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Madde 1 — Ankara Üniversitesinde 4936 sayılı Kanunun ikinci mad
desi uyarınca açılan Eğitim Fakültesinin kuruluş kadrolarına ait bağlı 
(1) sayılı cetvel 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Ka
nunundaki (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 

Madde 2 — İlişik 2 sayılı cetvelde gösterilen Eğitim Fakültesi ek 
görev tazminatı kadrosu 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanuna bağlı (3) sayılı cetveldeki kadrolar 1966 
bütçe yılında uygulanmaz. 

Madde 4 — Eğitim Fakültesine ek görevle tâyin edilen ve hariçte 
resmî veya özel bir işi bulunmıyan Üniversite öğretim üyelerinin almak
ta oldukları Üniversite tazminatlarına halel gelmez. 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 6 — Bu kanunu Millî Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

6/8/1966 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
3 
4 
6 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

Profesör 

Doçent 

» 
Asistan 

Uzman 
Okutman 

» 
Sekreter 
Kitaplık Müdürü 
Kütüphaneci 
Büro Şefi 
Öğrenci İşleri Şefi 
Levazım ve Ayniyat Memuru 

10 
8 
5 
5 

10 
6 
5 
5 

15 
15 
15 
15 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 

950 
1 100 

950 
800 
800 
700 
600 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

9 
10 
10 
10 

Birinci Mümeyyiz 
Ambar Memuru 
Öğrenci İşleri Memuru 
Arşiv Memuru 

(2) SAYILI CETVEL 
Eğitim Fakültesi 

Görevin çeşidi 

Dekan 

(3) SAYILI CETVEL 

600 
500 
500 
500 

Aded Ücret 

210 

D. Görevin çeşidi Aded Aylık 

1 Profesör 5 2 000 
2 > 6 1 750 
3 3 1 500 
4 3 1 250 
5 Doçent 8 1 100 
6 » 4 950 
7 5 800 
8 » 5 700 
7 Asistan 10 800 
8 » 10 700 
9 » 10 600 

10 Asistan 10 500 
3 Uzman 2 1 500 
4 Okutman 1 1 250 
6 » 3 950 
7 Kütüphaneci 2 800 

10 Arşiv Memuru 2 500 

• — 

Razı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 

Kanun No : 780 Kabul tarihi : 3/8/1966 

Madde 1 — 5 Haziran 1966 tarihine kadar işlenmiş olan suçlardan : 
A) Taksirli cürümlerle kanunların suçu tesbit eden aslî madde

sinde yukarı haddi 5 seneyi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile 
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yahut yalnız veya birlikte olarak para cezası ile cezalandırdığı veya 
müsadereyi yahut bir meslek veya sanatın yapılmamasını veyahut bu 
cezalardan birini veya birkaçını istilzam eden fiiller hakkında takibat 
yapılmaz. 

Bu fıkra hükmünden istifade edecek olanların, affı kabul etmeme
ye haklan vardır. Haklarında soruşturma veya kovuşturma yapıldığı
na muttali olanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 
ve her halde 6 ay içinde bu haklarını kullandıkları takdirde soruşturma 
veya kovuşturmaya devam olunur. Mahkûmiyet halinde, bu hakkın kul
lanılmış olması aftan istifadeye engel olmaz. 

B) 5 sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve bu miktarı 
aşmıyan hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte veya müstakillen hükme
dilmiş para cezasına mahkûm olanlar veya mahkemelerden gayrimerci-
lerce haklarında para cezası tâyin edilenler «8 nci madde hükmü saklı 
kalmak şartiyle» fer'i ve mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetleri
nin neticelerine de şâmil olmak üzere affedilmişlerdir. 

C) Müstakillen 5 seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ve
ya bununla birlikte para cezasına mahkûm edilenlerin, hürriyeti bağla
yıcı cezalarının 5 senesi ve para cezalarının da tamamı affedilmiştir. 

D) Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı suçlardan do
layı ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş veya edilecek olan-
lann ölüm cezalan müebbet ağır hapse; müebbet ağır hapis cezaları da 
30 sene ağır hapse çevrilir. 

Madde 2 — 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman kanunlarında yazılı 
suçlar ayrık olmak üzere, suç tarihinde 15 yaşını doldurmamış olanlar 
tarafından işlenen bilûmum suçlar hakkında bu kanunun birinci maddesi 
uygulanır. 

Madde 3 — 218 sayılı bazı suç ve cezaların affı hakkındaki Kanu
nun 3 üncü maddesinin (1) bendi ile aftan hariç bırakılan ölüm veya mü
ebbet ağır hapis cezalarını müstelzim suçlardan dolayı, muvakkat hür
riyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş bulunanlar, (Aynı maddenin 
diğer bendlerinde gösterilen istisnalar saklı kalmak üzere) adı geçen ka
nunun 1 inci maddesinin (C) bendi hükmünden faydalanırlar. Ve bu ka
nunun 6 ncı maddesi gereğince de, bakiye cezalarından ikişer senesi 
indirilir. 

Madde 4 — 20-21 Mayıs 1963 olaylarından dolayı : 
a) Ölüm veya müebbet ağır hapse mahkûm edilenlerin cezaları 

(15) sene muvakkat ağır hapse çevrilmiştir. 

b) Hürriyeti bağlayıcı muvakkat cezalara mahkûm edilmiş olan
ların cezalarından (8) er senesi affedilmiştir. 

c) (8) sene ve daha az hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edil
miş bulunanlar fer'i ve mütemmim cezaları ile ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerine de şamil olmak üzere affedilmişlerdir. 

(a) ve (b) bendleri hükümlerinden faydalananlar hakkında, bihak
kın veya meşruten tahliye tarihinden itibaren, bu mahkûmiyetlerinin tabii 
neticesi olan kanuni mahcuriyet halinde bulundurulmaya, memuriyete 
alınmamaya veya muayyen bir meslek ve sanatın icrasının men'ine dair 
hükümlerle, cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin 9 uncu ve T. C. K. nun 173 üncü maddesinin son fıkraları 
hükümleri uygulanmaz. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır. 
Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilmiş olup da, 

bu madde hükmünden faydalananların, meşruten tahliyelerinde dışarıda 
geçirecekleri 1/3 müddet af ile yapılacak indirimden evvelki esas ceza 
miktarı üzerinden yapılır. 

Madde 5 — 1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 
tevfikan kurulan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenler; fer'i ve 
mütemmim cezalar ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şamil ol
mak üzere affedilmişlerdir. 

Bu mahkûmiyetler dolayısiyle hükmedilmiş olup da, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan zararlar ve para cezaları 
ödettirilmez. 

Yüksek Adalet Divanınca sonuçlandırılamamış olmaları sebebiyle 
Anayasa Mahkemesine veya diğer kaza mercilerine intikal etmiş dâva
ların sanıkları ile Yüksek Adalet Divanınca duruşmalarının muvakkaten 

tatiline karar verilen sanıklar ve Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki kanunun geçici 7 nci maddesinin 4 üncü 
bendi gereğince dosyaları Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş bulunan
lar hakkında kovuşturma yapılmaz. 

Bu madde hükmünden faydalanan askerî şahısların askerî ceza 
kanununun 31 ve 33 üncü maddeleri A bendleri gereğince kaybedilen hak
lan geri verilir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır. 
Madde 6 — 134 sayılı Kanunla değişen 113 ve 218 sayılı Af kanun-

larının 1 inci maddelerinin (C) bentlerinden fiilen faydalananların bu 
cezalarından ikişer senesi indirilir. 

Madde 7 — Genel bütçe harcamaları sırasında hizmet karşılıkla
rının usulsüz ödenmesi dolayısiyle, yetkililer tarafından (Haksız iktisap
lar hariç) bütçe hizmetlerinden doğma eşhas borçlan hesabına aldrılan ; 
vergi, resim ve harc dışında kalan ve Sayıştay ile Askerî ve Adlî Mah
kemelerce suç ile alâkalı bulunmıyan ve sorumlular adına hükme bağ
lanmış Devlet alacakları ile, hizmet ifa ve belgeleri saymanlıklara teslim 
edildiği halde mahsubu yapılamamış, ahizi üzerinde kalmış olan bütçe
den mütevellit avans artıkları (Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar ödenmiyen kısımlan) silinir. 

Bu maddenin kapsamına giren ve henüz hükmedilmemiş eski yıllara 
ait zimmetler hükmedilmelerini mütaakıp silinirler. 

Madde 8 — Mükellefler veya sorumlular adına 31 Aralık 1965 ta
rihine kadarki dönemlere ait olarak kesilmiş olup, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan vergi cezaları (Mülga 
vergi kanunlanna göre kesilmiş olanlar dahil) ile uygulanan gecikme 
zamları; taallûk ettikleri vergi asılları kanunun mer'iyetinden itibaren 
altı ay içerisinde ödendiği takdirde (Kanunun mer'iyetinde vergi asılları 
ödenmiş olanlar dahil) affedilmiştir. 

İhtilaflı vergilerde tarafların malî veya idari kaza mercilerine mü
racaattan veya ihtilâfı devam ettirmeleri mükelleflerin veya sorumlula
rın ihtilâfın sonunda vergi aslının süresinde ödenmesi kaydiyle aftan 
istifadelerine engel olmaz. 

Ancak ihtilâfın hallinde tamamen veya kısmen haksız çıkan mükel
leften veya sorumludan haksız çıkılan vergi aslı yüzde on zamla tahsil 
olunur. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 31 Aralık 1965 tari
hine kadar ki dönemlere ait olarak kesilecek vergi cezaları hakkında da 
vergi aslının süresinde ödenmesi kaydiyle yukardaki hükümler uygulanır. 

Madde 9 — Aşağıda yazılı bentlerde gösterilen suçlar; 2, 4 ve 5 
inci madde hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kanun hükümleri dışında 
bırakılmıştır. 

A) Türk Ceza Kanununun 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ve 
133 üncü maddelerinde; 135 inci maddenin ikinci bendinde ve 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156 ve 
157 nci maddelerinde yazılı suçlar ve bunların 168, 171 ve 172 nci mad
delerinde gösterilen şekilleri; 163 üncü maddenin birinci fıkrası ile 164, 
165 ve 166 ncı maddelerde yazılı suçlar; zimmet, ihtilas, irtikâp ve rüş
vet suçlan; 339, 340, 341, 403, 404 (2 nci bend birinci fıkrası hariç), 
405, 406, 407, 408, 414, 415, 416, 417, 418, 429 ve 430 uncu maddenin bi
rinci fıkrası ile 431, 435, 436, 440, 441, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 
499, 503, 506, 508 ve 510 uncu maddelerinde yazılı suçlar. Ancak; 

1. Kaçırmanın, evlenmek maksadiyle yapıldığı ve kaçırılan kim
senin ırzına geçilmediği ve 416 ncı maddenin son fıkrasının aslî hüküm 
olarak tatbik edildiği, 

2. Türk Ceza Kanunu ile Askerî Ceza Kanununa göre zimmet ve 
ihtilas suçlanndan dolayı, hükmen tesbit edilmiş zararın tamamen öden
diği, 

3. Türk Ceza Kanununun 491, 492 ve 493 üncü maddelerinde yazılı 
suçların, 18 yaşını bitirmemiş bulunanlar tarafından işlendiği, 

hallerde bu kanunun 1 inci maddesi uygulanır. 
4. İrtikâp ve rüşvet suçları ile Türk Ceza Kanununun 339, 340, 

341, 503 ve 508 inci maddelerinde yazılı suçlardan dolayı hükmedilmiş 
veya hükmedilecek olan hürriyeti bağlayıcı cezaların üçte ikisi ve para 
cezalarının tamamı affedilmiştir. 

Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezadan yapılacak indirme on aydan az 
ve üç seneden fazla olamaz. 
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B) 3116, 5653 ve 6831 sayılı Orman Kanunlarında yazılı suçlar ile 
Türk Ceza Kanununun 369, 370 ve 373 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 
374 üncü maddesinde yazılı suçlar ve bunların 411, 412 ve 413 üncü mad
delerinde gösterilen şekilleri. 

C) Askerî Ceza Kanununun 55, 56 ve 59 uncu maddeleriyle 91, 131, 
132 nci maddeleri, 148 inci maddenin (B) bendi ve yukardaki bendlerde 
Türk Ceza Kanununun maddelerine atıf suretiyle cezalandırılan suçlar. 

D) 5816 sayılı Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanu
nun şümulüne giren suçlar. 

E) İcra ve İflâs Kanununun 337, 338, 339, 340 ve 344 üncü madde
lerinde yazılı suçlar. 

F) 551 sayılı Markalar Kanununda yazılı suçlar. 

G) 15/7/1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 19 uncu 
maddesine aykırı hareketten dolayı aynı kanunun 31/3 maddesi gereğince 
açılan dâvalara ilişkin suçlar. Ancak mahkûmiyet halinde aynı kanunun 
20 nci maddesinin (C) bendi hükümleri uygulanır. Şu kadar ki verilen 
ceza infaz edilmez. 

H) Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanunun şümu
lüne giren 2.500 liraya kadar (2.500 lira dâhil) kıymet kaçakçılığı suçları 
veya bu kanuna göre çıkarılan kararname ve tebliğlere aykırı fiiller veya 
miktarı ne olursa olsun döviz veya Türk parasının ziyaını intaç etmemiş 
bilûmum fiiller veya önceden çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç 
sayılıp da sonradan çıkarılan kararname ve tebliğlere göre suç sayılmı-
yan fiiller; istimal ve istihlâk maksadiyle işlenmiş kaçakçılık fiilleriyle 
6829 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin I , II, I I I üncü bendleri ve IV 
üncü bendinin birinci fıkrası hükmü, tekel kaçakçılığı, CİF kıymeti 2.500 
lirayı geçmiyen (2.500 lira dâhil) gümrük kaçakçılığı suçları hariç, Ka
çakçılığın Men ve Takibine dair 1918 ve Türk Parasının Kıymetini Koru
ma hakkındaki 1567 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve tadilleri hükümle
rini ihlâl eyliyen fiiller. 

Ancak, Yüksek Adalet Divanınca 1567 sayılı Kanunla ek ve tadille
rine muhalefetten dolayı hükmedilmiş olan para cezaları affedilmemiştir. 

İ) 27 Mayıs 1960 tarihinden itibaren, Bakanların sıfat ve vazifeyi 
suiistimal suretiyle işledikleri suçlar. 

Madde 10 — Bu kanunun 4 ve 5 inci maddeleri hükümleri saklı ve 
basın zabıtasına taallûk eden fiillerden dolayı (31 inci madde hükmü saklı 
kalmak kaydı ile) 5680 sayılı Basın Kanunu ile ek ve tadillerine muhale
fet suçları hariç kalmak üzere; tekerrür hükümlerinin tatbikini gerekti
ren aynı cinsten cürümler affın dışında bırakılmıştır. 

Bu kanunun uygulanmasında, aynı kanun maddesine uyan veya 
kanunun bir faslında bulunan cürümler bir cinsten sayılır. 

Askerî Ceza Kanununun 66 ncı maddesinde yazılı izin tecavüzü ve 
firar suçları hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Madde 11 — Bu kanunun 1 inci maddesinin (A) bendi dışında aftan 
faydalanan hükümlüler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mah
kûm oldukları cezanın zamanaşımı süresi içinde ve her halde 5 yıl zar
fında, taksirli suçlar hariç aşağı haddi 6 aydan az olmıyan hürriyeti bağ
layıcı cezayı müstelzim aynı cinsten diğer bir cürüm işledikleri takdirde, 
evvelce haklarında hükmedilmiş bulunan cezanın infaz edilmiyen kısmı 
aynen çektirilir. 

Madde 12 — Firar halinde olup da, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren memleket içinde bulunanlar 3 ay ve memleket dışında 
olanlar 6 ay zarfında resmî mercilere müracaatla teslim olmadıkları tak
dirde bu kanunda yazılı af hükmünden istifade edemezler. 

Madde 13 — Kıtasından veya görev yerinden uzaklaşıp yahut izin 
süresini mazeretsiz geçirip de, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 ay zarfında resmî mercilere müracaatla teslim olmıyanlar, bu 
kanun hükümlerinden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kıtasından veya görev yerin
den uzaklaşmış yahut izin süresini mazeretsiz geçirmiş izinsiz, bakaya, 
yoklama kaçağı ve saklı bulunanlar ve askerlikten kurtulmak için hile 
yapanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren yurt içinde bulunan
lar 3 ay, yurt dışında bulunanlar 6 ay içinde resmî mercilere teslim olmak 
şartiyle bu kanundan faydalanırlar. 

Madde 14 — Bu kanun hükümleri bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve 
faile ait bulunmasa dahi kanunen veya dış ticaret rejimi hakkındaki ka
rarlara göre kullanılması, yapılması, taşınması, bulundurulması, satılması 
ve memlekete sokulması suç teşkil eden veya tekele tabi bulunan eşyanın 
müsaderesine mani değildir. 

Yukardaki fıkra haricinde kalan eşya gümrük ve diğer Devlet ve 
belediye vergi ve resimlerinin ödenmesi halinde sahiplerine verilir. 

Resmî kayıtlara dayanılarak satın alınan taşıt araçları zapt ve mü
sadere olunamaz. Zapt edilmiş olanlar sahiplerine geri verilir. Geri veri
lirken kendilerinden masraf, vergi, resim ve pirim alınmaz. 

Kovuşturma sonunda suçlulukları anlaşılanlar bu hükümden fayda
lanamazlar. 

Madde 15 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun geçici 84 üncü .naddesi hükümlerine göre müstafi sayılmış olup 
da bu kanunun yayımı tarihine kadar yabancı kadınla evlilik veya bera
ber yaşama münasebeti sona ermiş bulunanlar hakkında bu madde ile 
evvelce uygulanmış bulunan hükümler, bütün hukuki neticeleriyle affe
dilmiştir. 

1076 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü saklıdır. 

Madde 16 — Bu kanun hükümlerinin taksirli suçlar hariç, hâkimler 
ve memurin kanunları ile bunlara ek kanunlara ve sair hususi kanunlara 
tevfikan verilmiş ve verilecek idari ve inzibati karar veya yapılmış veya 
yapılacak işlemlere ve subay, askerî memur ve astsubayların cezalarının 
hukuki neticelerinden olan rütbenin kaybedilmesi ve orduya subay, as
kerî memur, astsubay olarak kabul olunmamak ve askerî nisbetin kesil
mesi işlemlerine şümulü yoktur. Ancak 1 inci maddenin (B) bendinden 
faydalanan askerî ve sivil şahısların emeklilik haklan geri verilir. 

Madde 17 — Yargıtay ve Askerî Yargıtayca incelenmekte bulunan 
bir ceza dâvasının ortadan kaldınlmasına karar verilmesi halinde, usu
lünce açılmış ve mahkûmiyetle neticelenmiş olan şahsî hak dâvalarına ait 
kararlar üzerinde temyiz incelenmesi yapılmak üzere, dosya görevli hu
kuk dairesine gönderilir. Şahsi hakka ait mahkûmiyet karan hukuk 
dairesinde bozulduğu takdirde, dosya görevli ve yetkili hukuk mahkeme
sine yollanır ve o mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu gere
ğince dâva karara bağlanır. 

Yargıtay Hukuk Dairesi ilânımdan alınacak harçlar, hukuk ilâmla-
rındaki harçların aynıdır. Mahallî mahkemeler peşin ilâm harcını tamam
lattıktan sonra dâvaya devam ederler. 

Mahallî mahkemelerce verilmiş bulunan bir ceza mahkûmiyet karan 
ile beraber, usulünce açılmış şahsi hak dâvalarına ait olarak verilmiş 
mahkûmiyet kararlarının Temyizce incelenmesi, ceza kararlarının Temyi-
zindeki şartlara göre istendiği takdirde, dosya yukardaki fıkra gereğince 
işleme tabi tutulur. 

Madde 18 — Bu kanun hükümlerinden faydalanacak tutuklu ve hü
kümlülerin salıverilme işleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 20 
gün içinde tamamlanır. 

Madde 19 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 20 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

8/8/1966 

No. Baslığı 

Sözü geçen kanunlar : 

113 Af> Kanunu 28/10/1960 
218 Bazı suç ve cezaların affı hakkında Kanun 23/2/1963 

Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

Cilt Sahife Sarı 

1 409 10641 
2 858 11342 

Mükerrer 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları ile Merkez Kuru
luşu ve Görevleri hakkındaki 2287 saydı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılmasına dair 2/7/1962 tarihli ve 58 

sayılı Kanuna ek Kanun 

Kanun No : 781 Kabul tarihi : 4/8/1966 

Madde 1 — 2/7/1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele, ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

Madde 2 — 2/7/1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı 
cetvele, ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 



Sahife : 4 (Resmî Gazete) 9 AĞUSTOS 1966 

Madde 3 
Madde 4 

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

6/8/1966 

D. 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

11 

13 

1. Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar, 
meslekî ve teknik öğretim okulları gezici köy 
kursları, İlkoğretmen okulları ve İmam-hatip 
okulları 

Öğretmen 400 
2. İlkokul öğretmenleri 
Öğretmen 9000 

450 

350 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Müdür Yardımcısı 
Müdür Yardımcısı 

Müdür 
Başmuavin 
Müdür Yardımcısı 
Bölüm Şefi 

Yüksek Öğretmen Okulları 

Eğitim Enstitüleri 

250 
175 

300 
200 
150 
150 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Meslekî ve Teknik 
Öğretim Müsteşarlığına bağlı okullar, İmam-hatip 

okulları, İlkoğretmen okullar 

Müdür Yardımcısı 75 
150 
200 

120 
100 
75 

No. 

2287 

58 

Bağlığı 
Düstur 
Tertip Cilt 

Resmi 
Gazete 

Sahife San 

İ lg i l i kanunlar : 

Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı ve Vazifeleri h a k ı n d a 
Kanun 22/6/1933 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadrolarıyle Merkez Ku-
ruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda deği-
şiklik yapılması hakkında Kanun 115/6/194 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları i le Merkez (Ku
ruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 »ayılı kanunda deği-
şiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 11/7/1962 

1272 

974 11151 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine 
mesken yaptırılması için borç para verilmesine dair olan 
5954 saydı Kanunun 6173,121 ve 48 saydı kanunlarla değiş
tirilen 1 inci maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Kanun No : 782 Kabul tarihi : 4/8/1966 

Madde 1 — 5954 sayılı Kanunun 6173, 121 ve 48 sayılı kanunlarla 
değiştirilen 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü İşçileri Emekli Sandığı sermayesinin % 70 e kadarı 5616 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilenlerden (Çıraklar hariç) müsec-
cel hizmeti 8 yılı doldurmuş bulunanlara mesken yaptırmak şartiyle bir 
kişiye arsa bedeli dâhil olmaik üzere (25.000) lira borç olarak verilebilir, 
her yıl bu işe tahsis edilecek sermaye sandık yönetim (kurulunca tesbit 
edilir. 

Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte teşekkül 
etmiş bulunan yapı kooperatiflerinden inşaatı başlamış veya halen nata
mam olanlarla, arsalarını inşaata elverişli hale getirenler ve mesken 
yapma gayesiyle arsalarını temin etmiş bulunan kooperatiflere bu kanun 
hükümleri tatbik edilir. Bu kanunla tezyit edilen kredi haddi ihtiyaçtan 
fazla geldiği takdirde geri kalan kısmını kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte kurulmuş olan yapı kooperatiflerine tahsisine Ulaştırma Bakanı 
yetkilidir. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Maliye ve Ulaştırma Bakanları 

yürütür. 
6/8/1966 

No. (Başlığı 
Düstur 
Tertip 

Resmi 
Gazete 

Sahife Sayı 

6173 

121 

İlgili kanunlar : 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü İşçilerine Mesken Yaptırmaları iç in Borç Para Ve-
rilmesine dair Kanun 23/6/1966 

Devlet Demiryolları ve Limanlar ı İşletme Umum Müdür-
lüğü İşçilerine Mesken yaptırmaları iç in borç para ve-
rilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
son fıkrasının tadili hakkında Kanun 24/7/1953 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçilerine 
Mesken Yaptırmaları iç in Borç Para Verilmesine dair olan 
5954 sayılı Kanunun 6173 sayılı kanunla muaddel 1 inci 
maddesinde değişiklik yapılması ve hu kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında Kanun 10/11/1960 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçilerine 
Mesken Yaptırılması için Borç Para Verilmesine dair olan 
6954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla değiş
tiri len 1 inci maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun) 

18/5/1962 

1519 8142 

438 10651 

9î4 11106 

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğünden : 

Mevcut Düsturlara ait fiyat listesi 

Birinci Tertip Düstür 

Bedeli P. ücreti 
CUt L . Kr. L . Kr. 

6 
6 
7 
8 

2 00 
2 75 
2 50 
t 25 

4 S0 
5 70 
4 10 
8 60 

Üçüncü Tertip Düstur 

Bedeli P. ücreti 
Cilt L . Kr. L . Kr. 

1-4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

4 00 
8 00 
4 00 
3 00 
2 50 
5 50 
5 00 
3 00 
4 00 

2 70 
1 80 
5 40 
3 80 
2 00 
3 50 
2 80 
2 10 
2 70 

CUt 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Bedeli 
L Kr. 

4 50 
4 00 
3 50 
3 50 
5 50 
8 50 

10 00 
8 00 

12 50 
20 00 

P. Ücreti 
L . Kr. 

2 60 
2 70 
2 60 
2 30 
2 90 
3 20 
3 30 
2 40 
2 70 
2 75 

Cilt 

85 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

Bedeli P. ücreti 
L . Kr. L . Kr. 

7 60 
10 00 
10 00 
10 00 
11 00 
12 50 
7 50 

6 50 
7 30 
7 70 
5 30 
4 20 
4 60 
8 20 

Dördüncü Tertip 
Düstur 

Cilt 
Bedeli P. ücreti 
L . Kr. L . Kr. 

26 00 9 40 

Beşinci Tertip Düstur 
1 12 56 8 80 
2 25 00 6 00 
3 40 00 8 50 
4 40 00 8 90 

Fihrist L 15 00 
Fihrist II. 6 00 

3 50 
1 00 

Makbuz için 10 kuruşluk damga pulunun gönderilmesi 
Satın almak isteyenlerin Ankara'da Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurmaları, Ankara 

haricinde olanların da bedelleri ile posta ücreti tutarlarım mahallî malsandığına yatırarak alacakları makbuzu gönderme
leri lâzımdır. 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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             İÇİNDEKİLER 

                  Sayfa 

 
Kanunlar  
 

779 Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki 5239 Sayılı Kanuna Ek Kanun   1 

 

780 Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun        1 

 

781 2287 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları ile Merkez Kuruluşu ve  

       Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun     3 

 

782 5954 Sayılı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçilerine Mesken  

       Yaptırılması İçin Borç Para Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına  

       Dair Kanun            4 

 




