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KANUNLAR 
İstanbul Opera Binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti 
idaresi hakkındaki 6165 sayılı Kanunun 7027 sayılı kanunla 

değiştirilen 2 nci maddesinin tadili halikında Kanun 
Kanun No : 350 Kabul tarihi: 16/8/1961 

Madde 1 — 6165 sayılı kanunun 7027 sayılı kanunla tadil edilen ^ 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : I 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı Opera binası inşaatının ikmali f 
için (75) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş- | 
rneye Bayındırlık Bakanı ve faizleri ile birlikte bu miktarı geçmemek | 
üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Maliye ve Bayındırlık Bakan

ları yürütür. 
21/8/1961 
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İlgili Kanunlar > 
İstanbul Opera binası inşaatımın Hazinece ikmali ve sureti 
idaresi hakkında Kanun 15/7/1953 
6165 «ayılı İstanbul Opera Biaaaı inşaatının Hazlnec« 
ikmali TC sureti idaresi hakkındaki Kamunun 2 nci madde» 
BUİB tadil ia* dair Kanun 19/6/1957 

• »4 1616 8464 j 
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Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Kanun No : 351 Kabul tarihi: 16/8/1961 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

Genel hükümler 

Kurumun ad\ ve merkezi : 
Madde 1 — Merkezi Ankara'da olmak üzere, tüzel kişiliği olan özel 

hukuk hükümlerine bağlı «Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu» 
kurulmuştur. 

Kurum Millî Eğitim Bakanlığının denetimi altındadır. 

Kurumun amacı.' 
Madde 2 — Kurumun amacı; yüksek öğrenim gören öğrencilere bu 

kanun gereğince kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini 

sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve 
kültürel gelişmelerini kolaylaştırmaktır. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 

Kuruluş ve yönetim 

Kurumun organları: 
Madde 3 — Kurumun organları şunlardır : 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
-c) Genel Müdürlük. 

Genel Kurulun kurulusu : 
Madde 4 — Genel Kurul; Maliye, İçişleri, Bayındırlık, Sağlk ve Sos

yal Yardım, imar ve iskân Bakanlıklarının birer temsilcisi, Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Reisi ve Yüksek öğretim Genel Mü
dürü, üniversite rektörleri, her üniversite senatosunca seçilecek birer 
öğretim üyesi, üniversite dışındaki yüksek öğrenim kurumlan ve akade
milerin öğretim üyeleri arasından kendi öğretim üyelerince seçilecek 
birer temsilci, Vakıflar Genel Müdürü, Beden Eğitimi Genel Müdürü, 
Kızılay Genel Müdürü, Kurumun parasının yatırıldığı bankanın Genel 
Müdürü ve yönetmeliğe göre tesbit edilecek dört öğrenci temsilcisinden 
teşekkül eder. 

Ayrıca memleketin tanınmış iş ve fikir adamları, banka genel mü
dürleri ve buna mümasil şahıslar, seçme ve seçilme yetkileri olmamak 
şartiyle, Millî Eğitim Bakanının daveti üzerine Genel Kurula müşahit 
olarak katılabilirler. 

Millî Eğitim Bakanı, Genel Kurulun tabii Başkanıdır. 
Seçimle gelen üyelerin üyelik süresi iki yıldır. Bunlar yeniden seçi

lebilirler. İstifa, emeklilik, tâyin ve sair sebepler ile üyelik vasfını kay
bedenlerin yerine, eski üyenin iki yıllık müddetini tamamlamak üzere 
bir yenisi seçilir. 

Genel Kurulun toplantıları: 
Madde 5 — Genel Kurul her yıl Başkanın daveti üzerine Şubat ve 

Ekim aylan içinde toplanarak gündemindeki işleri görüşür. 
Lüzumu halinde Millî Eğitim Bakanı kendiliğinden veya Yönetim 

Kurulunun teklifi üzerine, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Top
lantı nisabı yarıdan bir fazladır. Kararlar salt çoğunlukla verilir. 

(Resmi Gasete abonelerinin son safaifedfeki ilânı okumaları tavsiye olunur») 

T.C. 
Resmi G 
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Genel Kurulun görevleri : 

Madde 6 — Genel Kurulun görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yönetim Kurulunca -kabul 

edilen ve kadro cetvelleri ile yıllık iş programlarını ve yıllık çalışma ra
porlarını incelemek ve onaylamak, 

b) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Yönetim Kurulunca teklif 
edilen projeleri incelemek ve onaylamak, 

c) öğrenim dallarına göre yıllık kredi tahsis kontenjanını, Millî 
Eğitim plânını ve memleket ihtiyaçlarını gözönünde tutarak üniversite 
ve yüksek okulların teklifi üzerine tesbit etmek, 

ç) Yönetmelik tasarılarını incelemek ve onaylamak, 
d) Yönetim Kurulunu seçmek, 
e) Bu kanun veya bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik

lerle Genel Kurula verilecek görevleri yapmak, 
f) Mali yıl itibariyle hazırlanan kesin hesapları ve bilançoları 

onaylamak. 

Yönetim Kurulunun kuruluşu: 

Madde 7 — Yönetim Kurulu; 
a) Bir üyesi Mil l i Eğitim Bakanlığından, 
b) İki üyesi üniversite öğretim üyesi, bir üyesi yüksek okul veya 

akademiler öğretim üyesi ve bir üyesi öğrenci temsilcisinden, 
c) Bir üyesi Maliye Bakanlığından, 
ç) Bir üyesi de Genel Kurula temsilci gönderen diğer kurumlardan 

olmak üzere, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından veya dışardan se
çilecek yedi kişiden kurulur. 

Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan seçer ve ayda en az 
bir kere toplanır. 

Yönetim Kurulu iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler yeniden seçi
lebilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri : 

Madde 8 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Kurumun işlerini kanun ve yönetmelik hükümlerine ve Genel 

Kurul kararlarına göre düzenlemek ve her türlü tedbirleri almak, 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ve kadrolarla yıllık iş prog

ramlarını ve çalışma raporunu incelemek ve onaylamak, 
o) öğrenim dallarına göre kredi tahsis kontenjanını tesbit etmek, 
ç) öğrenci yurtları yapı ve geliştirme projelerini incelemek ve 

onaylamak, 
d) Yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya Genel Müdürlükçe ha

zırlanmış olanları incelemek, 
e) Genel Müdürlükçe mali yıl itibariyle hazırlanan bilanço ve ke

sin hesapları incelemek ve onaylamak, 

f) Kanun, yönetmelik ve Genel, Kurulca verilen görevleri yapmak. 

Genel Müdürlük: 
Madde 9 — Genel Müdürlük, bir Genel Müdür ile ik i yardımcısın

dan kurulur. 

Genel Müdür ve yardımcılarının atanması : 8 
Madde 10 — Genel Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi ve Millî Eği

tim Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Genel Müdür 
yardımcıları; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun İnhası ile 
Mi l l i Eğitim Bakanı tarafından atanır. 

örgütlerin kurulması : 
Madde 11 — Genel Müdürlük, Kurumun amaçlarını gerçekleştir

mek için lüzumlu örgütü kurar ve örgüt taslağı ile kadrolarım hazırlar. 
Bu örgüt ve kadrolar Yönetim Kurulunun ve Genel Kurulun onayından 
sonra uygulanır, örgüt ve kadrolar aynı suretle değiştirilebilir. 

Genel Müdürün görevleri : 
Madde 12 — Genel Müdür, Kurumun yürütme organıdır. Genel 

Müdürün başlıca görevleri şunlardır : 
a) Kurumu temsil etmek, 
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
o) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik

lerle verilen görevleri yapmak. 

Genel Müdürün toplantılara kat ı lması : 
Madde 13 — Genel Müdür, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplan

tılarına katılır, ancak oy kullanamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurumun görevleri 

öğrenim kredisi: 

Madde 14 — Kurum; memleket içinde yüksek öğrenim gören ve bu 
kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde 
yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredisi verir. 

Kredinin faizsiz o lması : 

Madde 15 — öğrencilere verilen kredilerden faiz alınmaz, ancak 
krediden öğrenciye ödeme sırasında % 3 ü geçmemek şartiyle masraf 
payı kesilir. 

Burslu ve parasız yatılı öğrencilere kredi verilmez. 

Kredi borcunun ödenmesi : 

Madde 16 — Öğrenci, borcunu, devam ettiği öğrenim müessesesi
nin normal öğrenim süresinin bitiminden ik i yıl sonra başlamak sure
tiyle, kredi alınan müddetin ik i misli zamanda aylık eşit taksitler halin
de Kuruma öder. 

Aldığı kredinin tamamını, normal öğrenim süresinin bitiminden i t i 
baren bir yıl içinde ödiyenlere borç miktarından % 15, iki yıl içinde ödi-
yenlere % 10, üçüncü ve mütaakip yıllar içinde taksitlerin geri kalan kıs
mının tamamım defaten ödiyenlere % 5 indirme yapılır. 

öğrenci, sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile okulu bıraktığı 
veya her hangi bir. sebeple okuldan çıkarıldığı takdirde, okulla ilişiğinin 
kesildiği tarihten bir yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı müddet ka
dar zamanda borcunu aylık eşit taksitler halinde Kuruma' öder. 

öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler öğrenciden alınacak taah-
hüt senedinde ayrıca belirtilir. 

Kamusal ve özel kurumlarda vazife alanların borç taksitleri bu ku
rumlarca ödenecek aylıklarından kesilerek Kuruma yatırılır. 

Taksitlerin zamanında ödenmemesi ; 
Madde 17 — Borç taksitlerini zamanında ödemiyenlerin birinci de

fada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. 
Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre malsan-
dıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir. 

öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra ölenlerin ve öğrenim sıra
sında veya öğrenimlerinden sonra çalışamıyacak derecede daimî malûl
lüğe uğramış oldukları tam. teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu ta
rafından tesbit edilenlerin borçları silinir. 

Kredinin teminatı ; 
Madde 18 — öğrencilere kredi verilmesi ve lüzumunda kredinin 

kesilmesi ile ilgili hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. Kredi maddi te
minat veya kefalet karşılığı verilir ve bunun şartları yönetmelikte be
lirtilir. 

Kredi işlemlerinin yapılışı : 
Madde 19 — Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tâyin edilecek 

Devlet sermayesi ile kurulan bir bankaya yatırılır. Kredi verilmesi ve 
tahsilat, bu husustaki yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak an
laşma dairesinde yürütülür. 

Yurtların yapımı ve onarımı : 
Madde 20 — Yurtların yapım, donatım, bakım ve onarım işleri ile 

bunlarla ilgili tesisler Kurum tarafından hazırlanacak bir programa göre 
Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle yürütülür. 

Her malî yıl İçinde yapılacak ve donatılacak yurt binalarının ve 
diğer tesislerin sayıları, ihtiyaç programlan ve yerleri Kurumca tesbit 
edilerek bir yıl evvelki Nisan ayı içinde Bayındırlık Bakanlığına bildirilir. 

Bayındırlık Bakanlığı bu plâna göre lüzumlu ilk tahminî keşifleri 
yaparak gerekli ödeneğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı içinde Kuru
ma bildirir. Kurum malî yılın ilk on beş günü içinde bu miktar parayı 
ve inşaat için gereken arsaları sağlar ve Bayındırlık Bakanlığı emrine 



22 AĞUSTOS 1961 (RonaS Gamete) SahMe t 4931 

hazır bulundurur ve inşaatın bitimine kadar kararlaştırılan ihale bede
line göre o yıl içinde sarf edilecek para, hiçbir suretle başka yöne tah
sis ve sarf edilemez. 

Bayındırlık Bakanlığı bu işler için Kurum adına gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı yukarıda yazılan işleri ve bu işler için ge
rekli personel, araç ve gereçleri Kurum adına sağlar. Bu işlerin gerek
tirdiği sarfiyat için Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak hakediş ra
porları, ücret bordroları ve sair masraf evrakı muhtevası Kurum tara
fından istihkak sahiplerine ödenir. 

Arsa sağlanması: 
Madde 21 — Yurt yapı ve tesisleri için lüzumlu arsalardan şahıs-

TP*ra ait olanlar Kurumca satınalma yolu ile sağlanır. 
Kuruma gerekli arsalar, Bayındırlık Bakanlığınca Kurum adma 

umumi hükümlere göre kamulaştırma yolu ile de temin olunabilir. Bu 
takdirde kamulaştırma sebebi ile mal sahipleri tarafından açılacak dâ
valara Bayındırlık Bakanlığı muhatap olur. 

Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamulaştırmalar için lüzumlu 
paranın hazır bulundurulmasında ve ödenmesinde de yukardaki madde 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

Yurtların üniversitelere devri: 
Madde 22 — Bayındırlık Bakanlığınca inşası ve donatımı tamam

lanan yurtlarla, bu kanunla Kuruma intikal edecek bütün yurtlar işle
tilmek üzere Kurumca üniversitelere tahsis olunur. 

Döner sermaye: 
Madde 23 — Her üniversiteye yurt işletmeleri için lüzumlu döner 

sermaye Kurumca temin olunur. Bu döner sermayenin idaresi Üniversi
teler Kanununa göre hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Personel: 
Madde 24 — Üniversitelerce yönetilecek yurtların işletilmesi için 

;:löner sermayeye lüzumlu kadrolar üniversitelerce ihdas edilir. Bu kad
rolarda çalışan personelin ücretleri döner sermayeden ödenir. Döner 
sermaye kadrolarına ait hizmetler üniversite kadrolarmdaki personele 
ek görev olarak verildiği veya öğrenciler bu işlerde görevlendirildiği tak
dirde kendilerine döner sermayenin gelirlerinden ödenmek, üzere ayda 
30 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir. 

Sosyal ve kültürel eğitim : 
Madde 25 — Üniversitelerce bu yurtlarda ders dışı saatlerde ve ta

tillerde öğrencilerin sosyal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağılayacak 
her türlü tedbirler almır. 

Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin faydalanması: 
Madde 26 — Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin yurt ihtiyacı, 

en yakın üniversite yurtlarından eşit şartlarla sağlanır. Üniversite yurt
larından faydalanamıyacak kadar uzakta • veya başka şehirde bulunan 
yüksek okul ve akademiler için yukardaki esaslara göre inşa edilecek ve 
donatımı yapılacak olan yurtlar Kurum tarafından verilecek döner ser
maye ile bu yüksek okullar veya akademilerce ve yönetmelikte belirti
lecek esaslara göre işletilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Mali hükümler 

Sermaye: 
Madde 27 — Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuru

luş sermayesi 600 milyon liradır. 
Bu sermaye : 
a) Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından Kuruma inti

kal ettirilecek tesis, gayrimenkul ve menkullerle her çeşit kıymetlerden, 
b) Kurumun gelirlerinden giderleri mahsub edildikten sonra ka

lan safi gelirlerden terekküp eder. 

Gelirler: 
Madde 28 —- Kurumun gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan elde 

edflir î 

a) Sermayenin ödenmemiş kısmı için on yıl müddetle ve her yıl 
40 milyon liradan aşağı olmamak üzere Devlet bütçesine konacak öde
nekler, 

b) Yardımlar ve bağışlar, 
c) At yarışları müşterek bahisler gelirlerinden zaruri harcamalar 

çıktıktan sonra kazanan biletlere ikramiye olarak ayrılacak paradan, 
dağıtımdan evvel toplamı üzerinden kesilecek % 5 hisseler, 

ç) Futbol yarışmalarında tertip edilen müşterek bahisler gelirle
rinden zaruri harcamalar çıktıktan sonra kazanan biletlere (Spor Toto 
kâğıtlarma) ikramiye olarak ayrılacak paradan, dağıtımdan evvel, top
lamı üzerinden kesilecek % 10 hisseler, 

d) Kurum tarafından veya Kurum yararına verilecek müaamere-
ler ve tertip edilecek piyango keşideleri gelirleri, 

e) Kurumun açtığı kredilerden alacağı masraf payı ile yurtların 
her çeşit geliri. 

Kurumun kuruluş sermayesi tamamen ödendikten sonra, yukarda 
sayılan gelirler sermayeye katılır. 

Hisselerin ödenmesi: 
Madde 29 — 28 inci maddenin (c) ve (ç) bendlerinde yazılı hisse

ler fiilen dağıtılmış olsun veya olmasın, kazanan bilet bedellerinin ta
ayyün ettiği ayı takibeden ay içinde Kuruma ödenir. 

İstikraz: 
Madde 30 — Kurum ödenmiş sermayesinin yarısı kadar uzun va

deli istikrazlar yapabilir. 

îş programı ve finansman plânı: 
Madde 31 — Genel Müdürlük her Eylül ayında, gelecek malî yıl 

için iş programları hazırlar, iş programları bütçe ve kadrolarla birlikte 
yurt yapım, onarım giderlerini ve yurtlan işletme gelir ve giderlerini ve 
kredi fonu üe finansman plânını ihtiva eder. 

Programda değişiklik: 
Madde 32 — İş programları yıl içinde aynı surette değiştirilebilir. 

Umumi giderler toplamını geçmemek üzere bölümler arasında aktarma
ya Yönetim Kurulu ve maddeler arasında aktarmaya Genel Müdür lüle 
yetkilidir. 

Programın gönderileceği yerler: 
Madde 33 — Genel Kurul tarafından onaylanan iş programının bi

rer sureti Millî Eğitim, Maliye, Bayındırlık Bakanlıkları ile üniversite
lere gönderilir. 

Gelirler ve giderlerin gösterilmesi: 
Madde 34 — Finansman plânının gelirler kısmında, genel bütçe

den yapılacak ödemelerle birlikte Kurumun diğer gelirleri ve yurt işlet
me hâsılatı gösterilir. Giderler kısmında ise, gelirler yekûnu üzerinden 
% 5 oranında her yıl ayrılacak ihtiyat akçesi ile Kurumun o yıla ait bü
tün giderleri ve yurt işletme harcamaları yer alır. 

Plânda bu gelir ve giderleri denkleştiren safi gelir de gösterilir. 

Gelirin ihtiyaçlara tahsis oram : 
Madde 35 — Kurumun yıllık safi gerilinin % 50 sinin kredi fo

nuna, diğer % 50 slnıin de yüksek öğrenim yurtları yapı, tesis, donatım 
ve onarımına aynlması esastır. Bu nispetler Genel Kurul karan ile ge
rekçeleri belirtilerek değiştirilebilir. 

öğrenci yurtlan işletmelerinin gelir ve giderleri ayn ayn tesbit 
olunur, öğrencilere açılan kredi tutan ile öğrenci yurtları yapı, tesis, 
onarım ve işletme giderleri tutan, ödenmiş sermaye miktarım aşamaz 
ve her biri ödenmiş sermayenin % 50 oranını geçemez. 

Kurumun işlemlerinde uyguUmmıyacâk hükümler : 
Madde 36 — Kurumun hesap işlem ve harcamalan ve bedeli Ku

rum tarafından ödenmek üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlığı, 
üniversiteler, yüksek okul ve akademiler tarafından girişilecek yüklen» 
meler, sağlanacak iş ve hizmetler; üniversitelere, yüksek okullara 
akademilere Kurumun tahsis ettiği döner sermaye ü© sağlanan ihtiyaç;-
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lara ait muameleler 1050 sayılı, Muhasebe! Umumiye Kanunu ile 2490 * 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay vi-
eesine tabi değildir. Bu hususta uygulanacak esaslar yönetmeliklerle 
belirtilir. 

Hükümet denetimi .* 

Madde 37 — Kurumun işlem ve hesapları her zaman Maliye ve 
Millî Eğitim Bakanlıklarınca denetlenebilir. 

Yüksek Murakabe Kurulunun denetimi : 
Madde 38 — Kurumun, hesap ve muameleleri 3460 sayılı kanun 

ile ek ve tadillerine göre murakebe edilir. 
Kurumun hesap devresi malî yıldır. 

MaU muaflıklar : 

Madde 39 — Kurumun gayrimenkul malları, arazi ve bina vergi
leriyle bina vergisine bağlı iktisadi buhran ve müdafaa vergilerinden ve 
Kuruma yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler ve bu tasarruflara 
ilişkin işlemler, vergi, resim ve harçlardan ve Kuruma parasız olarak 
tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal 
muameieîeriyîe bu muamelelerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtar her 
türlü resim ve harçtan muaftır. 

Kuruma kamusal bina ve arsaların devri : 

Madde 40 — Devlete ait olup da kamu hizmetine tahsisli bulun-
mıyan bina ve arsaları Kuruma bedelsiz olarak devretmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

Belediyelere ait arsalardan bir kamu hizmetine tahsisli olmıyanlar 
ihtiyaç halinde Kurumun istemi üzerine kesinleşmiş vergi kıymeti üze
rinden Kuruma devredilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Kurumun mallan ve paralan : 

Madde 41 — Kurumun mal ve paraları Devlet mal ve parası sa
ydır. 

Personelin görevle iîgiH. suçları : 
Madde 42 — Kurumun personeli, görevleri ile ilgili olarak işle

dikleri suçlarda Devlet memuru sayılırlar. 

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve yollukları : 

Madde 43 — Yönetim Kurulu üyelerine (Maaşlı veya ücretli bir 
görevi bulunanlar dâhil) Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda ücret ve
rilir. Bunun miktarı her toplantı günü için (50) lirayı ve aylık toplamı 
da (400) lirayı geçmez. 

Yönetim Kurulunun toplantılarına diğer mahallerden katılanlara 
toplantı günleri de dâhil olmak üzere kanuni harcırahları Kurumca 
ödenir. 

Bu madde gereğince yapılacak ödemeler üniversite tazminatının 
kesilmesini icabettirmez. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler : 

Madde 44 — Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve Aşevleri hak- j 
kındaki 5375 sayılı Kanun bu kanunun yayımı tarihinde 5661 sayılı ka- | 

———#61. 

nuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar da halen bu kadroları işgal 
edenlerin şahıslarına münhasır kalmak ve boşaldıkça yeni tâyin yapıl
mamak üzere 1962 malî yılı sonunda yürürlükten kalkar. 

Personelin aylık baremi : 

Madde 45 — Kurum, 3659 sayılı kanun hükümlerine tabidir. 

Yönetmelik : 
Madde 46 — Bu kanunun uygulanmasına ait yönetmelik Maliye, 

Millî Eğitim ve Bavındırlık Bakanlıklarınca hazırlanır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Mevcut yurt ve aşevleri : 

Geçici Madde 1 — 5375 sayılı kanun gereğince Millî Eğitim Ba
kanlığı tarafından yönetilmekte olan yurt ve aşevîerine ait bütün gay-
rimenkuller ile tesis ve menkuller bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren altı ay içinde Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca 
görevlendirilecek üçer memurdan kurulan bir komisyon tarafından de
ğerleri tesbit olunarak bu kuruma teslim edilir. 

işbu kanun konusuna giren faaliyetlerde bulunmak üzere kurul
muş olan özel hukuk tüzel kişilerinin infisahlara halinde, tüzüklerinde 
aksine bir hüküm mevcut değilse, yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Kuruluşun tamamlanması : 

Geçici Madde 2 — Kurumun kuruluşu, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır. 

Kurum kuruluncaya kadar kuruluşla ilgili işlemler Millî Eğitim 
Bakanlığınca yürütülür. 

Kurumca çalışttnlmay'a devam edilecek personel : 

Geçici Madde S — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte .5661 sa
yılı kanuna bağlı kadrolarda çalışmakta olan maaşlı memurlar alâkalı 
Bakanlıkça maaşına muadil bir göreve atanıncaya kadar aynı şartlarla 
Kurumda çalıştırılmalarına devam olunabilir. Şu kadar ki, bu müddet 
1962 malî yılı sonunu aşamaz. 

Yürürlük tarihi : 

Made 47 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
Madde 48 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

21/8/1961 

« Resmi 
Düstur Gazete 

No. Batlılh Tertip Cilt Sahife Sayı 

İlgili Kanuni ar : 
3659 Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarıma 

Tevhit ve Teadülü hakkında Kanun 3/7/1939 3 26 1539 428« 
5(161 Yüksek öğrenim Öğrenci Yurtlan ye Asavlari hakkındaki 

Kanuna ek J U S D I 24/3/1950 S S İ 2039 7472 

T. C. Temsilciler Meclisi Kararı 
Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci Ergin'in 

dokunulmazlığı hakkında 

Karar No : 67 

Düşük Başvekil Adnan Menderes'e İstanbul Vilâyet binasında tah
sis edilen odanın tamir, tefriş ve tanzimi için sarfolunan ceman 244 923 
liradan 122 202 liranın Amortisman ve Kredi Sandığından, mütebakisi
nin de Ziraat Bankasından temin olunmak suretiyle mevzu kanunlara 
sşykjn hareket edilmiş olmasından ve yine sözü edilen Sandıktan, İstan

bul'da inşası mutasavver Maliye Sitesi arsası için avans olarak 3 milyon 
liranın İstanbul Belediyesine tediyesini sağlamaktan dolayı hakkında 
Yüksek Soruşturma Kurulunca tahkikat açılan eski Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı ve halen Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci Ergin'in, 157 sa
yılı kanunun 8 inci maddesi gereğince iddia edilen suçun mahiyetine gö
re yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığına, dâva
nın takibinin Temsilciler Meclisinin hukuki varlığını», sona ereceği za
mana bırak ümasına karar verilmiştir. 

15/8/1903 
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İ L Â N L A R 

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

220 ton odun satın alınacaktır. Tahmini tutarı 33.000 Hra olup ge
çici teminatı 2.475 liradır. İhalesi 9/9/1961 günü saat 11.30 da kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri 

3176 / 4-2 

1000 ton bulgur satın alınacaktır. Tahmini tutan 1.300.000 lira 
olup geçici teminatı 52.750 liradır. İhalesi 8/9/1961 günü saat 11 de ka
palı zarf usuliyle yapılaacktır. 250 tonluk partiler halinde ayn ayrı is
teklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

3177 / 4-2 

540 ton odun satın alınacaktır. Tahmini tutan 75.600 lira olup ge
çici teminatı 5.030 liradır. İhalesi 8/9/1961 günü saat 11.30 da kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

8178 / 4-2 

220 ton odun satın alınacaktır. Tahmini tutarı 33.000 lira olup ge
çici teminatı 2.475 liradır. İhalesi 9/9/1961 günü saat 11 de kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler Komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir saat ev
veline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

3179 / 4-2 

M . S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapak zarf usulü ile 2000 aded er tire fanila satın alınacaktır. Tah
mini bedeli 10.000 lira olup geçici teminatı 750 liradır. İhalesi 29/8/1961 
Salı günü saat 11 de komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı ka
nunun hükümleri gereğince hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri lâzımdır, kostada gecikmeler hiç bir surette kabul 
edilmez. Evsaf şartname ve numunesi komisyonda ve İstanbul Levazım 
Amirliği ilân kısmında görülebilir. 

8021 / 4-4 

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

Kapalı zarfla 4 kalem oto malzemesi satın alınacaktır. Muham
men beedli 20.600 lira muvakkat teminatı 1.545 liradır. İhalesi 1/9/1961 
Cuma günü saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mek
tuplarını İhale saatinden en geç bir saat evveline kadar Komisyona ver
meleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez evsaf ve şartnamesi 
Komisyonda ve İstanbul Lv. A. ligi İlân kısmında görülür. 

3084 / 4-S 

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

Kapalı zarf usulü ile Balıkesir'de lojman binaları inşaatı yaptınla-
caktır. Keşif bedeli 1.230.186,90 lira olup geçici teminatı 50.655,61 liradır. 
İhalesi 6/9/1961 Çarşamba 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. Orp. Bşk. 
ma müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Bagkaaîığuaa 

vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle 
kabul edilmez. 3157/4-2 

Kapalı zarf usulü ile Efkere'de depo ikmal inşaatı yaptınlacaktır. 
Keşif, bedeli 221.887,35 lira olup geçici teminatı 12.345,00 liradır. İhalesi 
8/9/1961 Cuma güniji saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şart
nameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. A. liginde görü
lebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel K. K. İnş. Emi. D. 
ne müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale sa
atinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta üe gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle ka
bul edilmez. 3158 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Bandırmakla lojman binaları inşaatı yaptırı
lacaktır. Keşif bedeli 1.230.186,90 lira olup geçici teminatı 50.655,61 li
radır. İhalesi 7/9/1961 Perşembe günü saat 15,00 de Komisyonda yapıla
caktır. 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 ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale sa
atinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle ka
bul edilmez. 

3159/4-2 

Kapalı zarf usulü ile İzmir'de lojman binaları inşaatı yaptınlacak
tır. Keşif bedeli 2.242.624,28 lira olup geçici teminatı 81.028,73 liradır. 
İhalesi 7/9/1961 Perşembe 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 ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale sa
atinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle ka
bul edilmez. 

3160/4-2 

Kapalı zarf usulü ile Konya'da bina inşaatı yaptırılacak. Keşif be
deli 399.925,65 lira olup geçici teminatı 19.747,03 liradır. İhalesi 15/9/1961 
Cuma günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartname
ler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. Â. liginde görülebilir. 

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

3233 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile İzmit'de su tesisatı yaptırılacak. Keşif bedeli 
61.541,93 lira olup geçici teminatı 4.327,10 liradır. İhalesi 16/9/1961 Cu
martesi günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartna
meler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. A. liginde görüle
bilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. İnş. Grp. Bşk. na 
müracaat île 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. 

3234 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile 85 Ms çam kereste alınacaktır. Tahmini be
deli 17.500,00 lira olup geçici teminatı 1.312,50 liradır. İhalesi 11/9/1961 
Pazartesi günü saat 15v00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartsa-
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meler her gün öğleden evvel Komisyonda vee IstanbuSBvazım Amirliğinde 
görülebilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları 
teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko
misyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki ge
cikmeler hiç bir suretle kabul edilmez./ 

3235 / 4-1 

Kapalı zarf usulü" ile 28. Tümen karargâh binasına ilâve kat inşaatı 
yaptırılacak. Keşif bedeli 291.972,54 lira olup geçici teminatı 15.428,91 
liradır, ihalesi 14/9/1961 Perşembe günü saat 11,00 de Komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve 
İst. Lv. Â. liginde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. İnş. Grp. Bşk. na 
müracaat ile 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. 

3236 / 4-1 

Kapalı zarf usulü ile Lüleburgaz'da su tesisatı yaptırılacaktır. Ke
şif bedeli 48.990,70 lira olup geçici teminatı 3.674,30 liradır. İhalesi 
14/9/1961 Perşembe günü saat 15,00 de Komisyonda yapılacaktır. Ke
şif ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İst. Lv. Â. li
ginde görülebilir. 

İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Hv. İnş. Grp. Bşk. 
na müracaat ile yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sayılı 
kanunun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını ihale 
saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiçbir suretle 
kabul edilmez. 

3237 / 4-1 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 

1 — Bakanlığımıza ait Keçiören'deki depo ve binalarda tadilât ve 
onarma işi kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 

2 — Bu işin tahmin edilen bedeli 61.410 lira 76 kuruş olup ilk temi
natı 4.320 lira 50 kuruştur 

3 — Şartnamesi 310 kuruş mukabilinde Bakanlık Levazım Müdür
lüğünden alınabilir. 

4 — Eksiltme 25 Ağustos 1961 Cuma günü saat 15 de Bakanlıkta 
toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

§ — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 
32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Ko-
misyoa Başkanlığına vermeleri, 

6 — Pestada vâki gecikmelerin kabul edilemiyeceği, Hân olunur. 

3052 / 4-4 

Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — ISS.152,70 lira keşif bedelli Enstitü binalarında yapılacak tadi
lât, tamirat ve kalorifer tesisatı işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi 
gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 29/8/1981 Salı günü saat 15 de Ankara Toprak ve 
Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

3 — Talipler bu işe ait eksiltme dosyasını her gün mesai saatleri 
dahilinde dairede görebilirler. 

4 — İhaleye gireceklerin; Y. mühendis, Y. mimar, mühendis veya 
mimar olmaları ancak teknik evsafı haiz olmayan kimselerin ise inşaatın 
fennî mesuliyetini ve şantiye şefliğini deruhte edecek teknik bir eleman 
bulunduracağına dair noterce musaddak bir taahhütnameyi verecekleri 
kapak bir zarfın içine koyacaklardır. 

5 — Muvakkat teminatı 10.507,6 i liradır. Okullar Saymanlığına 
Makbuz karşılığı yatırılacaktır. (Tahvil veya banka mektubu da ola
bilir.) 

6 — İhaleye girebilmek için : 
a) Kanuni muvakkat teminatını, 
b) 19@1 yılına ait Ticaret odası vesikasını. 

c) istekliler eksiltme sunundan en az üç gun evveı «/rain günleri 
hariç) mütaahhitlik karnesi ile diğer belgelerini havi bir dilekçe il© Vilâ
yet Makamına müracaat ederek alacakları fennî ehliyet vesikasını ve 
:ekMf mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat ev
veline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri ilân olunur. 

7 — Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. 
3053/^-4 

Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden : 

Keskin Kazası Atatürk Hk okulunun tamiri işi açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Keşif bedeli 28.884, lira 38 kuruş olup geçici teminat 2.166 
lira 33 kuruştur. İhalesi 31/8/1961 Perşembe günü saat 15 de Vilâyet 
Konağında Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname Daimi Encümen
de görülür. 

isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuz veya mektubu, 
1961 yılma ait ticaret odası vesikası ve ihaleden en geç üç gün evvel 
(Tatil günleri hariç) Vilâyet makamına müracaatla bu iş için alacak
ları fenni yeterlik belgesiyle Encümene müracaatları. 

3169 / 4-S 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden ; 
! ' : : 1 . » ..11 

1 — Eksiltmeye konulan iş : Pınarbaşı - Gürün - Darende yolu
nun takriben 25 + 600 - 67 + 300 kilometrleri arası Temel, 33 +000 -
88 + 300 kilometreleri arası temel kaplama ve 17 +000 - 86 + 000 kilo
metreleri arası asfalt mıcırı ihzarı ve nakli işleri olup keşfi (2.2ö©.00«,-•-) 
Uradır. 

2 — Eksiltme günü : 4/9/1961 tarihine rastlayan Pazarteai günü 
saat 13 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yol Ya
pım Dairesi odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı : Vezneye yatırılacak (50,—) elli lira bedele 
ait makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubesinden 
sunacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) 1961 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesiyle usulü daire

sinde (79.750,—) liralık geçici teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç 28/8/1961 Pazartesi günü mesai saati so

nuna kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçe
lerine 23/3/1961 tarihinden sonra Bayındırlık Bakanlığından alınmış 
ve F grupundan en az bu İşin keşif bedeli kadar mütaahhitlik karnesi 
ile bu eksiltmenin İlânı tarihinden sonra alınmış 140.000,— liralık ban
ka referansı, plân ve teçhizat, taahhüt ve teknik personel beyanname
lerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş için yeterlik belgesi almaları. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
/4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıda T C K No. marka ve cinsi ile muhammen bedeli ve geçici 
teminatı yazık 6 aded hurda vasıta vo makine açık artırma suretiyle 
Üıalevft çıkarılmıştır 

İhale 25/8/1961 Cuma günü saat 15 te Bölge dahilinde yapılacak
tır. 

Şartname makine şefliğinde, hurda malzemeler İse Ankara Gü
vercinlik İstasyonu yanındaki Bölge asfalt sahasında görülebilir, 

2490 sayılı kanını ahkâmına göre müracaat olunması 

Muhammen Geçici 
Bedeli Teminatı 

T C K No. Cinsi ve Markası Lira Lira 

E4-1128 Dodge Dump-Truck 8.500,— 637,60 
E4-1275 > » » 7.500 — 562)50 
M4-3253 Inter Paletli Traktör 4.000,— 800,— 
PG-4003 Caterpiller Greyder 14.000,— 1.060,— 
M4-4008 Huber Bakım Greyder 6.500,— 487,50 
P&-40C6 CaterpiU«r Greyder êffviHJOSr"" l.OöOy— 
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Ankara Defterdarlığından : 

D a i r e s i 
M. bedel Teminat 

D a i r e s i Cinsi ve miktarı Lira Lira 

Manisa 57 Tümen K. 5 kalem saraciye 59.023 4.425 
Ordonat Ana Depolar K. 25 ton lâstik tozu 37.500 2.815 
Jandarma Silâh Malzeme 10058 kilo hurda malız eme 

2.815 

Tamir Evi Md. 6.044 480 
Sayıştay Başkanlığı 189 kalem büro eşyası 3.685 270 
Emniyet Genel Md. 745 motor No. lu 1955 

model Buick marka bi
nek oto 15.000 1.250 

Zırhlı Birlikler Okulu K. 99. F. 64506 motor No. 
lu Canada Fort kamyon 4.000 300 

> > > > G. I. D. 132 F. motor 
No. lu Canada Fort kamyon 4.000 300 

> > > » V. 8. 8223 motor No.-lu 
Canada Fort kamyon 4.090 300 
V. 8. 5550 motor No. lu 
Canada Fort kamyon 4.000 300 
V. 8. 4140 motor No. lu 
Canada Fort kamyon 4.00ü 300 

Kurucu Meclis Genel K. 86 kalem büro eşyası 4.000 300 

1 — Yukarıda evsafı yazılı menkul mallar 2490 sayılı kanunun 31 
İnci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı Defterdarlıkta 
satılacaktır. 

2 — İhalesi 28/8/1961 tarihinde saat 15 de Defterdarlıkta yapıla
caktır. 

3 — İsteklilerin hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada gecikme ka
bul edilmez) ilân olunur. 
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Ankara Jandarma Satınaima Komisyonu Başkanlığından : 

Şase halinde beş aded kamyona açık eksiltme suretiyle karoser 
yaptırılacaktır. İhalesi 2 Eylül 1961 Cumartesi günü saat 11 de dir. Be
herinin muhammen fiyatı 3.600 liradan tutarı 18.000 lira olup geçlel 
teminatı 1.350 liradır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
teminatlariyle birlikte belirli gün ve saatte Komisyonda hazır bulun
maları ilân olunur. 
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Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden: 

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ihtiyacı İçin aşağıda cins, özellik 
ve miktarı ile muhammen bedeli belirtilen sinema makinaları 2490 sayı
lı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Buna alt şartname okulda mevcut olup, her gün mesai saatleri 
içinde görülebilir. İsteklilerin mezkûr kanun gereğince lüzumlu belgele
ri ile belirtilen gün ve saatte Komisyon Reisliğine tekliflerini vermeleri 
ilan olunur. 

Cinsi ve özelliği : Manyetik - Optik 16 mm. sinema makinaları, 
Miktarı : 6 aded. Muhammen bedeli ; 39.000 TL. . Muvakkat teminatı : 
2.925 TL. , İhale yeri : Ankara'da Okullar Saymanlığı, İhale tarihi: 
24/8/1961, İhale saati : 11.00 

S 0 A 6 / 4 - 4 

Gazi Eğitim Ensttiüsü Müdürlüğünden : 

1 — Kapalı sarf usulü ile Enstitümüz müzik ve merkez binaları 
İle otobüs garajında onarım yaptırılacaktır. 

2 — Keşif bedeli (29.878) lira (55) kuruştur. 
3 — Muvakkat teminatı (2.240) lira (89) kuruştur. 
4 — Bu işe ait şartname mesai günlerinde Enstitü Müdürlüğünde 

görülebilir. 
5 — İhale 25/8/1961 Cuma günü saat 15.00 de Müdürlük binasın

da toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 
6 — İsteklilerin Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları 

yeterlik belgeleri, Okullar Saymanlığından alacakları muvakkat temi
nat makbuzlariyle birlikte teklif mektuplarım en geç ihaleden bir saat 
önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

8 — 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen 
belgeleri istenildiği takdirde ibraz etmeleri mecburidir. 

Mffl 4-4 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz hastanesi için kapak zarf usulü bulaşık yıkama 
''a&kinası »atın alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 65.250,— lira olup muvakkat teminatı 
1.512,50 liradır. Teminatlar Fakülteden tahsilat müzekkeresi alınarak 
Vnkara Üniversitesi Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır. 

3 — Bu işe ait fenni şartnameler her gün sat 8-16 arası Fakülte 
Ayniyat ve Lvz. Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — ihale 29/8/1981 Salı günü saat 11.00 de Fakülte Sat mal ma 
Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 

5 — İhaleye iştirak edeceklerin 1961 yılı Ticaret Odası vesikasını 
keyacakları 2490 sayılı kanunun havi kapalı zarflarının ihale günü saa
tinden bir saat eveline kadar Satınaima Komisyonu Başkanlığına mak
buz mukabili vermeleri (Postada vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz) 
lan elunur. 
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Ankara İmar Müdürlüğünden : 

Et Balık Kurumu civarında Hayvan Borsası sahasını gösterir aşa
ğıda numaraları yazılı ada ve parselleri ihtiva eden plândan bir kopya 
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

îlgiülere duyurulur. 

Kadastro ada No 

2034 
2035 
2107 

Parsel No : 

3 
13 
5 ve 6 

İmar ada Nc 

9433 

322S /1 

P T T Ankara Bölge Başmüdürlüğünden : 

Kışlık elbise ve kasket diktirüecektir 
işletmemiz personeli için şartnamesinde yazılı kumaş ve malze

mesi verilmek kaydiyle 1317 takimı elbise ve 1299 kasket kapalı teklif 
almak suretiyle diktirüecektir. 

Tamamının dikiş tahmin bedeli (39.480,—) lira olup muvakkat te
minatı (2.961,—) liradır. 

İhale 25/8/1961 Cuma günü saat 15 de Samanpazarı'ndaki Başmü
dürlük binasında Satınaima Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi Başmüdürlüğümüz ve İstanbul PTT Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

İşletmemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğini yapmakta 
serbesttir. 

3096/2-2 

Mersin Gümrük Müdürlüğünden : 

Adana'da Reşatbey Mahallesi Karabucaklar Çırçır Fabrikası ya
nındaki oduncunun ittisalinde bulunan hanede mukim Türkistan serbest 
göçmenlerinden Demir Hacı oğlu ihsan Ali Demir'in ödemesi gereken 
gümrük vergi ve resimleri tutarı bulunan 69.840 liranın ödenmesi hak
kında adresine gönderilen gerekli tebligat bilâ tebliğ iade olunduğundan 
ve zabıtaca ve idarî makamlarca yapılan tahkikata göre tebligata elve
rişli adresi meçhul kalmış bulunduğundan mezkûr tebligatın 7201 sayılı 
kanun hükümlerince ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Sözü edilen paranın 6183 sayılı kanun hükümlerince ilân tarihin
den itibaren 7 gün içinde ödenmesi lâzımdır. 

Bu müddet içinde borç ödenmediği takdirde cebri icraya başvuru
lacağı, cebren tahsil ve mal bildiriminde bulunuluncaya kadar hapisle 
tazyik olunacağı, hakikate aykırı beyanda bulunulduğu takdirde hapsen 
tecziye yoluna gidileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

3220 
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Kırşehir Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

960/26 

Kırşehir'in Medrese Mahallesinden Bahri ve Mehmet özel vekil
leri Avukat Ağıp Aksaç tarafından Fatma Ercan ve arkadaşları aley
hine ikame olunan izeleyi şüyuu dâvasının yapılan muhakemesinde dâ
vâlılardan Cemil Erdem diğer soyadı Ercan adına mahkemece çıkarı
lan davetiyelerin adresi meçhul olduğundan bilâ tebliğ geldiği hase
biyle bunun adına mahkemece davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebligat yapılmasıia ve bu ilânın da Resmî Gazete ile olmasına karar 
verilmiş bulunduğundan yukarıda adı geçen dâvâlının mahkemenin bı
rakıldığı 25/8/1961 günü saat 10.10 da Kırşehir Sulh Hukuk Mahke
mesinde hazır bulunması aksi halde kendisine ilânen gıyap kararının 
tebliğ olunacağı Hân olunur. 
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Samandağ Asliye Hukuk Yargıçlığından 

961/34 

Samandağ Kurtderesi Mahallesinden Ali oğlu Mikâil Döner tara
fından Samandağ Vakıflı Köyünden olup ikametgâhı meçhul bulunan 
Musa Antep oğlu Serkis ve Musa Antep oğlu Panos aleyhlerine açı
lan Kurtderesi Mahallesinde kâin sayfa 272, parsel 57 sayılı gayrimen
kulun tapuya tescili hakkındaki dâva dolayısiyle : 

Dâvâlıların adreslerinin meçhuîiyetine binaen haklarında ilânen 
davetiye tebliğ edilmiş ve muayyen gün ve saatte gelmemiş oldukların
dan bu defa haklarında ilânen gıyap kararı tebliğine ve duruşmanın 
7/9/1961 Perşembe günü saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş oldu
ğundan muayyen gün ve saatte dâvâlının bizzat duruşmada hazır bu
lunmaları veya kanuni bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri aksi 

halde duruşmanın gıyaplarında devam edeceği gıyap kararı makamına 
kaim olmak üzere ilân olunur. 

3132 

960/179 

Samandağ Büyükdere Değirmen Köyünden Haydar oğlu Mahmut 
Açar tarafından karısı Süleyman kızı Esma Aşar aleyhine açılan bo
şanma dâvası dolayısiyle : 

Dâvah Eşme'nin ikametgâhı meçhul bulunduğundan hakkında ilâ
nen davetiye tebliğine ve duruşmanın 5/10/1961 Perşembe günü saat 9 
a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan muayyen gün ve saatte dâ
vâlının bizzat duruşmada hazır bulunması veya kanuni bir vekille ken
disini temsil ettirmesi aksi halde hakkında ilânen gıyap kararı teblîgı 
edileceği davetiye yerin© kaim olmak üzere ilân olunur. 

8186 

960/384 
Samandağ Büyükdere Değirmen Köyünden Süleyman oğlu Şaban 

Usta ve aynı yerden Şaban oğlu Nurettin Usta kendilerine ait Büyük
dere Değirmen Köyünde kâin 1030 parsel sayılı gayrimenkullerine ge
çit için yol mevcut olmadığmdan Ali kızları Kadriye, Lütfiye ve Hay
riye'ye ait aynı köyde 1025 parsel sayılı yerden tam, İvaz karşılığı ge
çit hakkı tesisi için adlan geçenler aleyhine açtığı dâva dolayısiyle : 

Dâvah Kadriye, Hayriye ve Lütfiye'nin adresleri meçhul olduğun
dan haklarında ilânen davetiye tebliğine ve duruşmanın 14/9/1961 Per
şembe günü saat 9 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan adlan 
geçenlerin muayyen gün ve saatte duruşmada hazır buîunmalan veya 
kendilerini kanuni bir vekille temsil ettirmeleri aksi halde haklannda 
ilânen gıyap karan tebliğ edileceği davetiye makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 
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Karayolları G®neî Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye koşulan İşler s 

Eksiltmeye, konulan işler 

1. tzmir Vilâyetinde (Bulgur
ca) grupu namı ile iki aded 
köprünün yapı inşaatı 

2. Adıyaman Vilâyetinde, Bes-
nd-Terbizek yolunda (Aksu) 

ikmâl inşatı 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

614.492,25 

497.277,50 

Banka 
referansı 
Lira Kr. 

49.160, 

88.785,— 

Geçici 
teminat 

Lira Kr. 

28.838,— 

28.642,-

Evrak ' Eksiltme 
Lira Kr. tarih, gün ve saati 

30,80 31/8/1961 Perşem. saatli 

Müracaat son günü 

24.8.1961 Perşembe mesai saati 
sonu 

25,— 1/9/1981 Cuma saat 18 25.8.1981 Cuma mesai saati somu 

2 — Yukarıda yazılı köprülerin eksiltmeleri hizalannda gösterilen tarih, gün ve saatlerde Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Mna-
smda Köprüler Dairesinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı: Yukarıda yazılı her iş İçin o işin hizasında yazılı ve vezneye yatırılacak bedele ait makbuz mukabilinde Karayollan 
Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1961 yılı na ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile utulü dairesinde yukarıda yazılı her iş l§üt o işba hizasında gösteril «a 

miktarda geçici teminat vermeleri, 
b) İsteklilerin en geç yukanda yazılı her iş için ayn ayn tesbit edilen müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe il© Ka

rayollan Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine 23/3/1961 tarihinden sonra 
^Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve (B) grupundan en az yukanda yazılı keşif bedellerinin ihtiva eden mütaahhithk karnesi, plân vo teçhi
zat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış olan yukanda yazılı miktarlarda banka referan
sım eksiksiz olarak bağlayarak bu işlerin eksiltmelerine girmek için yaterlik belgeleri almalan. 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırhyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günleri saat 15 e kadar 
makbuz mukabilimde Komisyon Başkanlığına vermeleri iâramshr. Postada olaoak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân ©luaur, 
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Resmî Gazete abonelerine : 
a) Resmî Gazete abone müddetleri 31/8/1961 tarihinde sona erecek abone sahiplerinin, abonelerini 1/9/1961 tarihinden 31/8/1962 tarihine 

kadar bir sene müddetle yenilemeği istedikleri takdirde, abone bedeli (45) lirayı abonelerinin bitimi tarihinden evvel behemehal bulunduktan 
yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarını da işaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu derhal bir yazı ile göndermeleri, 

b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numaralannm konulması, 
c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulunduklan yer Maliye veznesine yatırarak alacaklan 

makbuzu adres değiştirme talebini havi mektupla birlikte göndermeleri gerekmektedir. 

Başbakanlık Devlet Matbaa» 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

 

Kanunlar            Sayfa 

 
350  İstanbul Opera Binası İnşaatının Hazinece İkmali ve Sureti İdaresi Hakkındaki  
        6165 Sayılı Kanunun 7027 Sayılı Kanunla Değiştirilen 2nci Maddesinin Tadili  
        Hakkında Kanun           1
 
351  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu      1
 
 
T.C Temsilciler Meclisi Kararı 
  
67  Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci Ergin'in Dokunulmazlığı Hakkında Karar  4
 
 
 
 
 
İlanlar            5
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 




