak eden ortakların ekseriyetiyle
karar verilir.

63 — Aynen.

65 —• Umumi Heyet kanarları
bütün ortaklar için muteberdir,
66 — Her yıl âdi olarak top
lanan Umumi Heyetin vazife ve
salâhiyetleri şunlardır:
a) Ticaret Kanununun 372 nci
maddesi hükümlerine göre mua
mele yapmak.
b) îdare Meclisi ve Murakabe
Heyetleri azalarını seçmek.
c) Mesuliyeti mucip halleri
görülen îdare Meclisi ve Muraka
be Heyeti azalarına işten el çek
tirmek ve lüzum görülürse bunlar
hakkında kanuni takibat yapılma
sına karar vermek.
67 — Umumi Heyete arzolunan İdare Meclisi ve Murakabe
Heyeti raporları ile yıllık hesap
cetvellerinden ve Umumi Heyet zabıtlariyle toplantıda hazır bulunan
ortakların isimlerini havi bir liste
den dörder tanesi toplantıdan son
ra en çok bir ay içinde Ticaret Ve
kâletine gönderilir.

65 — Aynen.

64 — Aynen.

66 — Aynen.
a) Aynen.
b) Aynen,
o) Aynen.

67 — Aynen

VI
ŞİRKET MÜDDETİNİN U Z A T I L M A S I V E TASFİYESİ
59 — Aynen

60 — Aynen.

68 — Şirket müddetinin hita
mında lüzum görüldüğü takdirde
îdare Meclisinin teklifiyle ve Tica
ret Kanununun 386 ncı maddesinde
gösterilen merasime uymak şartiy
le Umumi Heyet tarafından müd
det uzatılabilir.
69 — Müddetin hitamında veya
daha evvel evlerin inşası bitmiş ve
Şirketin borçları tamamen öden
mişse, gaye ve maksat tahakkuk
etmiş olacağından evler, ortaklar
adına tescil edilerek Umumi He
yet karariyle tasfiye olunur. Bu
takdirde Şirketin ortaklarına ait
mallardan başka para ve malları
ortaklar arasında taksim veya ma
hallenin müşterek menfaatlarma
sarf ve tahsis olunur.
Bu şekiller, îdare Meclisi tara
fından hazırlanarak son defa. top
lantıya çağırılacak Umumi Heye
tin tasvip kararına bağlandıktan
sonra tatbik edilir.

68

Aynen

69

Aynen

m
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70 — Şirket maksadım elde ede
mez ve herhangi bir sebeple infi
sah ederse Ticaret Kanununda Şir
ketler hakkındaki hükümlere göre
muamele yapılır.
71 — Eu Esas Mukavelenameyi
imzalıyan müteşebbis ortaklar şun
lardır :
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70 — Aynen

954/6

71 — Aynen

1 — Ankara'da Yenişehir'de Adakale Sokağında 13 numaralı Özer
Apartmanının altıncı dairesinde mukim Harb Akademisi ve Yüksek Le
vazım Okulu iktisat Öğretmeni Af fan Ataçeri.
2 — Ankara'da Memurlar Kooperatifi arkasında A l i Nazmi Apart
manında 14 numarada mukim Yüksek Mimar Bekir ihsan Ünal.
3 — Yenişehir'de Tuna Caddesinde Elmadağ Sokağında 16 nu
maralı hanede sakin Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Doçent Danyal
Bediz.
4 •—• Ankara Belediye Reis Muavini Rauf Demirtaş.
5 — Başvekâlet Umum Murakabe Heyeti Reisi Cavit Ekin.
6 — Ankara Silâh Fabrikası Hafif Silâhlar işletme Amiri Binbaşı
Fuat Ergül.
7 — Belediye Su işleri Fen Müdürü Ziya Evcimen.
8 — Ankara Sümerbank Muhasebeci Muavini Fahri Edil.
9 — Ankara Yardım Sevenler Cemiyeti Genel Merkez idare Heye
ti Âzasından Meliha Evcen.
30 — Adliye Başmüfettişi A l i Ulvi Okay.
11 — Yüksek Ziraat Enstitüsünde Profesör Sait Tekeli.
19/10/1942
Dairede okunup anlatılan bin dokuz yüz kırk iki senesi Teşriniev
vel ayının on dokuzuncu günü tarihli bu Mukavelename altındaki im
zaların zat ve hüviyetleri dairece maruf, Ankara'da Yenişehir'de Adaka
le Sokağında 13 numaralı Özer Apartmanının 6 ncı dairesinde mukim
Harb Akademisi ve Yüksek Levazım Okulu iktisat öğretmeni Affan
Ataçeri, Ankara'da Memurlar Kooperatifi arkasında A l i Nazmi Apart
manında 14 numarada mukim Yüksek Mimar Bekir İhsan Ünal, Yeni
şehir'de Tuna Caddesinde Elmadağ Sokağında 16 numaralı hanede sa
kin Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Doçent Danyal Bediz, Ankara
Belediye Reis Muavini Rauf Demirtaş, Başvekâlet Umum Murakabe He
yeti Reisi Cavit Ekin, Ankara Silâh Fabrikası Hafif Silâhlar işletme
Âmiri Binbaşı Fuat Ergül, Belediye Su işleri Fen Müdürü Ziya Evcimen,
Ankara'da Sümerbank'ta Muhasebeci Muavini Fahri Edil, Ankara Yar
dım Sevenler Cemiyeti Genel Merkez idare Heyeti Âzasından Meliha
Evcen, Adliye Başmüfettişi A l i Ulvi Okay, Yüksek Ziraat Enstitüsünde
Profesör Sait Tdkeli'ııin olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk
iki senesi Teşrinievvel ayının on dokuzuncu günü. 19 Teşrinievvel 1942
Resmî Mühür
T. C. Ankara Birinci Noteri Reşit Tamersoy
imza : Vekili Isa Aksoy

Arapkir'in Comartlı Mahallesinden Sadık oğlu Nuri ve Sadık kızı
Fatmaya.
Arapkir'in Comartlı Mahallesinden Fehmi karısı Münevver ve Fehmi
oğlu Rahmi Güzel'in aleyhinize açmış olduğu tefrik taksim dâvasında :
Comartlı Mahallesinde vâki ve tapunun Nisan 302 tarih 30 No. sun
da kayıtlı gayrimenkulun taksimini istemiş ve mahalli ikametiniz belli
olmadığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş ve duruşma
da 10/3/1954 Çarşamba günü saat 9 a bırakılmış olduğundan mezkûr
günde mahkemeye gelmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı veri
leceği davetiye tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
023

Çayıralan Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
954/1
Çayıralan ilçesinin Çokradan Köyünden Yusuf oğlu Mehmet Baranin açtığı tescil dâvasının yapılan muhakemesinde :
Çokradan Köyünün Armutlu namıdiğeri Satıoğlu mevkiinde kâin
sarkan Murat Taş, garben Noman Gürsoy ve Nazif Genç, şimalen Arif
Aksoy ve Hasbi Aktaş, cenuben Ahmet Baran ile çevrili tarlayı,
Çukurpınar mevkiinde kâin sarkan Mustafa Baran, şimalen A h 
met Baran, şimalen Molla Bekir, cenuben Bekir Arslaner ile çevrili
tarlayı,
Karayılan mevkiinde kâin sarkan Göçmen Elmas, şimalen Mehmet
Oğuz, garben Mustafa Baran, cenuben çayır ile çevrili tarlayı,
24 - 25 seneden beri nizasız fasılasız malik sıfatı ile tasarruf et
tiğim iddia etmiştir.
Yukarda mevkii ve hudutları yazılı gayrimenkullerde bir hak iddia
edenler varsa ellerindeki vesikaları ile birlikte yargılamanın bırakıldığı
22/3/1954 gününden evvel müracaat etmeleri ilân olunur.
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954/9
Çayıralan ilçesinin Çokradan Köyünden Mustafa oğlu A l i Gülcan'm açtığı tescil dâvasının yapılan muhakemesinde :
Çokradan Köyünün Bamkara mevkiinde kâin,sarkan A l i Gül öz
gül, garben Şöhrettin ve Veli Öndemir, şimalen Celâl Ünal, cenuben
Bekir Arslaner ile çevrili Kireç tarlayı 30 seneden beri nizasız fasılasız
malik sıfatı ile tasarruf ettiğini iddia etmiştir.
Yukarda mevkii ve hudutları yazılı gayrimenkullerde bir hak iddia
edenler varsa ellerindeki vesikaları ile birlikte yargılamanın bırakıldığı
22/3/1954 gününden evvel mahkememize müracaat etmeleri ilân olunur.
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Bu suretin dairede dosyasında saklı 19 Teşrinievvel 1942 tarihli ve
14306 umumi numaralı aslına mutabakatı tasdik olunur. Bin dokuz yüz
kırk i k i senesi Teşrinievvel ayının on dokuzuncu günü. 19 Teşrinievvel 1942
Resmî mühür ve imza
Bu Esas Mukavelename icra Vekilleri Heyetinin 26/10/1942 tarih
ve 2/18920 sayılı kararnamesine istinaden tasdik olunur.
Ticaret Vekili N .
Pul, mühür, imza
Bakanlar Kurulunun 19/1/1954 gün ve 4/2161 sayılı kararnamesi ile
Statüde değişiklik yapılmasına müsaade verilmiştir.
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
Teşkilâtlandırma ve Küçük
Sanat işleri Genel Md.
819

Zile C. M . U . liginden :
953/796
Adiyen darp ve hakaretten maznunlar : Zile'nin Molla Yahya Mahal
lesinden İsmail Uçar, Erzurumlu Ahmet Mohanda, Kütahyalı Mustafa
Kolay ve Elâzığ ilinin Nurali Mahallesinin 16 hanesinde kayıtlı Mus
tafa kızı Saaded'den doğma 934 doğumlu Güllü Kaymaz'm Zile Sulh
Ceza Mahkemesinin 28/1/1953 tarih ve 796/20 sayılı kararı ile diğer
maznunların mahkûmiyetlerine ve açık hüviyeti yazılı Güllü Kaymaz'ın
beratına temyizi kabil olmak üzere verilen karar adı geçenin ikametgâh
ve meskeninde bulunmaması dolayısiyle tebliğ olunamadığmdan kara
rın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılması ve ayrıca Resmî Ga
zete ile ilânen tebliği suretiyle tebliği cihetine gidilmesi kararlaştırıl
makla tebliğ yerine geçmek ve neşir tarihinin ertesi gününden itiba
ren kanuni müddeti içinde temyiz müddeti işlemek üzere keyfiyet mah
kemenin o şekildeki kararma müsteniden ilân olunur.
928

Sdfaffe: 8288

(Resmî Gazete)
gününe kadar Fransa'da Credit Foncier d'Algerie et de Tunisie'ye tevdi
etmelidirler.
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Selanik Bankasından :
Alelade Genel Kurul toplantısma davet
Selanik Bankası ortakları, Ticaret Kanununun 361 inci maddesi ve
Banka Anasözleşmesi hükümleri gereğince, 1954 Martının 31 inci Çar
şamba günü saat 11 de, İstanbul'da, Galata'da Bankalar Caddesinde
33 numaralı Assikürazyoni Kanındaki idare merkezinde alelade surette
toplanmağa davet olunurlar.
G Ü N D E M

«
Ankara Defterdarlığından :
Menkul satışı
Dosya
No.
569-101

1 — Yönetim Kurulunun ve denetçilerin raporlarının okunması;
2 — Bilanço ve kâr ve zarar hesabının onanması, kâr ve zarar
hesabında beliren kârların kullanılması hakkında Yönetim Kurulunun
teklifi ve Yönetim Kurulunun ibrası;
3 — Denetçilerin ibrası;
4 — Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;
5 — Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tâyini;
6 — Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının tesbiti.
8.29 Türk liralık en az 125 aded «A» tertibi hisse senedine malik
olup da Genel Kurula katılmayı ve Genel Gurulda temsil edilmeği iste
yen ortaklar, hisse senetlerini, Genel Kurul toplantısından en geç bir
hafta önce, yani 1954 yılı Martının 24 üncü gününe kadar, İstanbul'da
Ortaklık Merkezine ve 15 gün önce, yani en geç 1954 Martının 17 nci

Dairesi

Miktarı

M . bedel Teminat
lira
Kr. lira K r .

Cinsi

Yahşihan Mühimmat Deposu

200 Ton Pirinçten
464 K g . mamul kovan 220.511 11 12.275 66
640 Gr.
1 — Yukarda cins ve miktarları yazılı boş kovanlar 2490 sayılı
kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usuliyle satışı yapı
lacaktır.
2 — İhalesi Defterdarlıkta müteşekkil Komisyon huzurunda 8/3/1954
tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır.
3 — Taliplerinin belirli gün ve saatte teminat makbuzları İle ticaret
odaları vesikaları ile hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyona tevdii, postada vâki gecikme
lerin kabul edllmiyeceği.
4 —' Fazla bilgi almak isteyenlerin Ankara Defterdarlığına müra
caatları malı görmek isteyenlerin Kırıkkale Yahşihan Mühimmat Depo
suna müracaatları lüzumu ilân olunur.
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T. G. Merkez Bankasından s

20 Şubat 1954 Vaziyeti
A K T l F

PASIF
Lira

Lir»

Lira

Lira

Sermaye :

Altın :
Safi Kg

401.980.163,83

127.581.564

Âdi ve fevkalâde
Hususi
Hususi (Bankamız Kanunu madde:
19)
İlerde vukuu muhtemel zarar karşıhğı
(Bankalar Kanunu madde : 31)

Döviz borçluları :
a - 3133 sayılı kanuna göre :
Hariçteki muhabirler
Muhtelif
b - 5256 sayılı kanuna göre :
Hariçteki muhabirler
Muhtelif
c-Kliring

4.333.219,81
3.192.185,31
74.081.885,45
94.022.660,83
1.574.325,31

15.000.000,-

İhtiyat akçesi :

177.204.276,71

Tedavüldeki

32.793.317,99
6.000.000,—
1.042.116,12
5.317.590,22

banknotlar :

45.153.024,3-:

1.405.254.538,

Mevduat:
4.271.412,76

Ufaklık para:
Dâhildeki

264.053,67

muhabirler :

Senetler cüzdanı:

Resmî
Bankalar
Muhtelif

Altın

a - Hazine bonoları ve Hazine kefaleti
ni haiz bonolar
1.407.641.397,81
b - Ticari ve zirai senetler
620.460.756,88 2.028.102.154,69

25.313.363,51

Tahviller cüzdanı:
Avanslar :
Altın ve döviz üzerine
Tahvil üzerine
Hazineye kısa vadeli

79.784.558,95

4.500.000 —
106.335.331,60

Hissedarlar :
Muhtelif

65.498,81
79.719.060,14
—

:

48.778.116

153.688.626,06
— —

2.827.755.315,72

153.688.626,0i

alacaklıları:

a - 3133 sayılı kanuna göre :
Hariçteki muhabirler
Mevduat
Muhtelif
b - 5256 sayılı kanuna göre :
Hariçteki muhabirler
Mevduat
Muhtelif
c-Kliring

88.022.352,82
707.655,46
12.045.540,41

...

111.093.088,26
3.787.112,74
166.092.607,53
12.855.253,83

Muhtelif:
TOPLAM

446.869.260,1;

alacaklıları:

Resmî safi Kg
Muhtelif safi Kg

Döviz

240.473.364,99
160.071.635,15
46.324.260,01

394.603.611,0i
367.186.256,1.

TOPLAM
26 Şubat 1951 tarihinden itibaren :
Iskonto haddi % 3, altın üzerine avans % 2 i

2.827.755.315,7

9 5 4

/

1 - 1

Başvekâlet Devlet Maibaas

26 Şubat 1954

RESMİ GAZETE

Sayı:8644

İÇİNDEKİLER

Kanunlar

6274 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit Ve Teadülüne Dair Olan Kanuna Bağlı (1)
Sayılı Cetvel ile Tadil Ve Eklerinin Adalet Vekâleti Kısmında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
ithalât işlerine dair Sirküler

6275 Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına Dair Olan Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun

Sayfa
1
1

Kararnameler
4/2161 «Ankara Ucuz Evler Kooperatifi» Hakkında Kararname

2

4/2308 Tayin Hakkında Kararname

2

4/2309 Tayin Hakkında Kararname

2

Başvekâlet, İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık Vekâletine Ait Atama Kararları

2

İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararları

3

Tebliğ
Ekonomi ve Ticaret Vekâletine Ait Tebliğ

5

İlânlar

5

