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Madde 1 — 13/6/1946 tar ih ve 4936 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
dayanılarak İstanbul Teknik Üniversitesinde açılan Nükleer Enerj i Ens
titüsüne ait ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar 
7/7/1948 tar ih ve 5246 sayın İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kad 
roları Kanununa bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere «Nükleer Enerj i Ens
titüsü» başlığı altında eklenmiştir. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

5/5/1969 

(1) S A Y I L I C E T V E L 

Görevin adı 

1 
2 
3 
5 
0 
7 

7 
8 
9 

10 

Nükleer Enerji Enstitüsü 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 

» 
Doçent 

Asistan 
» 

> 

b) öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

Enstitü Sekreteri 
Kütüphaneci 
Büro Şefi 

(2) S A Y I L I C E T V E L 

Görevin adı 

Adet Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

1 100 
800 
700 

Sayı Ücret 

Enstitü Müdürü 210 

Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu 

Kanun No : 1172 Kabul tarihi: 30/4/1969 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Madde 1 — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri , bölümler ve ens
titülerden kurulu, bilimsel özerkliği olan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, 
yüksek dereceli, öğretim, inceleme ve araştırma kurumlarıdır. 

Madde 2 — Devlet Güzel Sanatlar Akademiler i bu kanuna göre, 
Millî Eğitim Bakanlığınca kurulur, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine bağlıdır. Akademilerde ye
niden bölüm açılması veya bunların birleştirilmesi, yahut kaldırılması 
Akademi Temsilciler Kurulunun tekl i f i ve Millî Eğitim Bakanının onayı 
ile yapılır. 

Akademiler, Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile, kendilerine bağlı 
olmak üzere, sanat ve bi l im alanında araştırma ve yayın yapacak yeni 
enstitüler açabilirler. Gerekli hallerde Millî Eğitim Bakanı bölümlerin 
ve enstitülerin kurulması yetkisini, re'sen kullanır. 

B u madde uyarınca açılacak bölüm ve enstitülerden yeni ödenek 
ve kadro alınmasını gerektirenler için genel usuller uygulanır. 

Madde 3 — Devlet Güzel Sanatlar Akademiler inin görevleri şun
lardır : 

a) Güzel sanatların çeşitli dallarında ilmî inceleme ve araştırma 
yeteneğine ve kendi mesleklerinde yaratma gücüne sahip, geniş kültürlü 
sanatçılar yetişmesini sağlıyacak şekilde eğitim ve öğretim yapmak; 

b) Akademik kariyere intisap edenleri ve edecekleri bünyesinde 
yetiştirmek; 

c) Memleket sanatının gelişme ve ilerlemesi için akademilerin ça
lışma ve uzmanlık alanlarına giren b i l im ve sanat konularını öğretmek, 
incelemek ve araştırmak, sonuçlarını millî ve milletlerarası alanda ta
nıtmak ve yayımlamak; 

d) Resmî veya özel kurumlar tarafından incelenmesi istenen ve 
akademinin çalışma alanına giren konularda düşünce ve görüşlerini bi l
dirmek ve gerekirse bunlarla i lg i l i jürileri kurmak veya kurulacaklara 
katılmak; 

e) Türk toplumunun sanat zevk ve kültürünü geliştirici ve yüksel
t ic i her türlü çalışmalarda bulunmak; 

f) Türk plastik sanatlarının, bütün dallariyle Türk süsleme sanat
larının, Türk mimarisinin tarihî gelişmelerini tespit etmek; sanat eser
lerinin bakım ve korunması için ilmî inceleme ve araştırmaları yapmak, 
sonuçlarını yayınlamak ve bu alanlarda uzmanlar yetiştirmek, Millî 
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Eğitim Bakanlığının müsaadesi ile milletlerarası sergi, kongre, toplantı 
ve konferanslar tertiplemek ve bunlara katılmak. 

ÎKİNCÎ BÖLÜM 

I. Bölümler 

Madde 4 — Bölümlerin organları şunlardır : 
a) Bölüm Profesörler Kuru lu , 
b) Bölüm Yönetim Kuru lu , 
c) Bölüm Başkanı. 
Madde 5 — Bölüm Profesörler Kuru lu , bölümün profesörleri ve bir 

dersin öğretimi ile bağımsız olarak görevlendirilen doçentleri i le profe
sörü bulunmıyan bir atelye veya kürsünün yönetimi ile görevlendirilen 
doçentlerden kurulur. Profesörler Kurulunun bi l im ve sanatla i l g i l i ça
lışmaları için yapacağı toplantılara, gerekirse bölümün konu ile i l g i l i 
diğer öğretim üyeleri ve yardımcıları da katılabilirler. Ancak, bunlar oy 
kullanamazlar. 

Bölüm Profesörler Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bölümün akademik çalışmalarım ilgilendiren konuları ile, bö

lümde kürsü, atelye ve enstitü açılmasına, birleştirilmesine veya kaldı-
rılmasına karar vermek; 

b) Blümle i lg i l i tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak; 
e) B i l i m ve sanat çalışmalarını ilgilendiren hususlar üzerinde karar 

vermek; 
d) Bölümün kadro ve ödenekle i lg i l i konularını Akademik Tem

silciler Kuru luna tekli f etmek; 
e) B u kanunun 40 ıncı maddesi gereğince akademi dışında görev

lendirilecek öğretim üyelerini seçmek. 
Madde 6 — Bölüm Yönetim Kuru lu Bölüm Başkanının başkanlığında 

öğretim görevi devam eden önceki başkanla, Bölüm Profesörler Kuru lu 
nun i k i yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği i k i profesör ve bir do-
çentden kurulur. 

Bölüm Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bölüm Profesörler Kuru lu kararlarının; kanun, tüzük ve yö

netmelikler hükümlerini yerine getirmek; 
b) Başkanın havale edeceği işleri inceliyerek karara bağlamak ve 

işlerinde kendisine yardım etmek; 
c) Öğretim, yönetim ve disiplin işleri hakkında karar lar vermek 

ve gerekil hallerde üst organlara tekliflerde bulunmak. 
Öğrencilerin her türlü işlemleri Bölüm Yönetim Kurulunca yapılır. 

Ancak, çıkarılma kararlarına karşı i lgi l i ler, kendilerine yazı ile tebliğ 
tarihinden itibaren beş gün içinde Akademi Temsilciler Kuru luna i t i raz 
edebilirler. 

Madde 7 — Bölüm Başkanı, Profesörler Kurulunca, üç yıl için, 
bölüm aylıklı profesörleri arasından salt çoğunlukla seçilir. A r a y a bir 
dönemlik fasıla girmedikçe, aynı kimse üst üste i k i dönemden faz la 
seçilemez. 

Bölüm Başkanının görevleri şunlardır : 
a) Bölümü yönetmek ve bölümle i lg i l i her türlü işleri yapmak; 
b) Atelye, kürsü, enstitü, laboratuvar ve bölüme bağlı kurulların 

düzenle çalışmasını, öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının ders
lere, atelyelere, seminerlere ve imtihanlara devamlarını ve yönetmelik
lerle kendilerine verilmiş görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve bu 
maksatla denemeler yapmak; 

c) Bölüm Profesörler Kuruluna ve Bölüm Yönetim Kuru luna baş
kanlık etmek; 

d) Bölüm Profesörler Kurulunca tekli f olunan kadro ve ödenekle 
i lg i l i hususları; kanun, tüzük ve yönetmeliklere ilişkin temenni ve teklif
lerini Akademi Temsilciler Kuru luna sunmak. 

Bölüm Başkanı, denetlemeleri sırasında göreceği aksaklıkları gider
mek üzere gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Bölüm Başkanı, görev 
başında bulunamıyacağı hallerde, Bölüm Yönetim Kuru lu üyelerinden 
bir ini vek i l seçer. Veki l l ik le idare, altı aydan fazla sürerse veya ölüm, 
göreve engel olacak devamlı hastalık, cezai mahkûmiyet gibi sebeplerle 
başkan seçim süresini doldurmadan görevinden ayrılırsa, yerine o dev
reyi tamamlamak üzere yeni bir başkan seçilir. 

// — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin organları 

Madde 8 — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin organları şun
lardır : 

1. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kuru lu , 
2. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsüciler Kuru lu , 
3. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim Kuru lu , 
4. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı. 

Madde 9 — Devlet Güzel Sanatlar Akademis i Genel Kuru lu , her bö
lümün profesörler kurullarından teşekkül eder. 

Görevleri şunlardır: 
a) Akademi Başkanını seçmek, 
b) Akademi Temsilciler Kurulunun görev ve yetkilerine ilişkin 

konularda istişarî organ olarak vazife görmek. 
Genel Kuru l , Akademi Başkanı tarafından re'sen veya en az i k i 

bölüm başkanının tekl i f i üzerine toplantıya çağrılır. 

Madde 10 — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kuru lu , 
Akademi Başkanının başkanlığında, öğretim görevi devam eden bir ön
ceki başkanla, bölüm başkanlarından, her bölüm profesörler kurulunun 
kendi arasından i k i yıl için seçecekleri ikişer profesörden kurulur. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kurulunun görevleri 
şunlardır: 

a) Millî Eğitim Bakanlığının onayı alınmak şartiyle Akademide 
yeniden bölümler, enstitüler açmak, kaldırmak veya birleştirmek; 

b) Akademinin bi l im ve sanat çalışmalarına ve öğretime İlişkin 
her türlü işleri hakkında karar vermek; 

c) Akademinin bütününü ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler 
hakkında tekliflerde bulunmak; 

d) Bölüm profesörler kurullarının b i l im ve sanat çalışmaları ile 
i l g i l i tekli f lerini inceleyip karara bağlamak; 

e) Akademinin kadro ve ödenekle i l g i l i hususlarını incelemek ve 
tekliflerde bulunmak; 

f) Öğretim üyeleri ve yardımcıları için disiplin kuru lu görevini yap
mak; 

g) 4489 sayılı Kanun gereğince veya kongre, sergi ve araştırma 
için yabancı memleketlere gönderilecek öğretim üye ve yardımcılarını 
seçmek ve Bakanlığa tekliflerde bulunmak; 

h) Akademilerarası Kuru l a üye seçmek; 
i) Yönetmeliğine göre fahrî akademik unvanlar vermek. 

Madde 11 — Bölüm kurullarının Akademi Temsilciler Kuru lu tara
fından uygun görülmiyen işlem ve karar lan , bölüm kurullarınca yeniden 
incelenir. Bölüm kurulları kararlarında ısrar ett ikleri takdirde Temsil
ciler Kurulunun k a r a n kesindir. 

Madde 12 — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim Kuru lu A k a 
demi Başkanının başkanlığında öğretim görevi devam eden bir önceki 
Başkanla, bölüm başkanlarından ve Genel Sekreterden kurulur. Ancak, 
Genel Sekreter oya katılmaz. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yönetim Kurulunun görevleri 
şunlardır: 

a) Akademilerarası K u r u l ile Akademi Temsilcileri Kuru lu karar 
larının kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesinde 
Akademi Başkanına yardımcı olmak; 

b) Akademi Başkanının havale edeceği işleri inceliyerek karara 
bağlamak. 

Madde 13 — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı, «Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kurulu» tarafından Akademinin ay
lıklı profesörleri arasından Uç yıl için seçilir. Devlet Güzel Sanatlar A k a 
demisi Genel Kuru lu , Başkan seçimi için en az 2/3 çoğunlukla toplanır 
ve toplantıya katılan üyelerin en az 2/3 sinin giz l i oyu ile seçilir. 2 nc i 
turdan sonra salt çoğunlukla yetinilir. Aynı kimsenin, i k i dönemi ağ
mamak üzere yeniden Akademi Başkanı seçilmesi caizdir. 

B i r bölümden üstüste iki dönemden faz la Akademi Başkanı seçile
mez. 

Akademi Başkanı, görevi başında bulunamıyacağı hallerde, bölüm 
başkanlarından bir ini yerine vekil seçer. Veki l l ik le idare, 6 aydan fazla 
sürer veya ölüm, göreve engel olacak devamlı hastalık, cezai mahkûmiyet 
gibi sebeplerle başkan, süresini doldurmadan görevinden ayrılırsa aynı 
seçim süresini doldurmak üzere yeni b ir Akademi Başkanı seçilir. 

Akademi Başkanı, Akademinin temsilcisidir. 
Akademi Başkanının görevleri şunlardır: 
a) Akademi Genel Kuru lu , Akademi Temsilciler ve Akademi Yö

netim Kurullarına Başkanlık etmek, bunların kararlarını uygulamak; 
b) Akademinin yönetimle i l g i l i her türlü işlerini yapmak; 
c) Genel Sekreter ile, bölümlerce tekl i f edilecek bölüm sekreter

lerini ve memurları Millî Eğitim Bakanlığına inha etmek, ücretli memur-
l a n ve hizmetlileri tayin etmek; 

d) Akademi Temsilciler Kurulunca incelenen kadro ve ödenekle 
i lg i l i hususları; kanun, tüzük, yönetmelik taslak ve teklif lerini Millî Eği
t im Bakanlığına sunmak ve Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanan yönet
melikleri uygulamak; 

e) Akademinin i ta amirliğini yapmak, tahakkuk memurlarım gö
revlendirmek; 

f) Bölümler arasında düzenli çalışmayı sağlamak; 



17 MAYÎS 1969 (Resmî Gazete) Sahife : 3 

g) Bütün bölümleri, enstitüleri ve bağlı diğer kurumları denet
lemek; 

h) B u kanunla belirtilen görev ve yetkilerin kullanılmasını ve A k a 
deminin yönetim, öğretim, eğitim, İnceleme ve araştırma işlerinin gereği 
gibi yürütülmesini sağlamak; 

I) Yetkisinde olan işleri yerine getirmiyen bölüm başkam ve öğ
ret im üyeleri hakkında gerekli işlemi yapmak. 

III — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerarası Kurulu 

Madde 14 — Akademilerarası K u r u l ; Millî Eğitim Bakanının baş
kanlığında, Akademi Başkanları ile bölüm başkanlarından ve Akademi 
Temsilciler Kurulları tarafından kendi üyeleri arasından saltçoğunlukla 
2 yıl İçin seçilen birer profesörden kurulur . Akademilerarası K u r u l top
lantılarına Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarı, Ta l im ve Terbiye 
Dairesi Başkanı veya görevlendireceği b ir üye ile Güzel Sanatlar Genel 
Müdürü tabiî üye olarak katılırlar. 

Akademilerarası Kuru l , yılda en az bir defa, Millî Eğitim Bakanının 
çağrısı ile ve uygun göreceği yerde toplanır. Akademi başkanlarından 
birinin tekl i f i ile de, Millî Eğitim Bakanı, Kuru lu toplantıya çağırabilir. 
Akademilerarası Kuru lun raportörlüğünü toplantı yerindeki Akademinin 
Genel Sekreteri yapar. 

Akademilerarası kurulun görevleri şunlardır : 
a) Akademilerdeki öğretim ve eğitime yön vermek; 
b) Devlet Güzel Sanatlar Akademilerince hazırlanan kanun ve 

tüzük taslaklarım incelemek ve Millî Eğitim Bakanlığına sunmak; 
c) Kurulacak Devlet Güzel Sanatlar Akademiler i hakkmda görü

şünü büdirmek, bunların kuruluşlarında görevlendirilecek öğretim üye
leri ve yardımcılarını seçmek; 

d) <Öğretim üyelerinin disiplin kuru lu kararlarına karşı yapa
cakları müracatları incelemek ve kara ra bağlamak. 

Madde 15 — Akademilerarası kurulun alacağı karar lar kesindir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim üyeleri 

Mdde 16 — Devlet Güzel Sanatlar akademilerinin öğretim üyeleri, 
akademi profesörleri ve akademi doçentleridir. 

Madde 17 — Devlet Güzel Sanatlar akademileri profesörlerinin 
görevleri şunlardır: 

a) Görevlendirildiği kürsü veya atelyenin gerektirdiği öğretim, 
eğitim, araştırma ve imtihanlarını yapmak; 

to) Atelyeleri, prat ik Çalışmaları, uygulama, laboratuvar ve se
minerleri yönetmek; 

c) Meslekî yayınlar yapmak ve kendi sanat alanında eserler 
vermek; 

d) Doçent ve asistanların çalışmalarını yönetmeliklerine göre 
düzenliyerek yetişmelerine yardım etmek; 

e) Akademi Temsilciler ve Akademi Genel kurullarınca verile
cek görevleri yerine getirmek. 

Madde 18 — Aynı atelye veya kürsünün birden fazla profesörü 
varsa, bunlardan b i r i Bölüm Profesörler Kuru lunca o atelye veya kür
sünün yönetimi ile görevlendirilir. 

Madde 19 — Akademi profesörleri, akademi doçentleri arasından, 
profesörler kuru lu kararı ile seçilirler. Profesör seçimi, bölümlerin b i l 
direcekleri gerekçeli ihtiyacın akademi temsilciler kurulunda kabulü 
ile, belirtilen kürsü ve atelyeler için yapılır. 

Akademi profesörlüğüne seçileceklerde aranacak şartlar şun
lardır : 

a) E n az beş yıl eylemli olarak akademilerde veya üniversite
lerde doçentlik yapmak veya doçent unvanını kazandıktan sonra, ih t i 
sası ile i lg i l i b i r b i l im, sanat veya meslek dalında 7 yıl çalışmış bulun
mak; (Ancak, dışarda çalıştıktan sonra akademiye intisab edecek do
çentler için, bu sürenin en az i k i yılının akademi içinde eylemli doçent
l ikte geçmiş olması şarttır.) 

b) Sanatkârlık değerini veya b i l im gücünü ve öğretme kabi l i 
yetini, doçentlik imtihanım kazandıktan sonraki çalışmaları ve eserleri 
i le tanınmış olmak; 

c) Yabancı memleketlerin aynı seviyedeki öğretim müessesele
rinde profesör unvanı ile öğretim yapanlardan durumları akademi
lerarası kurulca uygun görülmek; 

d) Kendi sahasında ilmî araştırmalar yapabilecek yeterlikte 
ik inc i b i r yabancı d i l bi lmek; 

e) Lüzumu halinde, akademi doçentlerine kadroya bağlı olmak
sızın bu kanun uyarınca (Akademi profesörü) unvanı verilebilir. B u 
gibiler maaşlarını doçentlik kadrolarından almakla beraber akademi 

profesörlerinin bütün hak ve yetkilerine sahiptirler. Ancak bölüm baş
kanı veya akademi başkanı seçilemezler. 

f) Herhangi bir kürsünün profesörü bulunmazsa, profesörler 
kurulu kararı ile akademi doçentlerinden veya diğer akademi veya üni
versite doçentlerinden bir i geçici olarak bu kürsüde görevlendirilir. 

g) B u kanun gereğince akademilerde eylemli öğretim görevi 
alacak doçent ve profesörlerin seçimlerinin ne yolda yapılacağı ve nite
l ik ler i ile, kendi alanlarında b i l im araştırmaları için ne derecede hangi 
eski veya yeni dil leri bilmeleri gerektiği b i r yönetmelikle belirti l ir. 

Madde 20 — Akademi profesörlerinin tayinleri, profesörler k u r u 
lunun seçimi, akademi temsilciler kurulunun kabulü ve Millî Eğitim 
Bakanının onayı i le müşterek karar la yapılır. 

Madde 21 —• Sözleşme ile Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde 
görevlendirilecek yabancı profesörler ve uzmanlar, görev alacakları 
bölüm profesörler kurulunun teklifi, Akademi temsilciler kurulunun 
kararı üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca vazifelendirilirler. Sözleşme 
sürelerinin bitmesi ile veya başka sebeplerle görevlerine son verilmesi 
de aynı usule tabidir. 

Bunlar, öğretim görevleri bakımından, aylıklı öğretim üyeleri için 
konulmuş hükümlere tabidirler. Ancak, enstitü müdürlüğü ve labora
tuvar şefliği dışında idarî görev alamazlar ve yönetim kurullarına 
giremezler. 

Madde 22 — Devlet Güzel Sanatlar Akademiler i doçentlerinin gö
revleri şunlardır : 

Atelye veya kürsünün yönetimi ile görevli profesörün göstereceği 
yo l da : 

a) Öğretim ve eğitim yapmak, 
b) Atelye çalışmalarını, prat ik çalışmaları, uygulama ve semi-> 

nerleri yönetmek, 

c) B i l im ve sanat alanında araştırma ve yayımlar yapmak. 
d) Bölüm başkanı ve bölüm profesörler kurulunca verileceM 

görevleri yapmak. 
Madde 23 — Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde doçentlik un

vanı bu kanunda gösterilen imtihanları başarmakla kazanılır. Doçent
l ik imtihanına girebilmek için adaylarda aşağıda yazılı şartlar aranır. 

a) öğretim görevi alacağı bi l im veya sanat dalı ile i l g i l i b ir 
yüksek öğrenim diplomasından başka ressam, heykeltraş ve dekoratif 
sanatların ihtisas dallarına mensup olanlar için doktora seviyesinde 
yeterlik tezi vermiş olmak; yüksek mimarların ve diğer bi l im dallarına 
mensup olanların yurt İçinde doktora yapmış veya yabancı bir mem
lekette almış oldukları doktora diplomaları Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından usulüne göre onanmış bulunmak. 

b) Görev alacağı dalda b i l im veya sanat değeri taşıyan etüt, 
proje veya eseri bulunmak. 

Madde 24 — Doçentlik imtihanı, bir akademinin göstereceği lüzum 
üzerine, adayın i lg i l i olduğu bil im ve sanat kolunun profesörlerinden, 
akademilerarası kurulca teşkil edilecek jüriler tarafından yapılır. Do
çentlik imtihanından önce, aday, b ir yabancı b i l im dilinden imtihan edi
l ir . Bunu başaranlar girecekleri bi l im veya sanat kolunun doçentlik imt i 
hanına alınırlar. Doçentlik imtihanını başaranlar «Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi Doçenti» unvanım kazanırlar. İmtihanı başaramıyanlar, son
rak i yılların imtihanlarına girebilirler. Yabancı memleketlerde doçentlik 
yetki ve unvanını veren imtihanları başarmış olanlar da, i lg i l i bölüm
lerin düşünceleri alındıktan sonra, akademilerarası ku ru l kararı i le 
«Akademi doçenti» sayılırlar. Doçentlik imtihanları özel yönetmeliğine 
göre yapılır. 

Doçent unvanını kazanmış olanların maaşları, kadroları ne olursa 
olsun, 3656 sayılı Kanuna göre almaya hak kazandıkları derecenin b i r 
üstüne yükseltilir; bu suretle tayin edilenlerin b ir alt derecede geçirmiş 
oldukları hizmet süreleri i lk terfi sürelerinden indiri l ir. 

Madde 25 — Doçentlerin tayini, Akademi Temsilciler Kuru lunun 
onayı, Akademi Başkanının tek l i f i üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca 
yapılır. 

Madde 26 —• Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin öğretim yar-
dımcılan şunlardır : 

Öğretim görevlileri, kadrolu uzmanlar, okutmanlar ve asistanlar. 
Öğretim yardımcılarının kendi alanlarında yüksek öğrenim diplo

ması almış bulunmaları şarttır. 
a) Öğretim görevlileri : Doçenti bulunmıyan dersler için geçici 

olarak veya herhangi b ir dersin özel bi lgi veya uzmanlık istiyen konu-
larının öğretim ve uygulaması için geçici veya sürekli olarak, başka bir 
resmî görevde çalışan veyahut serbest meslek sahibi bulunanlardan kendi 
uzmanlık alanlarındaki çalışmaları ve eserleri ile tanınmış kimseler «Öğ
retim görevlisi» unvanı ile görevlendirilebilirler. 
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Öğretim görevlileri, Profesörler Kurulunun teklifi, Akademi Tem
silciler Kurulunun onayı ile, münhal, esas veya yardımcı öğretim üye-
leri kadrolarından bir i karşılık gösterilmek suretiyle, Millî Eğitim B a 
kanlığınca tayin olunurlar. Bunların görevlerine son verilmesi de tayin
lerindeki usule göre yapılır. 

B u gibilerden, resmî bir görevden naki l suretiyle tayin edilmiş olan
lara kendi dereceleri üzerinden aylık veril ir. Esas görevleri üzerlerinde 
kalmak suretiyle tayin edilecekler, 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı K a 
nunla değiştirilen 18 inci maddesine veya 3888 ve 5/3/1964 tarih ve 439 
sayılı Kanunlara göre aylık veya ücret alırlar. Serbest mesleklerde olan
lara da kanunlara göre alabilecekleri aylık veya ücret verilir. 

b) Asistanlar : Öğretim mesleği içinde her kürsü veya atelyenin 
gerektirdiği şartlara ve Asistanlık Yönetmeliğine göre seçilirler. Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi asistanlığına tayin edilebilmek için, Devlet 
hizmetine girmede aranılan genel şartlardan başka, şunlar istenir : 

1. Görev alacağı sanat veya bi l im kolu ile i lg i l i yüksek öğrenim 
diploması almış olmak; 

2. Yabancı bi l im dillerinden bir ini , yönetmeliğinde tespit edilen 
derecede bilmek; 

3. Profesörler Kurulunca seçilecek jürinin, asistanı olmak istediği 
sanat veya bi l im dalında yapacağı imtihanda, başarı göstermek. 

Asistanlar, her kürsü veya atelye başındaki profesörün veya bu 
görevi yapan öğretim Üyesinin teklif i ve bölüm profesörler kurulunun 
onayı üzerine akademi başkanı tarafından aday olarak tayin edilirler. 
Adaylıkta en az bir yıl çalışırlar. Başarısı görülenlerin asil l ikleri tayin
lerindeki usule göre onanır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri, i l g i l i 
profesör veya bu görevi yapan öğretim üyesinin tekl i f i ve bölüm pro
fesörler kurulunun karariy le b i r yıl daha uzatılabilir. 

Doktora veya yeterlik belgesi bulunmıyan asistanlar, asi l l iklerinin 
onandığı tarihten başlıyarak, üç yıl içinde, yönetmeliğine göre, dok
tora veya yeterlik imtihanı vermekle yükümlüdürler. B u ödevi vak
tinde yerine getirmiyen asistanların durumları İlgili atelye veya kürsü 
profesörünün veya bu görevi yapan öğretim üyesinin teklifi üzerine 
bölüm profesörler kurulunda incelenir, gerekli görülenlerin süresi b ir 
defaya mahsus olmak ve bir yılı aşmamak Üzere, uzatılabilir. Bunu, 
bu süre içinde sağlıyamıyanlar veya akademilerde asistan olarak çalış
makta devamları gerekli görülmiyenlerin, tayinlerindeki usule uyula
rak akademi asistanlığı ile i lgi leri kesil ir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademiler i asistanlarının görevleri şun
lardır : 

a) Bölüm profesörler kurulunca, yanma verildiği profesör veya 
doçentin lüzum göstereceği öğretim ve uygulamada hazır bulunmak; 

b) Kendisine verilen görevi ile i lg i l i tercüme, inceleme, araş
tırma, uygulama ve yayın ödevlerini vaktinde ve düzenli olarak yerine 
getirmek; 

c) Yanında çalıştığı öğretim üyesinin göstereceği yolda öğren
cilerin çalışma, araştırma ve uygulamalarına yardım etmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tazminatı ve akademi 
dışında çalışma 

Madde 27 — Devlet Güzel Sanatlar Akademiler i öğretim üyeleri 
ve yardımcıları, akademi için kabul edilmiş olan çalışma saatleri için
de görevleri başında bulunmakla yükümlüdürler. 

Her atelye ve dersin öğretim, uygulama ve araştırmalariyle i l g i l i 
çalışma programlan her yıl ekim ayı içinde Bölüm Profesörler K u r u 
lunca hazırlanarak bölüm başkanlığı tarafından Akademi içinde ilân 
edilir. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde görevli olup, bunun dışın
da resmî veya özel b ir işi bulunmıyan profesör ve doçentler ile asistan
lara, öğretim görevlileri ve kadrolu uzmanlara (Aylıkları ile, akademi 
başkanlığı, bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü, laboratuvar şefliği 
gibi, akademi içinde aldıkları ücretli yönetim hizmetlerine ait ek görev 
tazminatından başka) 

Her ay 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile ek ve tadillerinde yer 
alan hükümler dairesinde tazminat veril ir. 

B u ödemelerde 28 Şubat 1958 tar ih l i ve 7244 sayılı Kanunun 3. 
maddesi uygulanmaz. Üniversite ve Devlet Güzel Sanatlar Akademis i 
Öğretim üyeleriyle, Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde öğretim yapa
cak nitel ikleri haiz olup 3656 sayılı Kanunun 18. maddesine göre A k a 
demide görev alacak olanların bu görevlerinden dolayı aylık veya üc
ret almaları esas görevlerine ait tazminat lanna halel getirmez. 

4936 sayılı Kanunun 62. maddesi hükmü ek ve değişiklikleriyle 
birl ikte aynen Akademi mensupları hakkında da uygulanır. 

B u maddede sözü geçen organlardan Üniversite Senatosu yerine 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Genel Kuru lu , Fakülte Profesörler 
Kuru lu yerine Devlet Güzel Sanatlar Temsilciler Kuru lu , Fakülte De
kanı yerine Bölüm Başkanı aynı görevleri yaparlar. B u husus ile i l g i l i 
tahsisat Akademi Bütçesine konulur. 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim, üye ve yardımcılarının 
personel rejimi 4936 sayılı Kanun ve ek ve tadi l leri hükümleri daire
sinde yürütülür. 

Madde 28 — Devlet Güzel Sanatlar Akademiler i profesörler ve 
doçentlerinden istiyenler, 27 nci maddede belirtilen tazminatı almamak 
ve haftada 8 saati aşmamak şartı ile, mesleklerine uygun olan serbest 
işleri yapabilirler. Ancak, Devlet Güzel Sanatlar Akademileri profesör 
ve doçentlerinin üniversitelerle, benzeri resmî yüksek okullar ve kendi 
akademilerinde; üniversite ve benzeri yüksek okullar profesör ve do
çentlerinin de Devlet Güzel Sanatlar akademilerinde 3656 sayılı K a n u 
nun 18 inci maddesi esasları dahilinde görev almaları halinde, bu gö
revlerinden dolayı maaş veya ücret almaları, esas görevlerine ait taz
minatlarına halel getirmez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Disiplin işleri 

Madde 29 — Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde öğretim üye
leri ve yardımcılan ile i lg i l i disiplin işleri, Akademi Temsilciler K u r u l u 
tarafından incelenerek karara bağlanır. 

Madde 30 — Öğretim üyeleri ve yardımcılarından bu kanunla 
belirtilen öğretim ve eğitim görevlerini gerektiği gibi yerine getirmi-
yenlere veya meslek vakar ve haysiyetine yaraşmıyan hareketlerde bu
lunanlara, Millî Eğitim Bakanı, Akademi Başkam veya bölüm başkan
larının tekli f i üzerine hareketin ağırlığına ve aşağıdaki fıkralarda be
lirti len hallere göre, şu disiplin cezaları veri l ir : 

a) Göreve d ikkat i çekme : Yazı ile bi ld ir i l i r ve sicile geçmez. 
b) Kusur bildirme : Görev veyahut meslek vakar ve haysiyetini 

ilgilendiren hallerden dolayı kusurlu sayılmaktır. 
c) İşten çekilmiş sayma : Tay in edildiği göreve özürsüz olarak 

onbeş gün içinde başlamayan, sürekli sekiz gün veya b i r öğretim yılı 
içinde toplam olarak 20 gün özürsüz olarak işi başına gelmiyen veya 
bu kanun gereğince yükümlü oldukları görevleri yerine getirmiyen; 
hususiyle öğretim, sanat, ilmî inceleme ve araştırma yapma ve bunla
rın sonuçlarını açıklama konularında yetersizliği Profesörler K u r u l 
larınca tespit edilen öğretim üyeleri hakkında uygulanır. 

d) Akademi öğretim meslekinden çıkarmak : Akademi öğre
t im meslekinde kalmasma yer bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet 
k i n c i harekette bulunanlar hakkında uygulanır. 

Bunların akademik unvanlarını taşıyıp taşıyamıyacakları hususu 
Akademi Temsilciler Kurulunca ayrıca kararlaştırılır. 

B u cezalar sicile geçirilir ve yazı ile doğrudan doğruya i lgi l iye 
bi ldir i l ir . 

Madde 31 — Akademi Başkanları ve bölüm başkanları hakkında, 
idarî görevlerinden dolayı 30 uncu maddenin (a), (b) ve (c) fıkrala
rında yazılı cezalar Millî Eğitim Bakanı tarafından veril ir. 

B u cezaların uygulanmasını gerektiren kusurlu hareketler ve yasak 
fi i l ler ayrıca öğretim üyeliği ve memuriyet sıfatlarını da haleldar ettiği 
takdirde, Akadami Başkanlığı ve bölüm başkanlığı idarî görevinden çekil-
miş sayılan ilgi l i ler hakkında yapılacak disiplin takibatı, öğretim üyeleri 
hakkındaki hükümlere göre yürütülür. 

Madde 32 — Akademi Temsilci ler Kurulunca verilen cezalara, b i l 
dirme tarihinden itibaren on gün içinde, ilgili ler, yazılı olarak Akademl-
lerarası Kuru l nezciinde it iraz edebilirler. B u kurulun ka ran kesin olup 
buna karşı i lgi l i lerin yetki l i yargı mercilerine kanuni süresi içinde baş
vurma hakları saklıdır. 

Madde 33 — Akademi öğretim üyelerinin memurluk görevleri do-
layısiyle veya görevlerini yapma sırasında işledikleri suçlar üzerine Me
murin Muhakematı Kanununun gerektirdiği İlk soruşturma, i k i muhak
k i k tarafından yapılır. B u muhakkiklerden bir i Akademi profesörleri, d i 
ğeri Bakanlık Başmüfettişleri arasından Milli Eğitim Bakam tarafından 
seçilir. 

Soruşturma evrakı ve fezleke, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
Danıştay'a gönderilir. Yargılamanın gerekliliğine veya gereksizliğine Da
nıştay'ın i lg i l i dairesince karar verilir. B u karar lara i lgi l i ler veya Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak it irazlar, Danıştay Genel K u r u 
lunca incelenerek kesin karara bağlanır. 

Madde 34 — Akademi öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı sebep ve 
hükümler dışında görevlerinden çıkarılamazlar, akademik ünvanlanndan 
yoksun edilemezler. Başka bir işe geçme veya çekilme yolu ile görevlerin
den ayrılanlar akademik unvanlarını taşırlar. 
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A L T I N C I BÖLÜM 

Mali hükümler 

Madde 35 — Akademiler in bi l im ve sanatla i lg i l i yayın işleri ile, 
atelye ve laboratuvarlarında yapılacak sanat eserlerini değerlendirmek, 
halkımızın sanat zevk ve kültürünün gelişmesine hizmet etmek üzere, 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten akademiye, aka
deminin her bölümü için 100 000 er l i raya kadar döner sermaye verile
bilir. 

Madde 36 — Döner sermayenin bölüm, enstitü ve kurumlar ara
sında dağıtılması veya birinden ötekine aktarılması, Akademi Yönetim 
Kuru lu k a r a n ile yapılır ve Mal iye Bakanlığına bi ldir i l ir . Akademi bu 
sermayeyi kendi çalışma ve faaliyet alanlarına paralel olarak kurabile
ceği döner sermaye işletmelerinin yönetiminde ve bu işletmelerle i lg i l i 
alet, makina, malzeme, hammadde, v.s. satın alınmasında ve bunların ba
kım, kul lanma ve onarımında kullanır. Döner sermayeden imal veya is
tihsal olunan maddeler dışında herhangi bir madde ve malzeme, bedeli 
karşılığında da olsa, akademiye devredilemez. Döner sermayenin hesap 
yılı, mal i yıldır. B u sermayenin muameleleri 2490 sayılı Artırma, Eksi l tme 
ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine 
tabi değildir. 

Madde 37 — Döner sermayenin işletilmesi; alım, satım, sarf ve he
sap işlemleri Mal iye ve Millî Eğitim Bakanlıklan tarafından müştereken 
hazırlanacak yönetmelik esasları dairesinde yürütülür. 

Madde 38 — Döner sermaye ile yapılan yayınların, meydana getiri
len sanat eserlerinin maliyet bedelleri ile satış bedelleri arasındaki fark, 
döner sermayenin kârını teşkil eder. 

B u sermaye 250 000 l i raya baliğ oluncaya kadar yukarda yazılı 
esaslar dahilinde işletilmesinden elde edilen kâr, döner sermayeye ekle
nir. Döner sermaye 250 000 l i raya baliğ olduğunda elde edilen kâr, yıllık 
bilançolarla Hazineye irat kaydedilir. 

Döner sermayenin idare hesabı her malî yılın sonundan itibaren dört 
ay zarfında bilançosu ile gelir ve gider belgeleri ve kayıtları Sayıştay'ın 
denetimine sunulur. 

Bilanço ve eklerinin bir örneği, aynı süre içinde Maliye Bakanlığına 
gönderilir. Döner sermaye işlemleri Akademinin aylıklı veya ücretli per
soneli arasından tayin olunacak elemanlar tarafından yürütülür. Döner 
sermayenin sorumlu saymanı Mal iye Bakanlığınca tayin olunur. 

Döner sermayenin demirbaş eşya, malzeme vesair ayniyatı, Devlet 
Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt ve işleme tabi tutulur. 

Madde 39 — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluş kadro lan ile 
Merkez Kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılması hakkındaki 58 sayılı Kanunda (Özlük işleri Genel Mü
dürlüğü) başlığı altında 2 ve 4 sayılı cetvellerde gösterilen kadrolardan; 

a) (Güzel Sanatlar Akademileri ) başlığı altında yazılı olup, bu ka
nuna ekl i III ve IV sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar, 

b) 2 sayılı cetvelin (Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Daireleri ve 
Kurumları Memur kadrolan) başlıklı kısmındaki kadrolardan Devlet Gü
zel Sanatlar Akademisince kullanılan ve bu kanuna ekli V sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar, 

Kaldırılmış yerlerine, bu kanuna bağlı I ve II sayılı cetvellerde ya
zılı kadrolar konulmuştur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Madde 40 — Devlet Güzel Sanatlar Akademiler inin öğretim üyeleri
n i ; b i l im, sanat ve meslek çalışmalarının memleket içinde ve dışında ge
rektirdiği inceleme gezilerini yapmak, çalışma ve araştırmalar için belli 
yerlerde incelemelerde bulunmak; belli bir işi doğrudan doğruya yapmak 
veya yapılmasını yönetmek; yerl i veya yabancı sergi ve kongrelere katıl
mak gibi bi l im, sanat ve meslek hizmetleri için, bölüm profesörler kurulu 
k a r a n ile, bağlı oldukları Akademi dışında geçici olarak görevlendirmeye 
akademi başkanlarının tekli f leri üzerine Millî Eğitim Bakanı yetkil idir. 
B u yolda görevlendirilenler, aylıklarını kendi akademilerinden almakla 
beraber, başka yerlere gönderilmiş iseler geçici görev yollukları, akademi 
hesabına gönderildikleri takdirde, kendi akademilerinden, başka daire ve 
idarelerce istenmişlerse o daire veya idarelerden alırlar. Akademi hesa
bma memleket dışına gönderilmeleri halinde kendilerine verilecek yolluk
lar, hakikî yol masrafları ödenmek ve gündelikleri memleket içi günde
l ik ler in üç katım aşmamak üzere Akademi Temsilciler Kurulunun tekli f i 
üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca belirtil ir. Çalışma masraflarının gerek
tirdiği her çeşit idarî ve teknik harcamalar i lg i l i bulunduğu bütçeden öde
nir, 

Gerek bu maddeye göre, gerek kongrelere katılmak üzere, Akademi 
hesabına dış memleketlere gönderilecek öğretim üyelerinin gönderilme 
şartlan, usulleri ve sırası Akademi Temsilciler Kurulunca bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

B u Yönetmeliğe 4489 sayılı Kanuna göre dış memleketlere gönderi
lecek öğretim üye ve yardımcıları hakkında da aynı surette hükümler 
konur. Akademi öğretim üyelerinden herhangi bir ini i lg i l i bölüm Profe
sörler Kurullarının teklif ve k a r a n ile bağlı bulunduğu Akademi dışındaki 
Devlet Güzel Sanatlar Akademiler inin veya üniversitelerin öğretim hiz
metlerinde en çok i k i yılı aşmamak üzere kendi kadroları ile nakledilmek 
suretiyle görevlendirmeye Millî Eğitim Bakanı yetkil idir. 

Madde 41 — Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyeleri ve 
yardımcıları her türlü protokol işlerinde üniversite öğretim üyeleri ve yar-
dımcılan için uygulanan usullere bağlıdırlar. 

Madde 42 — Akademi öğretim üyeleri ve yardımcılariyle Akademi 
memur ve h i zme l i l e r in in izinleri, i lg i l i bölüm başkanlarının da mütalaa
ları gözönünde tutularak, Akademi başkanınca; başkanların izinleri ise, 
Millî Eğitim Bakanlığınca veri l ir. 

Madde 43 — Organ ve unvanlarla i lg i l i seçimler g iz l i oyla yapılır, 
diğer oylamaların g i z l i veya açık oyla yapılacağı, oylamayı yapan kuru l 
larca kararlaştırılır. 

Madde 44 — Öğrencilerin Akademi öğretim ve yönetim organları 
ile olan i lg i ve münasebetleri özel bir yönetmelikle belirti l ir. 

Madde 45 — B u kanunun yürürlüğe girmesinden sonra faaliyete 
geçirilecek yeni akademilerin müstakillen çalışabilecek hale gelmelerine 
kadar himayesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mevcut akademilerden 
birine verilebilir. B u gibi yeni akademilerin müstakil çalışmağa başlama
ları, ancak her bölümde en az üç profesörün bulunması ve Devlet Güzel 
Sanatlar Akademilerarası Kuru lun bu hususu kararlaştırmasiyle olur. B u 
görev akademilerarası kuru l teşekkül edinceye kadar İstanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler Kuru lu tarafından yapılır. 

Madde 46 — B u kanunda hüküm bulunmayan durumlarda genel 
hükümlere uyulur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Geçici Madde 1 — B u kanun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul Dev
let Güzel Sanatlar Akademisinde öğretmen veya asistan olarak çalış
makta bulunanlardan, Akademideki görevlerine devamları gerekli görül-
mıyenler, bu kanunun yayımından önceki son Akademi Temsilciler Kuru lu 
üyelerinin Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında yapacakları toplantıda 
giz l i oyla üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine 
Akademi dışında bırakılırlar. 

Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığınca kadro maaşı ile başka görevlere 
naklen tayın olunurlar. 1 inci fıkra mucibince Akademi dışında bırakılan 
asaleti tasdik edilmemiş asistanların görevlerine son veril ir. B u işlemler, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 4 ay içinde yapılır. 

Geçici Madde 2 — B u kanun yürürlüğe girdiği tarihte; 
a) E n az 18 yıldanberi İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi

sinde öğretim meslekinde bulunup, en az 10 yıldanberi bağımsız ders oku
tan ve eserleriyle üstün başarısı sabit olmuş öğretmenler; 

b) E n az 15 yıldanberi İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademi
sinde öğretim meslekinde bulunan ve halen bağımsız ders okutmakta olan, 
yüksek ogrenimini yapmış, bi l im veya sanat eseri vermiş, Devletçe veya 
Akademice yapılmış yabancı d i l imtihanım başarı ile vermiş bulunan öğ
retmenler; 

A lmak ta oldukları aylıkları ile Akademi Başkanının tekl i f i üzerine 
Millî Eğitim Bakanınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Profesörlüğüne 
tayin edilirler. 

Geçici Madde 3 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az 5 
yıldanberi İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde esas görevle öğ
retim meslekinde bulunanlardan, bağımsız olarak ders okutan, yüksek 
öğrenimini yapmış, bi l im veya sanat eseri vermiş veya herhangi bir dış 
memlekette mesleki ile i lg i l i en üstün öğrenimi elde etmiş öğretmenlerden, 
Devletçe veya Akademice yapılmış yabancı di l imtihanını başarı ile vermiş 
bulunanlar, a lmakta oldukları aylıkları i le Akademi Başkanının tekl i f i 
üzerine, Millî Eğitim Bakanlığınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi do
çentliğine tayin edilirler. (Üniversitede akademik kariyerde iken asıl 
vazifesi Akademiye nakledilerek müstakil ders okutmakla görevlendiri
len, ılım, sanat, eser ve l isan yönünden bu kanundaki şartlan taşıyanlar 
için bu 5 yıllık süre, üniversitede göreve başladıklan tarihten itibaren 
hesaplanır.) 

Geçici Madde 4 — Geçici 2 nc i ve 3 üncü maddelerde söz konusu üs
tün başarıları : 
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a) B i l i m dalında öğretim yapan öğretim üyeleri için Millî Eğitim 
Bakanının Başkanlığında, üniversitelerin i lg i l i bölüm dalma mensup i k i 
üye i le Akademi Başkanından kuru lu 4 kişilik jüri, 

b) Mimarî, plastik ve dekoratif sanatlar dallarında meslekî öğre
t im yapan öğretim üyeleri için de Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında 
Millî Eğitim Bakanı tarafından Akademinin bu meslek dallarına mensup 
Öğretim üyeleri arasından seçeceği 2 üye ile Akademi Başkanının katı
lacağı 4 kişilik bir jüri tarafından tespit edilir. 

Geçici Madde 5 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Akademi 
bölümlerinde en az 4 yıldanberi asistanlık yapanlar, i l k açılacak doçent
l ik imtihanına girebilirler. 

Geçici Madde 6 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte durumu 
geçici 3 üncü maddedeki şartlara uymakla beraber 5 yıllık süreyi doldur
madığı için öğretim görevlisi olarak intibakı yapılan İstanbul Devlet Gü
zel Sanatlar Akademis i öğretmenleri, bu süreyi doldurdukları zaman do
çent ünvanını alırlar. 

Geçici Madde 7 — B u kanun yürürlüğe girdiği tarihte istanbul Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi bölümlerinde bağımsız olarak ders okutan
lardan durumları geçici bir, iki> üç ve dördüncü maddelere uymıyan öğ
retmenler, a lmakta oldukları aylıkları ile, Akademi başkanının tekl i f i 
üzerine, Millî Eğitim Bakanlığınca Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Öğretim görevlisi, yabancı dil öğretmenleri de okutman olarak tayin edi
l irler. 

B u kanunun yürürlüğe girmesi ile yapılacak intibak neticelerine, 
i lgi l i ler, kendilerine yazı ile tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, Millî 
Eğitim Bakanlığına it irazda bulunabilirler. Bakanlık, bu itirazları en geç 
i k i ay içinde kesin karara bağlar. 

Geçici Madde 8 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde görevli bulunan asistan ve memur
ların bu kanunla alınan kadrolara, a lmakta oldukları aylıkları ile tayin
leri, Akademi başkanının tekl i f i ile Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

Geçici Madde 9 — B u kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi doçentliğine tayin edilenlerin profesör
lüğe geçirilmelerine 19 uncu maddede yazılı 5 veya 7 yıllık süreler bunla
rın bağımsız olarak ders okutmaya başladıkları tarihten hesaplanır. 

Geçici Madde 10 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte istanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde müdür veya bölüm başkanı olarak 
vazife görmekte bulunan öğretmenler, Akademi Başkam ve bölüm baş
kanları seçilinceye kadar, Akademi Başkanlığı ve bölüm başkanlığı gö
revlerini bu unvan ve yetkilerle yaparlar. Genel Sekreter ve bölüm sek
reterleri tayin edilinceye kadar, müdür muavinleri bu görevleri aynı u n 
van ve yetkilerle yürütürler. 

Geçici Madde 11 — B u kanunun 14 üncü maddesinde yazılı «Akade
milerarası Kurul» kuruluncaya kadar, bu kurula ait görevler, M i l l i Eği
t im Bakanının Başkanlığında ve Kültür Müsteşarı, Ta l im ve Terbiye 
Dairesi Başkanı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürünün iştirakleriyle topla
nacak olan «İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Temsilciler K u 
rulu» tarafından i fa edilir. 

Geçici Madde 12 — B u kanun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul Dev
let Güzel Sanatlar Akademisinde görevli bulunan öğretmenlere, geçici 2, 
3, 4 ve 5 inc i maddelere göre tanınan unvanlar kadroya bakılmaksızın 
kullanılır. 

Geçici Madde 13 — B u kanunun personel istihkakları ile i l g i l i hü
kümleri yerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümle
r inin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Kanuna göre işlem ya-
puir. 

Geçici Madde 14 — İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademis i bu 
kanunun yürürlüğe girmesi ile «İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akade
misi» olarak yeniden teşkilâtlandırılır. 

Madde 47 — B u kanunun kadrolara dair hükümleri, kanunun yayım
landığı malî yılın sonuncu günü, malî hükümleri yayımını takip eden malî 
yıl başından itibaren, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 48 — B u kanun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 
12/5/1969 

(I) S A Y I L I C E T V E L 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademileri kadroları 

Memuriyet in nev' i Adet Aylık 

(A) Yüksek Mimarlık Bölümü öğretim Üyeleri 

Profesör 1 2 000 
2 1 700 

D. Memuriyet in nev'i Adet Aylık 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
5 

6 
8 

10 
10 
11 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
r 
8 

9 
10 
11 
6 

6 
8 

10 
10 
11 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
5 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
5 

» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asis tan 
» 

Okutman 

öğretim Yardımcilart 

İdareciler 
Bölüm Sekreteri 
öğretim Bürosu Şefi 
Kitaplık Memuru 
Memur 

(By Yüksek Resim Bölümü öğretim Üyeleri 
Profesör 

» 
» 

Doçent 
» 
» 

öğretim Yardımcilart 
Asİ3tan 

Okutman 

Bölüm Sekreteri 
öğretim Bürosu Şefi 
Kitaplık Memuru 
Memur 

İdarecüer 

Profesör 
» 
> 
> 
> 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 

Okutman 

(C) Yüksek Heykel Bölümü 

öğretim Yardımcilan 

İdareciler 
6 Bölüm Sekreteri 
8 öğretim Bürosu Şefi 

11 Memur 

(D) Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü 
Profesör 

» 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Okutman 

öğretim Yardımcıları 

2 
5 
4 
4 
4 
9 

10 

5 
6 
6 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 
4 
2 
3 

2 
3 
3 
1 

1 
1 
1 
X 
2 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
2 
3 
3 
4 
a 
3 
4 

3 
3 
0 
1 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 

600 
500 
450 

1 100 

950 
700 
500 
500 
450 

1 750 
1 500 
1 250 
1 İ00 

950 
950 
800 
700 

600 
500 
450 

1 100 

950 
700 
500 
500 
450 

750 
500 
250 
100 
950 
»50 
800 
700 

600 
500 
450 

1 100 

950 
700 
450 

750 
500 
250 
100 
950 
850 
800 
700 

600 
800 
450 

1 100 
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D . Memuriyet in nev' i Adet Aylık 

S 
10 
11 

11 

Uzman 
Memur 

(G) Türk Sanat Tarihî Enstitüsü İdarecileri 
Memur (Kâtip) 

(II) S A Y I L I C E T V E L 
istanbul Devlet Güzel Suntalar Akademisi ek 

görev (Makam) tazminatı kadroları 

Memuriyet in nev'i 

3 
3 
3 

700 
500 
450 

450 

D. G. S. Akademisi Başkanı 
Yüksek Mimarlık Bölümü Başkam 
Yüksek Resim Bölümü Başkam 
Yüksek Heykel Bölümü Başkam 
Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü Başkam 
Resim ve Heykel Müzesi Müdürü 
Türk Sanatı Tar ih i Enstitüsü Müdürlüğü 

Makam tazminatı kadrolarının bir yıllık tutarı 

Yıllık 
Adet Ücret tutarı 

1 400 4 800 
1 300 3 600 
1 300 3 600 
1 300 3 600 
1 300 3 600 
1 300 3 600 
1 300 3600 

26 400 

Kaldırılacak kadrolar 

(Ul) S A Y I L I C E T V E L 

Güzel Sanatlar Akademileri 
D . Memuriyet in nev' i Adet Aylık 

3 öğretmen (Uzmanlık yeri) 3 1 500 
4 » » » 8 1 250 
5 6 1 100 
4 » 2 1 250 
5 » 4 1 100 
6 » 4 960 
7 » a 800 
8 » (Uzmanlık) ö 700 
8 12 700 
9 » 4 600 

10 » 14 500 
11 » 16 450 
12 » 14 400 
9 Asistan 18 600 

10 s 10 500 
7 Müdür Yardımcısı 3 800 
6 Resim Galerisi Müdürü 2 950 
7 Resim Galerisi Müdür Yard . 2 800 

(IV) S A Y I L I C E T V E L ) 

Güzel Sanatlar Akademileri 
Müdür 2 400 
Müdür Yardımcısı 6 300 

3 Şef 5 700 
9 Memur 4 «00 

6 Bölüm Sekreteri 1 950 10 
8 öğretim Büro Şefi 1 700 11 

10 Memur 1 500 12 
11 

(E) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığı 
2 450 13 

14 
5 Genel Sekreter 1 1 100 
6 Sayman t 950 No. 
6 öğrenci işleri Müdürü 1 950 

No. 

6 Kitaplık Müdürü 1 950 4489 
8 Müessese Mimarı 1 700 

4936 
657 9 Teknik işler Şefi 1 600 

4936 
657 

9 Ayn iya t Saymam 1 600 
9 'Arşiv Şefi 1 600 

10 Arşiv Memuru 1 600 
10 Kâtip 1 500 
10 Mutemet 1 500 
11 Kâtip 3 450 
11 Memur 

(F) Resim Heykel Müzesi İdarecileri 
3 450 

7 Müdür Muavin i 1 800 

(V) S A Y I L I C E T V E L ) 
Memuriyet in nev'i Adet Aylık 

Memur 

Baalıgı 

SttzÜ gecen Kananlar ı 
Y a b a n c ı M e m l e k e t l e r e G C n d e r i l e c e k M e m u r l a r hakkında 
K a n u n 20 /9 /1945 
Ünjver ı i t e lar K a n u n u 18/6/1946 
Devle t Memurlar ı K a n u n u 23/7/196S 

Doaruı 
T e r t i p 

2 
1 
2 
4 
2 

Gazete 
C i l t S a h i f e S a v 

500 
450 
400 
350 
300 

2 4 
87 
4 

1681 55-12 
1 3 2 » 6336 

3 0 4 « 12056 

Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve 
Koordinasyonu hakkında Kanun 

Kanun No : 1173 Kabul tarihi; S/5/1969 

Milletlerarası temas, müzakere, akit yetkisi 
Madde 1 — 1. Milletlerarası H u k u k ve Anayasa gereğince Cum

hurbaşkanının ve Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydiyle, Türkiye 
Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilci l ikleri ve temsilci
leri ile, milletlerarası kurul lar la , bunların temsilci l ikleri ve temsilcileri 
ile, müteakip bentler ve maddeler hükümleri saklı ka lmak kaydiyle, 
temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, İlgili bakanlıklarla iş
birliği yapılmak suretiyle yürütülür ve yabancı devletler ve milletler
arası kurul lar la Anayasa 'nm 65 inci maddesi anlamındaki milletlerara
sı andlaşmaları da, yine diğer bakanlıklarla işbirliği dahilinde aynı B a 
kanlık eliyle yapılır. 

Statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belli b ir bakanlık veya 
merci vasıtasiyle muamelâtta bulunacağı belirtilen milletlerarası kuru l 
larla, bunların temsilci l ikleri, temsilcileri ve sair mercileriyle yapılacak 
temaslar, müzakereler ve milletlerarası andlaşmalar, Dışişleri Bakan
lığı ve diğer i lg i l i bakanlıklarla işbirliği dahilinde, sorumlu bakanlık 
veya merci eliyle yapılır. 

2. Bakanlar Kuru lu , bir kararname i le, yabancı devletler nezdin
de büyükelçilik veya elçilik açmaya veya akredite etmeye, b ir yabancı 
devlet büyükelçilik veya elçiliğini milletlerarası hukuk kurallarına göre 
Türkiye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerini korumakla görevlendir
meye ve milletlerarası kurul lar nezdinde büyükelçilik veya elçilik se
viyesinde daimî temsilcil ik kurmaya veya bir büyükelçilik veya elçiliği 
daimî temsilcil ikle görevlendirmeye yetkil idir. B u fıkrada yazılı tem-
slciliklere «Diplomatik temsilcilikler» denilir. Diplomatik temsilcil ikler 
Dışişleri Bakanlığına bağlıdırlar. Bunlar, bütün yazışmalarım bu B a 
kanlıkla yaparlar. 

3. Dışişleri Bakanlığı, yabancı devletler ülkelerinde başkonsolos
luk, konsolosluk, fahrî başkonsolosluk ve fahrî konsolosluklar açmaya 
ve büyükelçilik ve elçiliklere konsolosluk görevleri vermeye yetkilidir. 
B u fıkrada yazılı temsilciliklere «Konsolosluk heyetleri» denilir. Konso
losluk heyetleri, ülkesinde bulundukları Devlet nezdinde Türkiye Cum
huriyetini temsil eden büyükelçilik veya elçiliğe bağlıdırlar. Bunlar, ya
zışmalarını, Dışişleri Bakanlığı ile ve bu Bakanlıkça tespit edilecek hal
lerde, sözü geçen bakanlığa bilgi vermek şartiyle diğer bakanlıklarla 
yaparlar. Konsolosluk heyetleri, bağlı bulundukları büyükelçilik veya 
elçiliğe, faaliyetleri ve yazışmaları hakkında bi lg i verirler ve büyük
elçilik veya elçiliğin gözetimi altında bulunurlar. 

4. Büyükelçilik ve elçilikler ile başkonsolosluk ve konsolosluklar 
nezdinde özel kanunlarda belirtilen bakanlıkların ihtisas alanına giren 
konularda görev yapmak üzere, müşavirlik, ataşelik, öğrenci müfettiş
liği, tur izm ve tanıtma bürosu ve diğer b ir unvanla memurluk kuru l 
ması, bu özel kanunlarda belirtilen şekilde olur. 

Kanunda veya daimî temsilciliği kuran kararnamede belirtilmesi 
halinde milletlerarası kurul lar nezdindeki daimî temsilciliklerde Dışişleri 
Bakanlığı dışındaki bakanlıkların ihtisas alanlarını ilgilendiren görev
leri yerine getirmek üzere, daimî temsilci yardımcısı, müşavir ve ata
şeler, diğer memurlar ve bunların yardımcıları, kendi bakanlıklarına 
ait dış teşkilât kadrolarından atanırlar. Daimî temsilci yardımcılığına 
yapılacak atamalar, Bakanlar Kuru lu Kararnamesi ile; bu fıkrada söz 
konusu diğer atamalar ise, özel kanununda gösterilen şekilde olur. B u 
fıkrada yazılı daimî temsilci yardımcıları ik inc i derecede iseler kendi
lerine bir inci sınıf ortaelçi, üçüncü derecede iseler ikinci sınıf ortaelçi 
unvanı, bu görevlerinin devamı süresince verilebilir. 
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Yukarıdaki fıkralarda yazılı daimî temsilci yardımcısı, müşavir, 
ataşe, öğrenci müfettişi, tur i zm ve tanıtma bürosu müdürleri ve diğer 
memurlar, nezdinde bulundukları diplomatik temsilcil ik veya - özel ka 
nunun öngördüğü hallerde - konsolosluk heyeti şefine bağlıdırlar ve 
onun bilgisi altında ait oldukları bakanlıklarla kendi yetki ve görev 
alanlarına giren işlerle i l g i l i olarak yazışma yetkisine sahiptirler. 

13 Haz i ran 1952 tar ihl i ve 5952 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
14 Kânunusani 1938 tar ihl i ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı 
Kanununa eklenen 1 inci ek maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 

5. Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar 
Kuru lu Kararnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen temsil
ci ler veya temsilci heyetleri başkanları, Türkiye Cumhuriyetini bağlı
yacak hususlarda Hükümetin emir ve talimatını Dışişleri Bakanlığı k a -
naliyle alırlar. Bunlar, ihtisasa dair hususlarda i lg i l i bakanlıklardan, 
Dışişleri Bakanlığı kanalı ile talimat alabilirler. 

Yukardak i fıkrada yazılı temsilciler ile temsilci heyetleri başkan 
ve üyeleri, işin ihtisas ve diğer gerekleri dikkate alınarak, Dışişleri B a 
kanlığı mensuplarından veya bu bakanlık mensupları dışından, ezcümle 
genel ve katma bütçeli diğer organ, bakanlık, daire ve kuruluşların, ma
hallî idarelerin, kamu iktisadî teşebbüslerinin, özel kanunla veya özel 
kanuna dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşların, kamu kurumu n i 
teliğindeki meslek kuruluşlarının ve kamu yararına çalışan dernekler
den özel gelir kaynakları ve özel imkânlan kanunla sağlanmış olanların 
mensuplarından da olabilir. 

B u bentte bahis konusu temsilci heyeti başkam Dışişleri Bakanlığı 
mensuplarından bir i değilse, bu heyette Dışişleri Bakanlığından her halde 
bir görevli bulunur. 

B u bendde bahis konusu temsilci heyeti ticarî bir müzakere için 
görevlendirilmişse, bu heyetin başkanlığının Ticaret Bakanlığı mensup
lanndan bir i tarafından deruhde edilmemiş olması takdirinde, bu heyette 
Ticaret Bakanlığından her halde bir görevli bulunur. 

B u bendde bahis konusu temsilci heyeti malî konularla da görevli 
ise, bu heyetin başkanlığının Maliye Bakanlığı mensuplarından bir i ta
rafından deruhde edilmemiş olması takdirinde, bu heyette Mal iye Ba 
kanlığından her halde bir görevli bulunur. 

6. Genel ve katma bütçeli bakanlık, daire ve kuruluşların, mahallî 
idarelerin, kamu iktisadî teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş olan 
bankaların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve kamu 
yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynak lan ve özel imkânları 
kanunla sağlanmış olanların, yabancı Devlet büyükelçilik, elçilik, baş
konsolosluk, konsolosluk, fahrî başkonsolosluk ve fahrî konsolosluktan 
ve sair misyonları ile ve milletlerarası kurul lar temsilci l ikleri ve mis-
yonları ile ve bunlara bağlı müşavirlik, ataşelik, büro ve sair mercilerle 
temaslar), milletlerarası hukuk kurallarına ve usullerine uygun olarak 
yapılır. B u temaslardan Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

Yukardak i fıkrada yazılı bakanlık, daire, kuruluş, idare, teşebbüs, 
banka ve derneklerin dış temaslar için Türkiye Cumhuriyetini temsil 
yetkisine sahip olmaksızın resmî görevle veya 1 inci bendde yazılı and-
laşmalar dışında kalan sözleşmeleri Türk Devleti adına yapmak üzere 
Türkiye dışına çıkacak mensupları, Türkiye dışına çıkmadan önce Dış
işleri Bakanlığı ile temas ederler; dışardaki görevleri süresince en ya
kın Türk diplomatik temsilciliği veya konsolosluk heyeti ile irtibatlarını 
muhafaza ederler; ve bu gibi dış temaslann cereyanı ve sonucu hak
kında Dışişleri Bakanlığına bilgi veri l ir. 

7. İktisadî işbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OCDE) nezdindeki Tür
kiye Daimi Delegeliği ile Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaş
masına (GATT) ilişkin temas ve münasebetleri yürüten Türk Heyeti, 
Dışişleri Bakanlığına bağlanmışlardır. 

iktisadî işbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OCDE) nezdindeki daimî 
temsilciliğe, Av rupa Ekonomik Camiası (CEE ) nezdindeki daimî tem
silciliğe ve Birleşmiş Mil let ler Cenevre Ofisi nezdindeki daimî temsil
ciliğe, Bakanlar Kuru lu Kararnamesiyle yapılacak atanmalarda, atanma 
için teklif, Dışişleri, Mal iye ve Ticaret Bakanlıklarının mutabakatı ile 
yapılır. 

Dışişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklar, yukarda yazılı daimî 
temsilciliklere, kendi görev ve yetki alanlarına giren hususlarda Dışiş
leri Bakanlığı kanalı ile tal imat verebilirler. 

Dış iktisadî münasebetlerin yürütülmesinde ahenk ve işbirliği 

Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti 'nin milletlerarası iktisadî müna-
sebetleriyle veya bu münasebetlerin belli alanlarıyla i lg i l i dış temas ve 
müzakerelerde Hükümetin dış politikası ve yürürlükteki kalkınma pla
nına uygun olarak takibi gerekli hedeflerin tesbiti konusunda bakanlık-
lararası koordinasyon komite veya komiteleri, Bakanlar Kuru lu karar? 

namesiyle kurulabil ir . B u komite veya komiteler, Bakanlar Kuru lu ka 
rarnamesiyle verilebilecek diğer koordinasyon görevlerini de yerine ge
tir ir ler. 

B u komitede veya komitelerde Başbakanlık Devlet P lanlama Teş
kilâtı, Dışişleri, Mal iye ve Ticaret Bakanlıklan ve Bakanlar Kuru lu 
kararnamesinde gösterilebilecek diğer bakanlıkların temsilcileri bulu
nurlar. Komite veya komiteler, gerekliyse, diğer Bakanlıklardan, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasından ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarından temsilci davet edebilirler. 

Dışişleri Bakanlığı memurları dışındaki memurların diplomatik 
temsilcil ik şefliğine atanmaları 

Madde 3 — Dışişleri Bakanlığı memurları dışındaki memurlardan 
Büyükelçilik, Elçilik veya Da imi Temsilci l ik görevine atamalar, Dış
işleri Bakanlığı meslek memurları kadrolarından yapılır. Ancak, bu 
memurlar, mensup oldukları Bakanlık, daire, idare, teşebbüs, kuruluş 
veya kurumdaki bütün müktesep haklarını muhafaza ederler; sadece, 
aylık ve kıdem tazminatlarını ve aylıklarına bağlı diğer istihkaklannı 
yeni geçtikleri Dışişleri Bakanlığı kadrolarından alırlar. B u memurla
rın atandıkları dış görevin sona ermesiyle birl ikte, bunlar, mensup ol
dukları bakanlık, daire, idare, teşebbüs, kuruluş veya kurumdaki kad
rolarına, dış görev sırasında kazandıkları haklar la dönerler. 

25 Mayıs 1955 tarihl i ve 6577 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 19 
Mayıs 1928 tar ihl i ve 1281 sayılı kanun hükümleri saklıdır. 

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî 
İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliğinin görevleri 

Madde 4 — 1. Mal iye Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 29 Mayıs 1936 tar ihl i ve 2996 sayılı Kanunun 6 Temmuz 1960 ta
r ih l i ve 13 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 11 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadî işbirliği Teş
kilâtı Genel Sekreterliği : Hazine muamelelerini yapmak; Hazine mev
cutlarını nemalandvrmak; Hazine'nin doğrudan doğruya iştiraki bulu
nan müessese ve teşekküllerde hissedarlık sıfatının icabettirdiği mua
meleleri yapmak; Hazine esham ve tahvilât cüzdanını ve Hazinece mu
hafazası icabeden kıymetli ayırılan muhafaza ve idare etmek; her türlü 
iç ve dış kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, ihraç, tediye, i t fa ve 
kayıt işleri ile, bu işlerin gerektirdiği ve milletlerarası kuru l ve kuru 
luşlarla kamu borçlanmasına müncer olacak müzakerat ve muhaberatı 
yürütmek, sağlanan kamu borçlarının ve - kültür yardımları dışındaki -
dış yardımların kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele 
ve andlaşmaların tatbikatına ilişkin olarak memleket dahilinde yapıla
cak bilûmum temas, müzakere ve gerekli işlemleri i fa etmek; Devletçe 
verilen kefalet, taviz ve yapılan ikrazata müteallik muameleleri i fa et
mek; Devletin yabancı memleketlerdeki bütçe ile i l g i l i ödemelerini yap
mak; darphane, Devlet Yatırım Bankası, Menkul Kıymetler ve K a m 
biyo Borsası ile Hazinenin münasebetlerini tanzim ve idare etmek; bun
ların muamelelerini murakabe etmek; kambiyo kontroluna ait esasları 
hazırlamak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve tayin veya teş
k i l edeceği diğer merciler vasıtasiyle tatbikatını tanzim ve idare etmek; 
6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun Mal iye Bakanlığına 
verdiği görevleri yapmak; Petrol Kanununun vergi mevzuları dışında 
Mal iye Bakanlığına verdiği vazifeleri i fa etmek; yıllık programlarda 
belirtilen esaslar dahilinde tediye muvazenesi, mevduat ve tasarrufun 
teşvik ve tanzimi, uzun, orta ve kısa vadeli kredilerle i l g i l i politikaları 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birl ikte icra etmek; millî pa
ranın tedavül ve istikrarını. Devletin para siyasetini tanzim etmek; 
yıllık programlarda belirtilen esaslar dahilinde para - kredi politikasını 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile bir l ikte yürütmek; iç ve dış 
malî ve iktisadî hareketleri takibetmek; Bankalar Kanunu tatbikatını 
takip ve bankaları murakabe etmek; yıllık programlarda belirtilen esas
lara uygun olarak İktisadî Devlet Teşekküllerinin finansman program
larının tatbikatını takibetmek ve bu finansman programlannın kalkın
ma planı ve yıllık programlarda belirtilen hedeflere uygun olarak icrası 
için gereken tedbirleri a lmak; döner sermayelerin ve hususî bütçelerin 
umumi muvazene ile nakit durumu ve para politikası bakımından ahen
gini sağlamak; 28 Temmuz 1967 tar ih ve 933 sayılı kanunun 1 inci mad
desine göre teşkil edilen fonların yıllık programlarda belirti len esaslara 
uygun olarak aracı kuruluşlara int ikal ini sağlamak ve geri ödenmele
r in i takibetmek; dış memleketlerdeki büyükelçilikler, elçilikler, başkonso
losluklar ve konsolosluklar nezdinde iktisat ve maliye müşavirlik ve 
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ataşelikleri tesis etmek; yabancı devletler ve milletlerarası kurul lar ve 
bunların temsilcil ik ve temsilcileriyle malî ve iktisadî konularda millet
lerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkındaki ka 
nunun 1 inci maddesinde tasrih olunan şekil ve şümulde temas ve mü
zakerelerde bulunmak, görevleri ile ödevlidir. 

30 Eylül 1960 tar ihl i ve 91 sayılı kanun ve 21 M a r t 1964 tarihl i ve 
440 sayılı kanun ile 28 Temmuz 1967 tarihl i ve 933 sayılı kanun hü
kümleri saklıdır.» 

2. Hazine .Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadî İşbirliği 
Teşkilâtı Genel Sekreterliği, gerektiği hallerde, 1 inci fıkradaki görev
lerinin ifası sırasında genel ve katma bütçeli idarelerle, İktisadî Devlet 
Teşekkülü ve benzeri kuruluşlara ve bankalara mensup memur ve hiz
metli leri, bu memur ve hizmetli lerin mensup oldukları idare, teşekkül, 
kuruluş ve bankalardaki özlük hakları devam etmek ve maaş ve ücret
lerini oralardan almak kaydiyle, geçici b ir müddet için istihdam ede
bil ir . 

3. 30 Haz i ran 1939 tar ihl i ve 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Mal iye Bakanlığına ait kısmında yazılı «Dış temsilcilikler» 
kadroları kaldırılmış ve yerlerine ek (1) sayılı cetvelde yazılı yurt dışı 
görev kadroları eklenmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı için eklenen kadrolar 

Madde 5 — 30 Haz i ran 1939 tar ih l i ve 3656 sayılı kanuna ek (1) 
sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına, ek (2) sayılı cetveldeki kad
rolar eklenmiştir. 

özel kanunu gereğince diplomatik temsilcil ikler ve konsolosluk 
heyetleri nezdinde 1 inci maddenin 4 üncü bendinde yazılı Müşavir, Ataşe 
ve diğer memurları bulundurmak yetkisine sahip olmıyan bakanlıkların 
memurları, gerekli görüldüğü takdirde, Dışişleri Bakanlığı kadrolarına 
nak i l suretiyle diplomatik temsilcil ikler ve konsolosluk heyetleri nez-
dine atanabilirler. B u takdirde çıkarılması gereken kararname bir ortak 
kararname ise, bu kararname Dışişleri Bakanınca da imzalanır. B u 
atanmaların yapılabileceği kadrolar ek (3) sayılı cetvelde gösterilmiş 
olup, bunlar 30 Haz i ran 1939 tar ih l i ve 3656 sayılı kanuna ek (1) sayılı 
cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

Ticaret Bakanlığiyle ilgili olarak yeniden yürürlüğe konulan 
hükümler; kadrolar 

Madde 6 — 1. Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Vazifelerine dair 
27 Mayıs 1939 tar ih l i ve 3614 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 Tem
muz 1960 tar ih l i ve 13 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce yürürlükte 
olan metni yeniden yürürlüğe konulmuştur. Ancak, 6 Temmuz 1960 ta
r ih l i ve 13 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe gir
miş olan kanunlar la yapılmış yürürlükteki sair değişiklikler saklıdır. 

2. 30 Haz i ran 1939 tar ih l i ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığına ait kısmına, ek (4) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

Dış ayliklar 

Madde 7 — E k (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerdeki kadrolar
dan dış görevlere atanan memurların aylıkları, 21 Şubat 1963 tar ihl i ve 
212 sayılı kanunla değiştirilmiş 28 Temmuz 1946 tarihl i ve 4991 sayılı 
kanuna göre ödenir. 

Değiştirilen hüküm 

Madde 8 — 31 Mayıs 1963 tar ihl i ve 244 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Andlaşmalarla i l g i l i belgelerin hazırlanması 
Madde 4 — 1 inci, 2 nc i ve 3 üncü maddeler gereğince kanun ta

sarılarım ve kararname tasarılarını ve 2 nc i maddenin 2 nci fıkrası ge
reğince Cumhuriyet Senatosu ile- Mi l le t Meclisinin bilgisine sunulacak 
olan andlaşmalarm bu Mecl is ler in Başkanlıklarına sunma yazılarını ha
zırlamak görevi, Dışişleri Bakanlığınca yerine getiri l ir . 

Ye tk i belgesi, onaylama belgesi, onaylama belgesinin alınıp veri l
mesi veya sadece verilmesi tutanağı ve değişik şekillerdeki andlaşma
larm metinleri gibi milletlerarası hukukun veya tatbikatın gerektirdiği 
her türlü belgelerin asıl veya örneklerini hazırlamak, Türkiye Cumhu
riyet i adına yapılan andlaşmalan milletlerarası kurul larda tescil ettir
mek ve Türkiye Cumhuriyet i adına yapılmış veya yapılacak andlaşma
ların resmî sici l ini tutmak, Dışişleri Bakanlığının görevidir.» 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 9 ^ - 8 Temmuz 1948 tar ihl i ve 5250 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesinin son fıkrası, 31 Mayıs 1949 tarihl i ve 5412 sayılı Mil let ler
arası İktisadî İşbirliği Teşkilâtı hakkındaki Kanun ve 6 Temmuz 1960 
tarihl i ve 13 sayılı kanunun 11 ilâ 13 üncü maddeleri dışındaki hüküm
ler i ile yukardaki maddeler hükümlerine aykırı bütün genel ve özel hü
kümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici hükümler 

Geçici madde 1 — 30 Ocak 1963 tarihl i ve 395 sayılı kanunla 30 
Haz iran 1939 tar ihl i ve 3656 sayılı kanunun Maliye Bakanlığı kısmına 
eklenmiş olup işbu kanunun 4 üncü maddesinin 3 üncü bendi hükmü ile 
kaldırılan dış görev kadrolarını işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
işgal etmekte bulunan Mal iye Bakanlığı memurları işbu kanunun 4 
üncü maddesinin 3 üncü bendi hükmü ile verilen yeni kadrolara, Ticaret 
Bakanlığı memurları işbu kanunun 6 nci maddesinin 2 nc i bendi ile 
verilen yeni kadrolara ve Dışişleri, Mal iye ve Ticaret Bakanlıkları dı
şındaki bakanlıkların memurları da işbu kanunun 5 inc i maddesinin 2 
nci fıkrası ile verilen yeni kadrolara, bulundukları kadrolar ve a lmakta 
oldukları aylıkları ile ve yeni unvanları ile nakledilmiş sayılarak yeni
den atanmalarına lüzum olmadan; ve (bunlardan işbu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte geçici görev, hastalık, idarî veya nizami mezuniyet 
gibi kanunî sebeplerle görevleri başında bulunmıyanlar İçin işe başlama 
kaydı aranmaksızın, kendilerinin istihdamlarına ve a lmakta oldukları 
aylıklarının verilmesine devam olunur. 

2. İşbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce diğer bakanlıklarla, 
bu bakanlıklara bağlı dış temsilcil ik ve misyonlar tarafından yürütülen 
dış temaslara, milletlerarası andlaşma müzakerelerine ve akdine dair 
evrak ve belgelerden, işbu kanunla Dışişleri Bakanlığına devredilen gö
revlerle i lg i l i olanlar Dışişleri Bakanlığına veya bu bakanlıkça gösteri
lecek diplomatik temsilciliklere devrolunacaktır. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 10 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTÜLME 

Madde 11 — B u kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 
13/5/1969 

E K (1) S A Y I L I C E T V E L 

Maliye Bakanlığı yurt dışı görev kadroları 

D. Görevin çeşidi Adet Aylık 

2 Daimî Temsilci Yardımcısı 2 1 750 
3 Daimî Temsilci Yardımcısı 2 1 500 
3 Mal iye ve İktisat Başmüşaviri 8 1 500 
4 Mal iye Müşaviri 3 1 250 
4 İktisat Müşaviri 3 1 250 
5 Maliye Müşaviri 8 1 100 
5 ik t i sa t Müşaviri S 1 100 
6 Mal iye Müşaviri 3 050 
6 İktisat Müşaviri 3 950 
7 Maliye Ataşesi 14 800 
8 Maliye Ataşesi 7 700 
9 Maliye Ataşesi Yardımcısı 7 «00 

11 İdarî Memur 2 450 

E K (2) S A Y I L I C E T V E L 

Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurları Kadrolarına eklenen kadrolar 
1 Büyükelçi 2 2 000 
2 Bi r inc i Sınıf Ortaelçi 12 1 750 

E K (3) S A Y I L I C E T V E L 

Dışişleri Bakanlığı Kadrolarına eklenen müşavirlik ve ataşelik 
kadroları » 

5 Teknik Müşavir 6 1 100 
7 Teknik Ataşe « 950 

( E K (4) S A Y I L I C E T V E L 

Ticaret Bakanlığı yurt dışı görev kadrolarına eklenen kadrolar 
2 Daimî Temsilci Yardımcısı 1 ı 7 » 
3 •» » » 1 1 800 
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Görevin çeşidi Sayı Aylık 

4 
5 

Ns. 

Ticaret Müşaviri 

D o s t u 

1 1 250 
3 1 100 

R e s m i 
C«SWt0 

mı 

2996 

3614 

3656 

5250 

5412 

6221 
14 

S9S 

Süzti ffeeen Kanunlar t 
O r d u ve J a n d a r m a K a d r o l a r ı H a r i c i n d e k i Hldematı D e v l e t l e 
IMustahdem O r d u y a M e n s u p Muvazzaf Z a b ı t ve Mııınzzaf 
•Askerî 'Memurları hakkında K a n u n 28/5/1928 
M a l i y e V e k â l e t ' l e ş k ı l â r yo V a z i f e l e r i hakkında K a n u n 

5/6/1936 
T i c a r e t V e k â l e t i T e ş k i l â t r« V a z i f e l e r i n e dair K a n u n 

31/5 /1939 
D e v l e t 'Memurları «Arlıklarının T e v h i t ve T e a d ü l ü n e d a i r 
K a n u n 8/7/1939 
Dıaıaleri Bakanl ığı K u m l u s u hakkındaki 3312 «ayıl ı K a n u n a 
ek K a n u n 13/7/1948 
Mi l le t l e raras ı İktisadî İşbir l iği T e ş k i l â t ı bsJkkuıda Kamın 

6 ' 6 / 1 9 4 9 

Y a b a n c ı Sermayeyi Teşvik K a r u n u 23/1/1954 
Mi l le t leraras ı İkt isadi ve M s l î Münasebet ler in T a n z i m i hak* 
kındı K a n u n 11/7/1960 
M i l l e t l e r a r a s ı Andlaamal ıc tn Y a p ı l m a s ı , Yürürlüğü ve Y a 
yınlanması i l e Bazı Andlasmaların Yapı lmas ı İ ç i n B a k a n l a r 
K u m l u n a Y e t k i V e r i l m e s i hakkında K a n u n 11/6/1963 
3656 sayılı K a n u n a bağlı ( I ) sayıl ı c e t v e l i n M a l i y e B a 
k a n l ı S ı kısanında v e 2996 sayıl ı K a n u n d a değişiklik yapı l 
masına ve bu kanuna bazı m a d d e l e r e k l e n m e s i n e da i r K a n u n 

6 /2/1964 
K a l k ı n m a P l a n ı m n Uy£ulanuıası Esas lar ına d a i r K a n u n 

11/8 /1967 

ertıp C i l t S a h i f s Sayı 

3 9 9)3 901 

3 17 1024 3322 

3 20 695 4222 

3 20 1397 4253 

31 29 1258 6956 

3 30 1102 7225 

3 35 254 8615 

4 I 66 10548 

3 3 1507ı 11425 

5 3 400 11626 

3 6 Z477 12671 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına döner sermayeden ödenek ve 
prim, yardımcı tıp personeline prim verilmesine dair Kamın 

Kanun No : 1174 Kabul tarihi: 6/5/1969 

Madde 1 — Ege Üniversitesi Tıp personelinin 115 sayılı kanunla 
değişik 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 58 inci maddesine göre ve
rilmiş olan döner sermaye ile işletilen kürsü, enstitü ve laboratuvarları 
ile sadece öğretim ve araştırma yapan kürsü, enstitü ve lâboratuvarla-
rında görevli öğretim üyelerine ve öğretim üyesi yardımcılarına aylık 
ve üniversite tazminatlarından ayrı olarak, emekliliğe esas olan aylık 
tutarlarını geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinden ek ödenek ve
r i l i r . 

E k ödenek alanlar hariçte serbest olarak meslek ve sanatlarını 
İcra edemezler, resmî ve özel herhangi b i r müessesede aylıklı, ücretli 
veya sözleşmeli görev alamazlar. Ancak döner sermaye ile işletilen 
kürsü, enstitü ve laboratuvarlar ile sadece öğretim ve araştırma yapan 
kürsü, enstitü ve laboratuvarlarda görevli öğretim üyeleri kanunların 
kendilerine yüklediği görevleri yapmak üzere Fakülte Profesörler K u 
rulunun izni ile üniversite, yüksek öğretim ve bilimsel araştırma k u 
rumlarında eğitim ve araştırma ile i lg i l i bir ek görev alabilirler ve bu 
ek görev karşılığı alacakları ödenek, aylık veya ücretleri fakülte döner 
sermaye hesabına yatırırlar. 

Madde 2 — Ege üniversitesi Tıp Fakültesinin döner sermaye ile 
İşletilen kürsü, enstitü ve laboratuvarları ile sadece öğretim ve araş
tırma yapan kürsü, enstitü ve laboratuvarlarmda normal mesai saat
leri dışında çalışan öğretim üyeleri, öğretim üyesi yardımcıları ve yar
dımcı tıp personeline pr im verilir. 

Madde 3 — B u kanuna göre yapılacak ödemelerin şekil ve şart
ları, kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde Maliye Bakanlığı 
ve Devlet Personel Dairesinin uygun mütalâası alındıktan sonra üni
versitece hazırlanacak yönetmelikte bel irt i l i r . 

Madde 4 — B u kanun ve hazırlanacak yönetmeliğe göre ödenecek 
ek ödenek ve primler hakkında 7244 sayılı kanunun 3 üncü maddesi 
hükmü uygulanmaz. 

Madde 5 — B u kanun, yayımını takibeden aybaşından itibaren yü
rürlüğe girer. 

Madde 6 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 
13/5/1969 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkında 224 
sayılı Kanunim 15, 20 ve 24 üncü maddelerinin değiştiril
mesine ve mezkûr kanuna geçici bir madde eklenmesine 

dair Kanun 

Kanun No : 1175 Kabul tarihi : 8/5/1969 

Madde 1 — 
değistirilmiştir : 

224 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

Madde 15 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde, has
taların muhtaç olduğu ilâç ve tedavi vasıtaları köylerde ve serbest ecza
nesi bulunmayan yerlerde sağlık teşkilâtmca veya Sağlık ve Sosyal Ya r 
dım Bakanlığı tarafından işletilen eczaneler ve ecza dolapları tarafından 
209 sayılı Kanun ve bununla i lg i l i yönetmelik hükümleri dahilinde döner 
sermaye verilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kurumlarca 
temin edilir. B u eczane ve ecza dolapları ile teşekküller serbest meslek 
icra eden hekimlerin muayene ve tedavi ett ikleri hastalara da ilâç satar
lar. 

Madde 2 — Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 20 — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin uygulanması 
1982 yılma kadar bütün memlekete teşmil edilecek ve 19 uncu maddede 
yazılı teşekküllerde çalışan sağlık personeli de bu tarihten önce bu kanun 
hükümlerine tabi olacaklardır. 

Madde 3 — Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 24 — Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinde vazife alanlar, 
vazifeye başladıkları günden itibaren mukavele imzalamaya mecburdurlar. 

B u mukavele 1 yıldan az, 3 yıldan faz la olamaz. 
Mukavele müddeti zarfında i lg i l i kurumlar mukaveleli personeli lü

zumu halinde sosyalleştirme bölgesi içinde herhangi bir mahalle ve sağlık 
vazifesine nakledebilirler. 

Mukavele müddetinin hitanımdan en geç 1 ay evvel mukavelenin 
yenilenmiyeceği bildirilmediği takdirde mukavele birer yıllık sürelerle 
uzatılmış sayılır. 

B i r yıldan fazla mukavele imzalanmış olması halinde, bir yıllık hiz
metten sonra sebep gösterilmeksizm 3 aylık bir ihbar müddetine riayet 
kaydıyle mukavele her zaman için fesih edilebilir. 

Tay in edildikleri yere gitmiyenler veya vazifesini terk edenlerin 
mukaveleleri feshedilerek hizmetten çıkarılırlar. B u suretle hizmetten 
ayrılanlar bir yıl süre ile kamu sektöründe herhangi bir göreve tayin 
edilemezler ve çalışmakta oldukları ilde veya daha önce mukavele ile 
çalıştıkları illerde bir yıl süre ile serbest sanat icra edemezler. 

Madde 4 — 224 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir : 
Geçici Madde — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mu

kavele imzalamış olan sağlık ve yardımcı sağlık personeli de değişik 24 
üncü madde hükümlerinden faydalanırlar. 

Madde 5 — B u kanun yayımı tarihinden it ibaren yürürlüğe girer. 
Madde 6 — B u kanunu yürütmeye Bakanlar Kuru lu yetkil idir. 

"14/5/1969 

N o . 

224 

B a t l ı s ı 
i iüs tur 
T e r t i p C i l t 

İleill Kanun i 
Sağ l ık H i z m e t l e r i n i n Sosya l leş t i r i lmes i hakkında Kamın 

12/1/1961 

Resmi 

Sabite Say* 

I486 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası 
bulunan malzemelerin satılması, devredilmesi veya hibe 
edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli 

hakkında Kanun 

Kanun No : 1176 Kabul tarihi: 8/5/1969 

Madde 1 — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde kadro dışı edilen veya İhti
yaç fazlası bulunan silâh, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin; 

a) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaset ve menfaatlerine aykırı o l 
mamak şartiyle lüzumu halinde dost ve müttefik devletlere : 

1. Hibe edilmesine, 
2. Değerinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesine, 
3. Gerçek değeri üzerinden satılmasına, 
b) Türkiye'deki kamu teşekkülleriyle kurumlarına devredilmesine 

veya satılmasına, 
c) B u gibi malzeme, silâh ve mühimmatın satışından veya düşük 

bedelle yardım olarak verilmesinden sağlanacak gelirin, Türk Silâhlı 
Kuvvetler inin harb sanayiini geliştirmek maksadiyle kullanılmak üzere 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde özel bir fona yatırılmasına; 

Bakanlar Kuru lu kararnamesiyle karar verilebilir. 
Madde 2 — Silâh, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerin kadro 

dışı olduğu veya ihtiyaç fazlası bulunduğu hususu, Genelkurmay Başkan
lığı tarafından tespit olunur. 



17 M A Y I S 1969 

1 inci madde kapsamına giren işlemler sonuçlandırılmadan evvel 
Genelkurmay Başkanlığının mütalaası alınır. 

Madde 3 — Dost yabancı devletler Silâhlı Kuvvetler ve Jandarma 
personeline Türkiye'de veya kendi ülkesinde yaptırılacak askerî eğitimin 
gerektirdiği masraflarla eğitim personelinin yolluk, aylık ve diğer özlük 
haklarının ödenmesi esaslarını verilecek malzemenin sevk ve teslimi ile 
i lg i l i masraflar da dahil olmak üzere yapılacak bütün masraflara taraf
ların hangi oranda ve şekilde katılacaklarını belirtecek andlaşmaları 31 
Mayıs 1963 tarihl i ve 244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası 
gereğince onaylamaya veya bunlara katılmaya Bakanlar Kuru lu yetkilidir. 

Sahife : 11 

Geçici Madde — Dost ve müttefik devletlere 1965 yılından itibaren 
yapılan yardım ve satışlar hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 4 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 — B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

14/5/1969 

D f l i t u r Gazete 
N o . Bağlığı T e r t i p C i l t S a h i l e bayı 

S ö z ü g e ç e n K a n u n i 
244 Mi l le t leraras ı A n t l a ş m a l a r ı n Yapı lması Yururlugıi ve Y a 

yımlanması i l e Bazı Andlagmaların Yapı lması i ç i n Bakanlar" 

K u r u l u n a Y e t t i V e r i l m e l i hakkında K a n u n 11/6/1963 5 2 1507 11425 

»• 

(Resmî Gazete) 

YÖNETMELİKSSSSSSSS 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 

istanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğine ek Yönetmeliğin 
1 inci ve 17 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

Yönetmelik 
Madde 1 — Aşağıda yazılı olduğu veçhile, İstanbul Üniversitesi 

Öğrenci Yönetmeliğine ek Yönetmeliğin 1 inci ve 17 nci maddeleri değiş
tirilmiştir : 

Madde 1 — İ s t a n b u l Üniversitesinin bir ders yılındaki öğretimi, 
kış ve yaz sömestirleri olmak üzere, 2 sömestirde yapılır. Kış sömestri 
1 Kasımda başlar 31 Ocakta sona erer, yaz sömestri de 1 Mar t ta başlar. 

31 Mayısta sona erer. Ancak Tıp Fakülteleri, öğretimlerindeki özellikle
rine göre ve bu süreleri kısaltmamak şartı ile, öğretim ve imtihan yönet
meliklerinde sömestirlerin başlama ve sona erme tarihlerini ayrıca tespit 
edebilirler. 

Madde 17 — Üniversite imtihanları, Haziran, E k i m ve Şubat ayla
rında olmak üzere, en çok üç dönemde yapılır. B i r inc i maddede sözü ge
çen sömestirlerin başlama ve sona erme tarihlerini ayrıca tespit etmiş 
olan tıp fakülteleri, yukarıda ayları belirtilen üç imtihan döneminin baş
lama ve sona erme tarihlerini de öğretim ve imtihan yönetmeliklerinde 
belirtirler. 

Madde 2 — B u Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

İ L A N L A R 
İsparta Ağır Ceza Mahkemesinden: 

Esas N o : 1967/141 
Karar N o : 1969/69 

K A R A R 
Ağır Ceza Re i s i : H i lmi Erdem 8499 
Aza : Mehmet Kayran 8178 
A z a : Cemal Özdoğan 8793 
Kâtip: A l i Evci, 
Müdahil: Bayram Güçlüer ' (Namı diğeri Üçler) : Osman oğlu 1945 

doğumlu Dinar Kazasının Avşar Köyünden, 
Suç: Adam öldürmeğe tam teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna muha

lefet, 
Suç tarihi : 29/6/1967 
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan müdahil hakkında Mahkeme

mizde yapılan açık yargılama sonunda : 
Sanık Hayati Tasdelmiş'in müdabili öldürmeye tam teşebbüs suçu 

sabit olmakla hareketine uyan T. C. K . nun 448, 62, 51/1 inci maddeleri 
gereğince neticeten sanığın on i k i sene müddetle ağır hapis cezasiyle mah
kûmiyetine dair müdahilin gıyabında verilen 16/9/1968 tarihinde verilen 
karar, müdahilin adresini terketmiş bulunduğundan bugüne kadar tebliğ 
edilemediği ve açık adresinin de tespit edüemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine göre Resmî Gazete ile hük
mün ilânen tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın 
yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve ilânın 
bir örneğinin ayrıca mahkeme ilân tahtasına asılmasına 26/4/1969 tar i 
hinde birlikte karar verildi. 

4664 « 
i zm i r Asl iye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1968/676 
Davacı Emine Mesrure Pışmişoğlu tarafından davalı Mehmet Esat 

Pişmişoğlu aleyhine ikâme olunan boşanma davasında : 
Adres i meçhul bulunan davalıya usulün 141 ve müteakip madde

leri gereğince ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup duruşma 
23/5/1969 günü saat 9,30 a talikine karar verilmiş olmakla belli gün 
ve saatte davalının mahkemede hazır bulunması lüzumu tebliğ maka
mına ka im olmak üzere keyfiyet ilân olunur. 4873 / 1-1 

Çankırı Topraksu Başmühendisliğinden : 

A — 65.016.07 T L . keşif bedelli Çankırı - Merkez - Alanpınar be
ton kanal ve akedük projesi inşaatı 2490 sayılı Kanun çerçevesinde 
30/5/1969 Cuma günü saat 15,00 de kapalı zarf usulü ile ihale edile
cektir. 

B — İhale, Çankırı Hükümet Caddesi Sigorta Işhanı 110 No. l u 
Topraksu Başmühendisliğinde yapılacaktır. 

C — Proje, şartname ve ekleri çalışma saatlerinde Başmühendis
liğimizde görülebilir. 

D — İsteklilerin ihaleye giriş belgesi alabilmeleri için müteahhitlik 
karnesi veya en az proje keşif bedeli kadar bu gibi işleri yaptıklarına 
dair belgeleriyle ihale tarihinden üç gün önce Başmühendisliğe müra
caatları şarttır. 

E — 4.500.80 T L . geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun 
usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu ile birl ikte ihaleden bir 
saat önceye kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına veril
mesi lâzımdır. 

F — Postada vaki gecikmeler itibar edilmez. 4748 / 4-1 

Anka ra Dördüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Sabahat Ataman vekil i Av . Lâtif U lu tarafından İbrahim 
Imirzalioğlu, Feruzat, Fevzi ve A. Cevdet Imirzalioğlu aleyhlerine ikame 
olunan Bahçelievler Bir inc i Cadde 92 numaralı apartmanın 5 No. lu dai
resinin davacı uhdesine tevdii suretiyle şüyuun izalesi ve kat mülkiyeti
nin tesisi davasınm yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalılardan Fevzi İmirzalioğlu'nun Bahçelievler 1. Cadde 92/5 No. 
daki adresine çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş ve savcılık ma
rifetiyle yapılan aramalara rağmen de yeni adresi tespit edilememiş ol
duğundan davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma 2/6/1969 
Pazartesi saat 9,30 a tal ik edilmiştir. 

Tay in edilen gün ve saatte adı geçen davalı duruşmaya gelmediği 
veya bir temsilci göndermediği takdirde hakkında Usu l Kanununun 405 
inci maddesi gereğince gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine ka im 
olmak üzere ilân ve tebliğ olunur. 4890 / 1-1 



Sahdtfe : 12 (Resmî Gazete) >7 MAYIS 1969 

T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis
yonu Reisliğinden : 

7 adet seyyar ray delme makinası 
7 adet seyyar ray kesme makinası 
2 adet Nivelmanlı buraj makinası 

•atın alınacaktır. 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hariçten teklif alma 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Tekli f lerin engeç 27/6/1969 Cuma günü saat 15.00 e kadar 
Ankara 'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde toplanan 
Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — B u işe ait şartnameler T C D D Ankara 'da Merkez ve is tan
bul'da S i rkec i veznelerinden 50 l i ra mukabilinde temin edilebilir. 

4 —. T C D D ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

5 — Tekli f zarfı üzerine, tekli f in hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
4802 / 2-1 

— — — — — — 

Köy işleri Bakanlığı Yol , Su, E l ek t r ik İşleri Genel Müdürlüğü Konya VII . Mıntıka Kontrol Amirliğinden : 

1) Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarf la Konya VII . Mıntıka Kontrol 
Amirliği binasındaki Köyyolları ve Köprüleri Şefi A v n i Balkan'ın odasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2) Şartnameler Ankara 'dak i Y S E . işleri Genel Müdürlüğü «Köyyollan Dairesi Başkanlığında» ve Konya VII . Mıntıka Kontrol Ami r l i 
ğinde «Köyyolları ve Köprüleri Şefliğinde» görülebilir. 

3) Eksi l tmeye girebilmek için; 
a) istekl i ler in 1969 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde yazılı her iş için o işin 

hizasında gösterilen miktarda teminat vermeleri, 
b) istekl i ler in en geç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe 

ile Konya V H . Mıntıka Kontro l Amirliğine müracaat etmeleri, (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerini bu eksiltmenin 
ilân tarihinden sonra alınmış mahall i durum bildirisi ve bunu tevsik eden banka mektubu ile Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) grubu 
müteahhitlik karnesi veya (C) grubu müteahhitlik karnesi bulunmayanlar için de ihaleli olarak işin keşif bedeli kadar benzeri iş yaptığına dair 
belge ibraz etmeleri ve plan, teçhizat taahhüt beyannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak «Yeterlik Belgesi» almaları (Makina - Teçhizat beyan
namesinde gösterecekleri ana inşaat makinalarının sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, k i r a i le hariçten temin edilecek ana inşaat 
makinaları için keza belge ibraz ederek beyanda bulunmaları) her iş için dilekçelerine ayrı a y n belgeleri bağlanacaktır. Telgrafla müracaat 
kabul edilmez. 

4) istekl i ler in 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacaklan tekli f mektuplarını eksiltme günleri en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
Yapılacak işlerin mahiyeti : 
Aşağıdaki gruplarda gösterilen köyyollarmm stablize ihzar ve nakliyesi işidir. (Stablize çıkartılması, taşıtlara yüklenmesi nakl i , boşaltıl

ması ve yol boyuna figüresi) 

İlçesi 

Akşehir 
a) 

b) 

c) 

I. NO. L U G U R U P 

Yolun Adı 

Gözpınarı - Köklüce - Dursunlu - Konan 0 + 000 -
19 + 000 K m . arası 
Kazak - Çöğürtlü - Konarı - Kundul lu 0 1- 000 - 17 A 
000 K m . arası 
Kazak - Tuzlukçu 0 -f 000 - 5 + 000 K m . arası 

Keş. bedeli 
L i r a K r . 

1.075.068,-

Geç. teminatı 
L i r a K r . 

E K S İ L T M E 
Gün Saat 

46.030,— 2/6/1969 11.00 

Belge müracaat 
son günü 

29/5/1969 

C. Beyl i 

Ku lu 

Sarayönü 

Ilgın : 

Yunak : 

Karaman : 

Karapınar 

a) 
b) 

O 

a) 

b) 

a) 

b) 
c) 
d) 

a) 

6) 

a) 

a) 

2. NO. L U G R U P : 

Yeniceoba - Bulduk 0 + 000 - 11 + 000 K m . arası 
Ağılbaşı - Boğazören - Arşına - Kırkpınar - Hisar 
8 + 000 - 28 + 000 K m . arası 
Ağılbaşı Y . İlt. Altılar 0 + 000 - 6 + 000 K m . arası 

3. NO. L U G R U P : 

Kuyulusebil tlt. Karabıyık 0 
arası 
Kuyulusebil - Kadıoğlu 0 + 000 

4. NO. L U G R U P : 

000 - 15 + 000 K m . 

11 + 000 K m . arası 

D. Y . Ut. Orhaniye - Çömlekçi - Çobankaya - Avdan 
0 + 000 - 15 + 000 K m . arası 
İlt. Olukpınarı - İnsaniye 0 + 000 - 10 + 000 K m . arası 
Ilgın - Ormanözü - Çatak 0 + 000 - 9 + 000 K m . arası 
Ilgın - Bulcuk 0 + 000 - 12 + 000 K m . arası 

5. NO. L U G R U P : 

Yunak - P ir ibey l i - Y . Ağzıaçık 0 + 000 - 11 + 000 
K m . arası 
D. Y . İlt. Ayrıktepe - Siıam - Cebrail - Kargalı 
0 + 000 - 14 + 000 K m . arası 

6. NO . L U G R U P : 

D. Y . İlt. - Mesudiye - Karalgazı - Demıryurt - Islihı-
sar - Klsec ik - Kaşoba - Ortaoba - SUleymanhacı -
Adakale 0 + 000 - 35+ 000 K m . arası 

7. NO. L U G R U P : 

D. Y . l i t . Kayalı 
30 + 000 K m . arası 

Emirgaz i - Belkaya 0 + 000 -

1.066.812,— 

675.120, 

808.786,-

420.108, 

686.700,— 

838.800,-

45.760— 3/6/1969 11.00 29/5/1969 

30.755,— 4/6/1969 11.00 30/5/1969 

36.110 — 5/6/1969 11.00 30/5/1969 

20.555— 6/6/1969 11.00 2/6/1969 

31.218,-

37.302, 

9/6/1969 

10/6/1969 

11.00 5/6/1969 

11.00 6/6/1969 
4816 / 4-1 



17 MAYIS 1969 

Ankara Lv. A . 4 No. lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına aşağıda yazılı üç 
kalem ilâç hammaddesi satm alınacaktır. İhalesi 3/6/1969 Salı günü saat 
10,30 da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komis
yonda ve istanbul Levazım Amirüğinde görülebilir, ilâç hammaddelerinin 
tamamı bir müteahhide ihale olunabileceği gibi her kalemin tamamı da 
ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. 

Miktarı Fiyatı Tutarı G. Tem. 
C i n s i K i l o L i r a K r . L i r a K r . L i r a K r , 

V i tamin B2 (Riboflavin) 40 374,33 14.973,20 1.125,— 
Vi tamin B6 30 361,33 10.839,90 815,— 
Vi tamin E 140 656,33 91.886,20 5.850,— 

Yekûn 117.699,30 7.135,— 

4658 /4-2 

Kapalı zarf usulü ile Nato Enf . D. Bşk. lığı binalarının tamir i ve 
tadilât İşi yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli : 92.737,91 l i ra olup, geçici teminatı : 5.900,— liradır. 
İhalesi 4/6/1969 Çarşamba günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacak
tır. Keşif ve Şartnamesi her gün Komisyonda ve is tanbul Levazım Ami r 
liğinde görülebilir. Tal iplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
hazırlıyacakları tekli f zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Tal iplerin en geç 30/5/1969 gü
nü saat 17,00 ye kadar Ankara 'da Nato Enf. D. Bşk. lığına müracaat 
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4608 /4-2 

Kapalı zarf usulü ile Derince elektrik ve elektronik laboratuvar in 
şaatı işi yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli : 1.965.661,76 l i ra olup, geçici teminatı 72.725,— l i ra
dır. İhalesi 4/6/1969 Çarşamba günü saat 11,30 da Komisyonda yapıla
caktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım 
Amirliğinde görülebilir. Tal iplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde hazırlıyacakları tekli f zarflarını en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Tal iplerin en geç 30/5/1969 
günü saat 17,00 ye kadar Ankara 'da Dz. K. Inş. E m i . D. Bşk. lığına 
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

4609 / 4-2 

Anka ra Vilâyeti Da imi Encümeninden : 

Muh . bedeli G. teminatı 
Yapılacak iş L i r a K r . L i r a K r . 

1000 takım kışlık elbise dikişi 90.000,— 5.750,— 
1000 takım yazlık elbise, 200 takım gömlek 
ve 1000 adet kravat d ik imi 62.000,— 4.350,— 

Çarşı ve mahalle bekçileri İçin kumaşı idarece verilmek, diğer 
bi lumum malzemesi müteahhidine ait olmak kaydiyle yaptırılacak yuka
rıda müfredatı yazılı elbise, gömlek ve kravat dikişi işi kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır, ihaleleri ayrı ayrı olarak 28/5/1969 Çarşamba 
günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen Toplantı Salonunda 
yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülebilir. 

İsteklilerin belir l i gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mek
tubu ve 1969 yılma ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre ha
zırlayacakları kapalı zarflarını makbuz mukabil i Daimî Encümene ver
meleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
4533/4-3 

Anka ra Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf ve eksiltme suretiyle otel onarım ilânı. 
Ankara'nın Ulus mevkiinde Büyük Mi l le t Mecl isi eski binası karşı

sında mülkiyeti Vak f a ait A n k a r a Palas Otelinin (2.619.706,36) l i r a ke
şif bedelli onarımı 2490 sayılı Kanun ile bu işe eksiltme şartnamesi, 

Sahife : 13 

sözleşme projesi ve buna bağlı özel ve fenni şartnameler dahilinde kapalı 
zarf la ve eksiltme suretiyle 23/5/1969 günü saat 15.00 de Bölge Müdür
lüğü binasında toplanacak Komisyon marifetiyle ihalesi yapılacaktır. 

Eksi l tmeye iştirak etmek isteyenlerin (92.341,19) l i ra geçici temi
nat makbuzu ve 1969 yılı vizesi havi Ticaret Odaları belgesini ve eksilt
me gününden (Resmî tat i l günleri hariç) en az 6 gün evvel Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne (Abide Yapı işleri Dairesi Başkanlığına) müracaatla 
alacakları iştirak belgesini ve idareden alacakları numuneye uygun dol
duracakları teklif mektubuna havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar A n k a r a Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Komis
yon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi ve postada vak i gecik
melerden mesuliyet ve telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği 
ve buna dair şartname ve keşifnameleri Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
Anka ra Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebileceği ilân olunur. 

4233 / 4-4 

T O P R A K S U IV üncü Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıda yerleri, mahiyetleri, keşif bedelleri, muvakkat teminatları, 
ihale tarihleri ve saatleri bildirilen sulama bendi ve kanalları inşaatı işleri 
ayrı ayrı yaptırılacaktır. 

1 — ihaleler 2490 sayılı Kanunun 32 ve 33 üncü maddelerine uygun 
olarak kapalı zarf usulü ile Anka ra - Kavaklıdere Bestekâr Sokak No. 25 
deki Müdürlük binasında yapılacaktır. 

2 — Adı geçen işlere ait ihale dosyalan her gün mesai saatleri da
hilinde T O P R A K S U IV üncü Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — istekl i ler in ihaleye giriş belgesi alabilmeleri için Bayındırlık 
Bakanlığından alacakları C sınıfı müteahhitlik karneleri (Balâ-Tol projesi 
için karne istenmiyecektir) ve iş yerini gördüklerine dair köy muhtarlık-
lanndan alacakları yazı ile birlikte tat i l günleri hariç ihale tarihinden 
3 gün evvel Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, 

4 — Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektupları en geç ihale 
saatinden bir saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi l i 
verilmiş olacaktır. Postada vak i gecikmeler nazarı it ibara alınmaz. 

Keşif Muvakkat 
işin yeri ve nevi bedeli teminat ihale tarihi ve saati 

1 — Ankara-Polatlı-Babayakup 
sulama bendi ve kanal in 
şaatı 381.906,94 19.026,28 24/5/1969 Cumartesi 

günü saat 11.00 de 
2 — Ankara-Balâ-Tol su alma 

yeri ve kanal inşaatı 119.742,21 7.237,11 28/5/1969 Çarşamba 
günü saat 11.00 de 

4435 / 4-3 

Ankara Belediyesi i m a r Müdürlüğünden : 

32620 No. l u p lan cetvelinde 141 ada 12, 13, 14; 142 ada 1, 2, 3, 6, 
21, 22; 143 ada 11, 12 parseller sütununda gerekli tashihat yapılarak 
Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

i lg i l i l ere ilânen duyurulur . 
4 7 7 5 / M 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 61980 
No. l u plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

ilânen i lgi l i lere duyurulur . 

Ada No. Parsel No. 

1950 1 
1951 16, 17 
2655 5, 7, 8, 9,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
7116 1 
7286 3,4 
7373 2,3 

4774 /1-1 

6691 ada 14 vc 15 No. l u parsel ler in cephe h a t l a n 39950 No. l u 
imar planı üzerinde işlenerek Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmış
tır. 

i lg i l i lere ilânen duyurulur . 
4776 / 1-1 

(Resmî Gazeüe) 



Sahife: 14 (Resmî Gazete) 17 M A Y I S 1969 

. Tarım Bakanlığından: 

Bakanlığımız ihtiyacı için 2490 sayılı K a n u n hükümleri dairesin
de kapalı zarf usulüyle aşağıda cins, miktar , tahminî bedeli geçici 
teminat miktarı ve ihale tar ih i yazılı telsiz cihazları satın alınacaktır. 

Eks i l tme Ankara 'da Ziraî Mücadele ve Ziraî Karant ina Genel 
Müdürlüğü Sa tm A l m a Komisyonunda yapılacaktır. Tekl i f mektup
larının eksi ltme saatinden b i r saat öncesine kadar Komisyona veril
miş olması gerektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edil
mez. 

B u işe ait şartnameler Ankara 'da Ziraî Mücadele ve Ziraî K a 
rant ina Genel Müdürlüğünden bedelsiz o larak temin edi lebi l i r . 

Cinai Miktarı 
T. tutarı 
L i r a K r . 

G. teminatı 
L i r a K r . 

EKSİLTMENİN 
Günü Saati 

S. S. B. sırt telsiz 1 
cihazı 20 | 
S. S. B. Mobi l telsiz | 
cihazı 20 | l.S 
Sabit alıcı telsiz cı- | 
haza 5 | 
Linear Amplifikatör 5 j 

1,500,— 73.405,— 4/6/1969 Çar. 10.30 

4715 / 4-1 

E t ibank idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığından : 

Aşağıda kapasiteler i be l i r t i len pompalar kapalı zaıf: usulü i le sa
tın alınacaktır. 

1 adet 170 m'/saat ve 100 m. s. s. basacak e lektr ik motoru ile 
müteharrik deniz suyu pompası. 

1 adet 170 nV/saat ve 110 m. s. s. basacak dizelle müteharrik de
niz suyu pompası. 

1 adet 4,5 mVsaat ve 95 m . s. s. basacak elektr ik motoru ile mü
teharrik deniz suyu pompası. 

Tekl i f ler en geç 9 Haz i ran 1969 günü saat 14.30 a kadar Eubank 
Santra l lar Daires i Başkanlığı Muhaberat Servisine verilmiş olacak
tır. Postada vak i gecikmeler kabu l edilmez. Teknik şartnameler E t i 
bank Ener j i Santra l lar Daires i Başkanlığı Necatibey Cad. No. 3 Ka t 6 
dan temin edi lebi l ir . 

4714 /3-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve i m a r işleri Reisliği Yapı işleri 
5. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Anka ra Ote lc i l ik O k u l u Otel B l o k u inşaatı işi 2490 sayın 
K a n u n u n 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — işin keşif bedeli (2. 500.000,—) liradır. 
3 — Eks i l tme Ankara 'da Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eks i l t 

me Komisyonunda 9/6/1969 Pazartesi günü saat 16.00 da yapılacak
tır. 

4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5. Bölge 
Müdürlüğü Eks i l tme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eks i l tmeye girebi lmek için istekl i ler in; 
A ) (88.750,—) liralık geçici teminatını, 
B ) 1969 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri i le b i r l ik te verecekleri (Eks i l tme şart

namesinde bel i r t i len ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) P lan ve teçhizat beyannamesini , 
b) Sermaye ve k red i imkânlarını b i ld i ren malî durum b i ld i r i 

s i ve bunu bel irten banka referansını, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan 

keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebi leceklerini gösterir müte
ahhit l ik karnes in i , 
ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterl ik belgelerini tekl i f mektupları ile b i r l ik te zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — i s tek l i l e r tekl i f mektuplarını 9/6/1969 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabi l inde Eks i l tme .Komisyonu Başkanlı
ğına vereceklerdir. 

7 — Yeter l ik belgesi alınması için son müracaat tar ih i 5/6/1969 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgraf la müracaatlar' ve** postada vak i gecikmeler kabu l 
edilmez. 

Keyfiyet ilân o lunur. 
4615 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri 8 inci Bölge Müdürlüğünden : 

rl — Amasya Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvarı işi 1970 yılma 
sari olarak 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 903.185,34 liradır. 

3 — Eksi l tme Samsun özel İdare Işhanlan (A) B loku kat : 4 de 
Yapı işleri 8 inci Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonunda 28/5/1969 Çar
şamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı iş
leri 8 inci Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin : 
a) 39.877,41 liralık geçici teminatım, 
b) 1969 yılına ait ticaret odası belgesini, 
c) Müracaat dilekçesi ile birl ikte (Eksiltme şartnamesinde belirti

len ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, 
teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi 
imkânlarını bildiren (Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmış İnşaat, Tesi
sat ve Onarım işleri ihalelerine iştirak Yönetmeliğinde belirtilen) örnek 
2 ve örnek 2a normuna uygun malî durum bildir is i ile banka referansını, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini 
ibraz suretiyle Yapı işleri 8 inci Bölge Müdürlüğünden alacakları yeter
l ik belgesini teklif mektupları ile birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekli ler, teklif leri havi mektuplarım ihale saatinden bir saat 
öncesine kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesinin alınması İçin Yapı İşleri 8 İnci Bölge Mü
dürlüğüne yapılacak son müracaat tarihi 24/5/1969 Cumartesi günü 
saat 13.00 e kadardır. 

8 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet Uân olunur. 

4431 / i-3 

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : 

K A P A L I Z A R F L A ESKİ E S E R O N A R I M İLÂNI 
işin adı : Ankara Cenabi Ahmet Paşa Külliyesi Kağnıcıoğlu Ca

m i i - Delice Karababa Türbesi 1969 yılı onarımı, Keşif bede l i : 
90.038,80 l i ra , Geçici teminatı: 5.751,94 l i r a , iha le t a r i h i : 9/6/1969, 
Günü : Pazartesi, S a a t i : 15.00 de 

A) 2490 sayılı K a n u n a göre kapalı zar f usulü ile eksiltmeye ko
nan yukarıda yazılı (1) ka lem onarım işine ait şartnameler Ankara 'da 
Vakıflar Genel Müdürlüğü i le Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görüle
b i l i r . 

B ) Eks i l tmeye katılabilmek için geçici teminat i le 1969 vizesini 
havi Ticaret Odası kayıt vesikasını ve eksi l tme resmî ta t i l günleri ha
riç en az (6) gün evvel Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaat ederek 
alacağı iştirak belgesini tekl i f mektubu i le b i r l ik te usulüne göre zarf
layıp eksi l tme saatinden (1) saat evvel Anka ra Vakıflar Bölge Müdür
lüğü Eks i l tme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabi l inde veri
lecektir. 

C) Telgrafla müracaat ve postadaki v ak i gecikmeler nazara 
ahnmıyacaktır. 

4764 / 4-1 

Sp'~r - Toto Teşkilât Müdürlüğünden: 

24/5/1969 günü saat 16.00 da yapılacağı ilân o lan 100.000— (Yüz-
bin) TL . sı bedel l i k i tap baskı işi ihales inin saati sehven 16.00 olarak 
yazılmıştır. 

Mezkûr ihalenin aynı gün (24/5/1969) saat 11.00 de yapılacağı 
tashihen ilân olunur. 

4766/1-1 



, UJMIAYlŞ.4969 (Resmî Gazete) Sahile : 15 

T. B. M . Mecl isi Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından : 

Cinsi : T. B. M . Meclisi muhtelif onarım işleri 
T. B . M . Meclisi ana binası ile müştemilât binalarında yapılacak 

muhtelif onarım İşleri kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 
Keşif ve şartnamesi Ankara 'da mesai saatleri dahilinde Dairemiz 

Teknik İşler Müdürlüğünde ve istanbul'da" Millî Saraylar Müdürlüğünde 
görülebilir. Muhammen bedeli (310.000,—) l i ra ve geçici teminatı 
(16.150,—) liradır. İhalesi 28/5/1969 Çarşamba günü saat 15 de Daire
miz Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı K a 
nuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme şartnamesinde 
istenilen belgelerle, Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisl i
ğinden alacakları iştirak belgesi ile bir l ikte ihale günü saat 14 e ka 
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

4521 / 4-3 

Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : Mal iye Bakanlığı Bütçe ve M a l i Kontrol Genel Mü
dürlüğünde yapılacak muhtelif onarım işi. 

Keşif bedeli : (25710,95) Ura. 
Muvakkat teminatı : (1928,50) l i ra . 
Eksi l tme mahallî ve tar ih i : 28/5/1969 Çarşamba günü saat (16) 

da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile ihale oluna
caktır. Keşif, şartname ve diğer lüzumlu malumatı havi dosya mezkûr 
mahalde görülebilir. 

Eksiltmeye katılmak isteyenlerin 24/5/1969 günü mesai saati so
nuna kadar, bu işin keşif bedeli tutarında bir işi ikmal ettiklerine dair 
belgeyi dilekçelerine ekliyerek Ankara Valiliği Bayındırlık Müdürlüğün
den alacakları yeterlik belgesi ve 1969 yılı vizesini taşıyan Ticaret Odası 
vesikası ve teminat makbuzunu muhtevi olarak 2490 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde hazırlıyacaklan tekli f mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına tevdi etmeleri ilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4499 /4-4 

îmar ve iskân Bakanlığından : 

2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 
ekl i listede cins ve m ik t an yazılı 15 kalem malzeme satın alınacaktır. 

1 — İhale 28/5/1969 Çarşamba günü saat 15.00 de Bakanlık Leva
zım Müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 — ' B u işe ait muhammen bedel 20.352,50 l i ra olup geçici temi
natı 1.526,45 liradır. 

3 — Şartname bedelsiz olarak Levazım Müdürlüğünden temin 
olunur. 

4 — B u işe ait kanunî yükümler yükleniciye aittir. 
5 — istekl i ler 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32. maddesinde yazılı 

şartlar dairesinde hazırlıyacaklan tekl i f mektuplarını engeç eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. 

5 — Postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 

C İ N S Î MİKTARI 

Elektronic Stencil R E X R O T A R Y 3 Paket 
18 x 24 parlak fotoğraf kâğıdı 60 Kutu 
50 X 60 Mat fotoğraf kâğıdı 50 Puset 
30 X 40 Mat fotoğraf kâğıdı 50 Puset 
13 X 18 Proses f i lm 15 Ku tu (25 l ik) 
9 X 12 Proses f i lm 10 K u t u (50 l ik) 

Hiposülfit 150 K g . 
Jonson metol 2 K g . 
Jonson hidrokinon 3 K g . 
Sülfit 25 K g . 
Karbonat 25 K g . 
Bromür 2 Kg . 
Metabisülfit 5 K g . 
Aset ik As i t 5 K g . 
Rex Rotory mürekkebi 30 Kutu 

4618/4-3 

Bayındırlık Bakanlığından : 

1) Türkiye'nin 12 muhtelif yerinde muhabere tesisleri tevsii işi 
yaptırılacaktır. 

2) Yapılacak işin muhammen bedeli takriben 3.466.411 TL . (Üç 
milyon dört yüz altmış altı bin dört yüz on bir türk lirası) dır. 

3) B u veya buna benzer muhabere işleri yapmış olan f i rma veya 
f irma grublan (Hususî ortaklık kabul edilmez) istenilen bilgi ve form
ları, Bayındırlık Bakanlığı Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İn
şaat Reisliği, Atatürk Bulvarı No : 140 Kavaklıdere - A N K A R A adre
sinden 13/5/1969 dan 21/5/1969 günü saat 17,00 ye kadar alabilirler. 

4) B u işe gireceklerin Nato emniyet belgesini haiz olmaları şart
tır. 

4636 /4-3 » 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Reisliğinden: 

1 — Samsun 400 yataklı Göğüs Hastalıkları Hastanesi inşaatı işi 
1972 yılma sarî olarak 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — îşin keşif bedeli 14.100.499,90 liradır. 
3 — Eksi l tme Ankara 'da Yapı ve imar işleri Reisliği ihale Ko 

misyonunda 28/5/19C9 Çarşamba günü saat 16,00 da yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde mez

kûr Reislikte ve Samsun Yapı işleri 8 Bölge Müdürlüğünde görü
lebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) 436.765,00 liralık geçici teminatını, 
B ) 1969 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat diiekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksi ltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhi
zat beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum 
bildirisini teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Ba 
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karne
sini, iş yerini gördüklerine dair Samsun Yapı işleri 8. Bölge Müdürlü
ğünden alacakları belgeyi ibraz suretiyle Yapı ve imar işleri Reisliği 
Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplan 
ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 

6 — istekl i ler teklifleri havi mektuplannı 28/5/1969 Çarşamba 
günü saat 15.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesinin alınması için son müracaat tarihi 
22/5/1969 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

4437 / 4-3 

Kırşehir i c r a Memurluğundan : 

1968/1425 
Zonguldak 1lı Koz lu Siv i l Savunma Uzmanı iken halen adresi meç

hul bulunan M . Zeki Şenol'a : 
Osman Yay la vekil i Kırşehir avukatlarından Ekrem Ultav 'a Kır

şehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 31/7/1968 gün ve 1967/526-1968/283 
sayılı ilâmına müsteniden 1713 l i ra alacak ve a ynca icra masraf lan ile 
vekâlet ücretinin tahsili için yapılan icra takibinde adresinize gönderi
len icra emri bilâ tebliğ geri gelmiş ve yapılan zabıta tahkikatı neti
cesinde de adresiniz bulunamamış olduğundan icra emrinin kanunî müd
detine 15 gün ilâvesiyle ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

îşbu tebligatın gazetede ilân edildiği tarihten itibaren 22 gün için
de borcu ödemeniz, bu müdet içinde borcu ödemez veya tetkik merciin
den ve ait olduğu mahkemeden veyahut Yargıtay'dan icranın durdurul
masına veya geri bırakılmasına dair karar getirmediğiniz takdirde cebrî 
icra yapılacağı, yine bu müddet içinde i c r a ve iflâs Kanununun 74 ünoü 
maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız, mal beyanında bulunmaz 
veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız aynı kanunun 337 nci mad
desi gereğince hapis ile cezalandırılacağınız Tebligat Kanununun 28 ve 
müteakip maddeleri uyarınca icra emri yerine ka im olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 

4589 



Sakif« : 16 (Resaî Gazete) 17 MAYIS 1?» 

A n k a r a Valiliğinden : 

1 — Anka ra Emniyet Müdürlüğü Süvari hayvanları yemlik iht i 
yacı için beher kilogramına 30 kuruş tahminî fiyat konmuş bulunan 
56 ton yeşil yonca kapalı zar f usulü eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 — Eksi l tme 30/5/1969 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 
15.00 Anka ra Emniyet 6. Şube Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 — Yeşil Yoncanın hepsinin muhammen bedeli 16.800,— l i ra olup 
muvakkat teminatı da 1260,— liradır. 

4 — B u işe ait şartnameler her gün mesai saatleri içinde A n k a r a 
Emniyet 6. Şube Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin yukarıda belirtilen gün ve saatten en geç bir 
saat evveline kadar Ticaret Odası vesikası, teminat makbuzlarını havi 
usulüne göre tanzim edecekleri teklif zarflarını kapalı olarak Komis
yon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

6 —• Posta ve sair gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
4770 /4-2 • 

Köy işleri Bakanlığı Yol , Su ve E l ek t r i k işleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 10 adet Su Koçu 6200 sa
yılı kanunun 34 esaslarının 4. maddesine göre tekli f isteme usulü ile 
satın alınacaktır. B u işe ait geçici teminat 4.000,— liradır. 

2 — ihale, 28/5/1969 Çarşamba günü saat 11.00 de A n k a r a - Ulus 
Anafartalar Iş Hanı Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında Y .S .E . 
Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığında toplanacak 
Komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

4 — istekl i ler şartnamede istenilen vesaik Ue geçici teminat mek
tup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacakları tekl i f mek
tuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde aynı 
yerdeki Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postadaki gecikmelerle, telgrafla yapılacak teklifler kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 

4579/»-2 

1 — Tahminî bedeli 22.000,— l i r a geçici teminatı 1.650,— l i r a olan 
7 kalem ambalajlık çam kereste 2490 sayılı kanunun 31. maddesi ge
reğince kapalı zar f usulü ile satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 31/5/1969 Cumartesi günü saat 11.00 de Ankara 'da 
Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında Y . S. E . Genel Müdürlüğü 
idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tara
fından yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak 
alınabilir. 

İstekliler şartnamede istenilen vesaik İle geçici teminat mektup 
veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacakları tekl i f mektupla
rını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 

4 — Postada gecikmelerle telgrafla yapılacak tekli f lerin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 

4713/4-2 
• — 

Demirc i Devlet Hastanesi Baştabipliğinden : 

1 — Devlet Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Pavyonumuzun 1969 
Malî yılı ihtiyaç maddeleri 2490 sayılı Kanunun alâkalı maddeleri gere
ğince kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhalesi yapılacak mevat ekmek, süt-yoğurt, et, kuru erzak te
mizl ik malzemesi ve ilâç olmak üzere altı grup halinde ihaleye çıkarıl
mıştır. 

3 — Yiyecek maddelerinin muhammen bedeli 75.050 l i r a olup mu
vakkat teminatı 5.650 liradır. 

4 — Temizl ik malzemesi muhammen bedeli 8.650 l i r a muvakkat 
teminatı 650 liradır. 

5 — ilâç ve «ıhhl malzemenin muhammen bedeli 38.162,48 l i r a mu
vakkat teminatı da 2.862,50 liradır. 

6 — İhale 28 Mayıs 1969 Çarşamba günü aaat 14,00 d» Baştabiplik 
odasında yapılacaktır. 

7 — İstekliler mufassal şartnameyi h»r gün mesai •aat l t r i dahil in
de Devlet Hastanesi idaresinde görebilirler. 

8 — Tekl i f mektuplarının en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postada vak i gecikmeler 
narazı itibare alınmaz. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yatırılmış teminat makbuz
ları ve 1969 vizel i ticaret odası belgeleri ile bir l ikte yukarıda sözü geçen 
gün ve saatte Devlet Hastanesinde toplanacak Satm A l m a Komisyonda 
hazır bulunmaları Hân olunur. 

4659 / 3-2 

Tarım Bakanlığı Ankara Çayır - Mer 'a Yem Bi tk i l e r i ve Zootekni 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : 

1 — Polatlı yolu üzerindeki Enstitümüz hudutları içerisinde inşa 
ettirilecek olan laboratuvar binasının ik inc i kısım inşaat İşi 2490 sayılı 
Kanunun 51 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli 1.000.000 l i ra olup geçici 
teminatı 43.750 liradır. 

3 — Eksi l tme 3/6/1969 Sah günü «aat 15.00 de Anka ra Polatlı 
yolu üzerindeki Çayır Mer 'a Yem Bi tk i l e r i ve Zootekni Araştırma Ens
titüsü Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

4 — B u işe ait şartname ve gerekli evrak mesai saatleri dahilinde 
Enstitümüzde görülebilir. 

5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 

A - Geçici teminatını A n k a r a Okul lar Saymanlığına yatırıla
caktır. 

B - 1969 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 

C - Müracaat dilekçeleri ile birl ikte verecekleri (Eksütme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 

a) P lan ve teçhizat beyannamesini, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarını, bildiren malî durum bildirisini 

ve bunu belirten banka refaransını, 

c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebile

ceklerini gösterir müteahhitlik karnesini, 
İbraz suretiyle A n k a r a "Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları ye

ter l ik belgelerini tekli f mektupları ile bir l ikte zarfa koymaları lüzum
ludur. 

6 — istekl i ler in tekli f mektuplarını 3/6/1969 Sah günü saat 14.00 
• kadar makbuz mukabilinde EnstitümUzdeki Eksiltm» Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir. 

7 — Telgrafla müracaatlar veya postada vaki gecikmelerin kabul 
edümiyeceği ilân olunur. 

8 — Adres : P. K. 453, Tel : 135108 - 136602 

4851 /4-2 • 
Çan Asliye H u k u k Hâkimliğinden: 

1968/368 
Davacı Çan Atatürk M a h . Şerife Ayşe Güçtekin vek i l i Hasan 

Sabr i Güzeycan tarafından davalı Erdoğan Güçtekin aleyhine açılan 
haysiyetsiz l ik sebebiyle boşanma davasınm Çan Asl iye H u k u k Mah
kemesinde yapılan duruşmalarında, davalının gösterilen adreste bu
lunamadığı anlaşıldığından kendisine gün davetiyesinin Resmî Gaze
te ilânına ka ra r verilmiş ve gün davetiyesi ilân suretiyle yapılmış 
olup davalı duruşma günü duruşmaya gelmediğinden adma gıyap da
vetiyesi çıkarılmasına ve Resmî Gazete i le ilânına karar verilmiş ol
duğundan adı geçen davalı Erdoğan Güçtekin'in duruşmanın ta l ik 
edildiği 26/5/1969 günü saat 9.00 da Çan Asl iye H u k u k Mahkemesinde 
hazır bulunmasına veya kendis in i b i r veki l le temsi l ett irmesi için gı
yap davetiyesi yerine k a i m o lmak üzere ilânen tebliğ o lunur. 

4736 / 1-1 



17 MAYIS 1969 (Resmî Gazete) Sabiıfe: 17 

Ankara Lv. A . 1 No. lu Satın A lma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir, istekl i ler in kanunî şekilde hazırlıyacakları tekl i f mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 132 ton 
yağlı beyaz peynirin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 66 şar 
tonluk partiler halinde ayrı, ayrı isteklilere de ihale edilebilecektir. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı I H A L E 
C i n s i K g . L i r a K r . L i r a K r . Günü Saati 

Yağlı beyaz peynir 132.000 1.023.000 — 44.440,— ) 28 Mayıs 1969 
Yarısı 66.000 511.500,— 24.210,— f Çarşamba 11.00 

4399/4-4 
» 

Anka ra Sular idaresi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Iç piyasadan satm alınacak 13 adet muhtelif takattaki sant
rifüj pompanın ihalesi (26/5/1969 günü saat 15) tadi l gününe rastladı
ğından ihale 29/5/1969 günü saat 15 e tehir edilmiş bulunmaktadır. 

Durum ilgililere duyurulur. 4805 / 3-2 
— — » . 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksi ltmeye konulan iş : Kanlıpınar - Çukurhisar (Eskişehir 
çevre yolu dahil) yolunun takriben km. 260+320 - 277+400G/276+293İ-
290+770 kesiminde yaptırılacak «Toprak, sanat yapıları, üst yapı v.s.» 
işler yapımı olup keşif bedeli 31.000.000,— liradır. 

2 — Eksi l tme günü : 9/6/1969 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 16.00 da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Ya 
pım Dairesi Başkanlığı Odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme dosyası: Vezneye yatırılacak 50,— l i ra bedele ait 
makbuz mukabilinde Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar 
Şubesinden alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1969 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile 

şirketlerin; sözleşmeye esas i lk ilân tarihinden sonra alınmış hali faa
liyet belgesi ve usulü dairesinde 943.750,— liralık geçici teminat ver
meleri, (Teminat mektup olarak verildiği takdirde bu mektupların müd-
detsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve 
Mal iye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine 
uygun olmaları.) 

to) istekl i ler in en geç 30/5/1969 Cuma günü mesai saati sonuna 
kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etme
leri, (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) dilekçelerine; 
(A) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini 
eksiltme dosyasındaki örneklere uygun (Malî durum bildirisini, söz
leşmeye esas i lk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, ça
lışma tasarısı ve teçhizat bildirisini, «Bu bildiride gösterecekleri ana 
inşaat makinalarının sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, 
k i r a ile temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunma
maları», teknik personel ve taahhüt bildiri lerini, istekli lerin; «Gerçek 
tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket 
sirkülerini, iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu K a r a 
yolları Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli b ir belgeyi») eksiksiz 
olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi almaları,, (iştirak belgesi mü
racaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır, iştirak belgesi için 
telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

5 — istekl i ler in eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları tekli f mektuplarını eksiltme günü saat onheşe kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
4402/4-3 • 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve i m a r işleri Reisliği Yapı işleri 
5. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Zonguldak - Safranbolu 50 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı işi 
2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (3.091.269,64) liradır. 
3 — Eksi l tme Ankara 'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eks i l t 

me Komisyonunda 5/6/1969 Perşembe günü saat 16,00 da yapılacaktır. 

4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge 
Müdürlüğü Eksi l tme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksi ltmeye girebilmek için i s tek l i l e r in : 
A ) (106.500,—) liralık geçici teminatım, 
B) (1969) yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle bir l ikte verecekleri (Eksi l tme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) P lan ve teçhizat beyannamesini, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildir is i 

ve bunu belirten banka referansım, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan ke

şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile bir l ikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — istekl i ler tekli f mektuplarını 5/6/1969 Perşembe günü saat 
15.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksi l tme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

7 — Yeter l ik belgesi alınması için son müracaat tar ihi 2/6/1969 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4614 /4-2 

1 — Anka ra - Merkez Sarıkışla 16 derslikl i lise 200 kişilik pansi
yon binası inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — işin keşif bedeli (3.621.419,87) liradır. 
3 — EksUtme Ankara 'da Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksi l tme 

Komisyonunda 3/6/1969 Salı günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge 

Müdürlüğü Eksi l tme Komisyonunda görülebilir. 
5 —• Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
A - (122.400,00) liralık geçici teminatını, 
B - 1969 yılına ait Ticaret Odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Eksi ltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) P lan ve teçhizat beyannamesini, 
b) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bi ldir is i 

ve bunu belirten Banka referansını, 
c) Teknik personel beyannamesini, 
d) Taahhüt beyannamesini, 
c) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan 

keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteah
hit l ik karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı işleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birl ikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — istekli ler tekl i f mektuplarını 3/6/1969 Salı günü saat 15.00 
e kadar makbuz mukabilinde Eksi l tme Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesi alınması için son müracaat tarihi 29/5/1969 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 —• Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 
4616/4-2 

Kas tamonu Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1967/310 
Kas tamonu Kuzyaka Karaev l i K . den E m i n Tokmok tarafından 

davalılar Şevket Be rkan ve rüfekası aleyhlerine açılmış o lan taks im 
ve izaleyi şüyu davasının yapılan duruşmasında: 

Davalı hissedar Şevket Be rkan , Hamide Berkan , Mehmet A k i f 
Berkan'ın adresler inin bel l i olamadığı» davetiyeye veri len meşruhat
tan anlaşılmış olup Resmî Gazete i le ilânen tebliğine mahkemece ka
rar verilmiş bulunduğundan adı geçenlerin duruşma günü o lan 
29/5/1969 Perşembe günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulun
maları veya kendi ler in i b i r vekil le temsi l et t i rmeler i davetiye tebli
ğine k a i m olmak üzere ilân olunur. 4745 / 1-1 



Sahife : 18 (Resmî G a z e t e ) 17 M A Y I S 1969 

A n k a r a Arkeoloj i Müzesi Müdürlüğünden : 

1 — A n k a r a Arkeoloj i Müzesi 1969 yılı onarım ve tesisat işi, 2490 
sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapafı zarf usulü ile 14/5/1969 tar i 
hinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

2 — işin bir inc i keşif bedeli (200.000,00) T L . olup, geçici teminatı 
(11.250,00) T L . dır. 

3 —• İhale, 5/6/1969 Perşembe günü saat 15.00 de Anka ra Arke 
oloji Müzesi Onarım İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 —• B u işe ait şartnameler, sözleşme projesi ve ekleri Anka ra A r 
keoloji Müzesi Müdürlüğü ile, Millî Eğitim Bakanlığı E s k i Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebüir. 

5 — İsteklilerin Resmî Gazete'nin 12/8/1967 gün ve 12672 sayılı 
nüshasında İntişar etmiş olan «Eksiltmelere İştirak Yönetmeliğinin 3. 
maddesinde belirtilen» 

A ) İnşaat belgesini (Aslı) 
1 — Belge, bir kalemde (150.000,00) T L . lık benzeri bir restoras

yon (Abide onarım) işini muvaffakiyetle başarıp, geçici ve kesin kabu
lünü yaptıklarını veya İdare ve denetlediklerini ifade edecektir. 

2 —• Veyahut istekli yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis -
mimar veya mimar olacaktır. 

B ) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini (örnek : 1 ve 1 a) 
C) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisini 

(örnek : 2 ve 2 a) 
D) Teknik personel bi ldir isini (Örnek : 3) 
E ) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri bi ldir ir taah

hüt bildirisini (örnek : 4) dilekçesine ekliyerek, resmî ta t i l günleri ile 
ihale tarihi ve son müracaat günü hariç, en geç 6 gün evvel Millî Eğitim 
Bakanlığı E s k i Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek 
yeterlik belgesi almaları şarttır. 

Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti sebe
biyle telgrafla yeterlik belgesi kabul edilmez. 

6 —• Isteklüer tekl i f mektuplarına yeterlik belgesi, Ticaret Odası 
vesikası ve teminat mektuplarım ekliyerek, eksiltme saatinden bir saat 
evvel Onarım İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzım
dır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

4782 / 4-1 

Uzunköprü Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz Fen İşlerinde ve E l ek t r ik İşletmesinde daimî çalıştırı
lacak yevmiye l i : 

1 —ı İnşaat Yüksek Mühendisi veya Mühendis. 
2 — E lek t r ik Yüksek Mühendis, Mühendis veya elektrik teknike

rine ihtiyaç vardır. Yevmiyel i Personel Talimatnamesine göre hak ede
cekleri yevmiye verilecektir. E l ek t r ik İşletmesinde çalışacak elemana 
lojman da vardır. Askerliğini yapmış olan istekli lerin belgeleri üe 
30/5/1969 gününe kadar müracaatları rica olunur. 

4788 / 3-1 

Anka ra Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : 

Yozgat yurt binası inşaatı kapalı zarfla eksiltme ilânı 
1 — İl Merkezinde 438.357,69 l i ra keşif bedelli yurt binası bir inci 

kısım inşaat işi 2490 sayılı Kanun hükümleri ile bu işe ait keşif plan, 
proje, eksiltme, özel ve fennî şartnameleri Sözleşme proje hükümleri 
dahilinde kapalı zarf la eksiltme suretiyle 9/6/1969 Pazartesi günü saat 
15 de Anka ra Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Komisyonca ihalesi yapı
lacaktır. 

2 — B u işin geçici teminatı 21.284,31 liradır. EksUtmeye iştirak 
etmek için 1969 yılı vizesine havi Ticaret Odası belgesi 21.284,31 liralık 
G. teminat makbuzu, teknik personel beyannamesini 100.000,00 liralık 
malî yeterlik belgesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) 
grubu müteahhitlik karnesini dilekçesine ekliyerek eksiltme gününden 
en az (Resmî ta t i l günleri hariç) (6) gün evvel Vakıflar Genel Müdür
lüğü Onarım Şubesi Müdürlüğüne müracaatla alacakları iştirak belgesini 
ve usulüne (Numunesine) uygun tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflarını, 9/6/1969 Pazartesi saat 14.00 e kadar Bölge Mü
dürlüğündeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etme
ler i lazımdır. 

3 — İştirakçiler, bu işe ait Sözleşme tasarısı ve eksiltme özel, fennî 
şartnameleri hükümlerini, proje ve keşiflerini peşinen kabul etmiş ad
dolunur. Mezkûr işe ait dosya ve şartnameler Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Onarım Şubesi ile Bölge Müdürlüğünde görülebilir. Telgraf la müracaat 
ve postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 

4853/4-1 

Tarım Bakanlığı Merkez Tamir ve Yedek Parça Deposu Müdürlü
ğünden : 

1 — Aşağıda cinsi ve evsafı yazılı oto yedek parçaları ve trak
tör ile yuvalı levhalarının satın alınması işi 2490 sayüi Kanunun 31 
inci maddesi gereğince kapalı zarf la ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Buna ait şartnameler İzmir ve istanbul Teknik Ziraat Mü
dürlükleri ile Ankara 'da Müessesemizde görülebilir veya bedeli mukabi
linde alınabilir. 

3 — İhale : Yenimahalle İvedik Caddesi 55 No. l u Müessesemiz 
binasında toplanacak Komisyon huzurunda aşağıda gösterilen gün ve 
saatlerde yapılacağından istekli lerin şartnamelerde istenen belgeleri ve 
32 nci maddeye göre hazırlıyacaklan teklif leri ihale saatinden bir saat 
öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim et
miş olmaları şarttır. Postada vak i gecikmeler nazarı ltibare alınmaz. 

İhalenin 
M . bedeli G. teminat yapılacağı 
L i r a K r . L i r a K r . gün ve saat Cinsi ve Miktarı 

315 kalem Jeep yedek parça. 350.000,— 17.750,— 3/6/1969 - 14.30 
133 » Inter » » 160.000,— 9.250,— 3/6/1969 - 15.00 
73 » Dodge » » 75.000,— 5.000,— 3/6/1969 - 16.00 

220 » Yuvalı levha 121.000,— 7.300,— 4/6/1969 - 11.00 
17 » Ziraat traktörü ve 

pulluğu 765.000,— 34.350,— 4/6/1969 - 15.00 
4841 / 4-1 

Ener j i ve Tabiî Kaynak lar Bakanlığından : 

İli : Burdur, İlçesi : Tefenni, Köyü : Ece, Madenin emsi : K rom, 
Ruhsatnamenin t a r i h i : 30/6/1948, Numarası: 120/18. 

Hudutları : 
K u z e y i : Manastır Tepedeki beton sütundan Sazak Köyü Camiine 

doğru hat, 
Doğusu : Sazak Köyü Camimden Ece Köyü Camiine doğru hat, 
Güneyi: Ece Köyü Camimden Tatlıcasu Tepesindeki beton sütuna 

doğru hat, 

Batısı: Tatlıcasu Tepesindeki beton sütundan başlayıp Dikencialanı 
namı diğer Biyancık tepesindeki beton sütundan geçerek hudut başlan
gıcı olan Manastır Tepedeki beton sütuna kırık hat. 

Yukarıda mevkii , cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş K rom madeni 
için istanbul, İstiklâl Caddesi, Balyoz Sokak, Yeni H a n No. 4/204 de 
Maadin A rama ve Tefen K r o m İşletmeleri Anon im Şirşeti uhdesine (45) 
yıl müddetle işletme imtiyazı verilecektir. 

İtirazı olanların 17 Mayıs 1969 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği, bu müd
detin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmeyeceği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inc i maddesi gereğince ilân olunur. 

4854 / 2-1 

Çine Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

E . No : 1960/219 
K. No : 1968/317 
Davacılar Çine'nin Hamidabat Mahallesinden Sal iha Temeloğlu, 

E m i n Çengel, Hüseyin Ceyhan tarafından davalılar Çine Karako l lar Kö
yünden Sal iha Sert ve arkadaşları aleyhlerine ikame olunan taks im ve 
izalei şüyu davasının yapılan duruşmasında : 

Dava mevzuunu teşkil eden Çine Tapu Sici l inin 1314 tar ih ve 8 
numarada kayıtlı gayrimenkulun taraflar arasında taksimi kab i l olma
dığından mahkememizce verilen 18/11/1968 tar ihl i karar gereğince 
şüyuun izalesine ve adresi meçhul 'bulunan davalılar Lütfiye Karaoğlan, 
Behiye Gün, Hatice Başkurt ve Sacide Edisoy 'a ilânen tebligat yapıl
masına, karar verildiğinden adresi meçhul bulunan davalılar Yusuf 
Z iya kızı Lütfiye Karaoğlan, Ahmet karısı Behiye Gün, Hatice Başkurt, 
Ahmet kızı Sacide Edisoy 'a ilâm tebliği yerine ka im olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 

4190 



17 MAYIS 1969 (Resmî Gazete) Sahile: 19 

Akşehir Belediye Başkanlığından: 

Konya İline bağlı Akşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Madde 1.01 — 6785 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlan
mış bulunan bu Yönetmelik Akşehir Belediyesi şuurları içinde ve bu 
Belediyenin mücavir sahalarında uygulanır. 

Madde 1.02 _ B u Yönetmelik, Resmî Gazete ile yayımım takip eden 
günden itibaren yürürlüğe girer. 

B u Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, bundan önce yürürlükte b u 
lunan yönetmelik ve ekleri hükümsüz sayılır. 

Madde 1.03 — B u Yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında 
aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. 

Ancak, imar planlarında, perselâsyon durumları ve bina kitleleri 
bilhassa bu maksatla etüt edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadecs 
ayrık veya bitişik bina yapılacağım, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın 
kabul olunacağını binaların tertip şeklini ve yüz alacakları cepheyi tespit 
maksadiyle şematik olarak gösterildiğinden, bunlara ait ifadeler imar plan
larının kayıtlarından sayılmazlar. 

Madde 1.04 — imar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte 
de yer almamış hususlarda lüzum ve İhtiyaca ve civarın karekterine göre 
uygulanacak şekli takdire, Belediye yetkilidir. 

Şu kadar k i , tereddüt veya ihtüâf doğurması yüzünden imar ve İskân 
Bakanlığına intikal eden konularda ve müteakip benzer işlerde adı geçen 
Bakanlığın mütalaasına uyulur. 

Bunun dışında, Belediyenin hiç bir organı tarafından, bu Yönetme
l ik esaslara aykırı olarak, prensip kararları ve benzer kararlar alınıp uygu
lanamaz. 

Madde 1.05 —. B u Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapı
lar, fen ve sağlık şartlarına ve i lgi l i diğet tüzük ve yönetmelik hüküm
lerine de uymak zorundadır. 

Madde 1.06 — B u Yönetmeliğin, (Afet bölgelerinde yapılacak yapı
lar hakkındaki Yönetmelik) hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 

Madde 1.07 — İmaı ve İskân Bakanlığınca uygun görülen yerlerde, 
Halk Konutları Standartlarının bütün hükümlerine uyulmak suretiyle 
yapılacak binalarda, bu Yönetmeliğin adı geçen standartlara aykırı hüküm
ler uygulanmaz. 

Halk konutlarının yerlerinin uygunluğunun takdiri ve projelerinin 
onaylanması yetkileri, İmar ve İskân Bakanlığına aittir. B u yetkilerden 
tamamı veya bir kısmı Belediyeye bırakıldığı sürece, bunlar Belediye 
tarafından kullanılır. 

Madde 1.08 — Projeleri İmar ve İskân, Bayındırlık veya Millî Sa 
vunma Bakanlıklarınca hazırlanacak veya onaylanacak yapılara ait proje
lerin Belediyece incelenmesi sırasında, bu Yönetmeliğin 3 üncü bölümünde 
belirtilen ölçü veya hükümlere 'bağlı kalınması mecburiyeti yoktur. 

Ayrıca, umumî binalardan yalnız ayrık nizamda olanlanyle sanayi 
bölgelerindeki tesisler, bu Yönetmeliğin bina derinlik ve yükseklikleri 
hakkındaki kayıtlarına ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler 
dışında kalan iç ölçülere tabi değildir. 

Ancak- bu maddenin tatbikinde Belediyece tereddüde düşülmesi ha 
linde 1.04 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır. 

Madde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği halde, ruhsat alınmadan 
yapılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, imar planı ile kanun, 
tüzük ve yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmedikçe, bunlar» tamir, 
tadil ve ilâvelerine izin verilmez. 

Ancak bu gibi yapıların bulunduğu parsel içinde ve mevzuata uygun 
olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil ve ilâvelerinde veya yeni
den yapılması mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmaz. 

Madde 1.10 — B u Yönetmelikte Belediyeye bırakılmış olan takdir 
yetkileri, Belediyenin imar işlerini yürütmekle görevli dairesince kullanılır. 

Madde 111 — Belediyeye ait yerler üzerinde (Otobüs durağı, büfe, 
W. C. trafo ve benzerleri gibi) Belediye hizmetlerinin görülebilmesi için 
lüzumlu tesislerin inşasına, ancak Belediyece mahzur görülmeyen hal ve 
şekillerde ve yerin karekterini muhafaza etmek, şartiyle izin verilir. 

Madde 1.12 — (Geçici jnadde>: B u Yönetmeliğin yürürlüğe girme
sinden önce ruhsatı alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara, ruhsatna-
mesindeki esaslara uygun olarak devam edilebilir. Ruhsat süresi geçmiş 
olan yapılarda bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Yine bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, ruhsatname ve 
eklerine aykırı olarak yapılan yapılar, gerek yapıldığı tarihte yürürlükte 
olan esaslara gerekse bu Yönetmelik esaslarına göre incelenerek hakkında 
lehte olan hüküm uygulanabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tarifler 

Madde 2.01 — B u Yönetmelikte sözü geçen ve "açıklaması faydalı 
görülen bazı tabirler aşağıda tarif olunmuştur. 

a) Ticaret bölgesi, 
Küçük sanatlar bölgesi, 
Sanayi bölgesi, 
Protokol bölgesi, 
Yüksek inşaat bölgesi, 

gibi ifadelerle, imar planlarında bu maksatlara ayrıldıkları açıkça belir
tilmiş olan belgeler kastedilmektedir. 

b) Azamî bina sahası: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün 
olan sahadır. 

c) Bina sahası: Aydınlık ve çıkmalar hariç olmak üzere, binanın 
arsa zemininde işgal ettiği sahadır. 

d) İnşaat sahası: Bodrum ve çatı katlan dahil, iskânı mümkün olan 
bütün katlan, ışıklıklar çıktıktan sonraki sahaları toplamıdır. 

Açık çıkmalar bu sahaya dahil değildir. 
e) Bina derinliği: Bina arka cephesinin, ön cephe istikametine olan 

en uzak mesafesidir. 
f) Son ka t : Çatı veya çatı katları altında bulunan normal katların 

en üstte olanıdır. 
g) Saçak seviyesi: Binalann son kat tavan döşemesi üst kotudur. 
h) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine 

kadar olan mesafedir . 
(% 33) meyil l i çatı gaberisi dahilinde kalan; çatılar, yüksekliği 

1 metreyi geçmeyen korkuluklar, bacalar, merdiven fenerleri, asansör 
kuleleri, lüzumlu su depoları gibi elemanlar bina yüksekliğine dahil de
ğildir. 

i) Zemin ka t : Binalann normal giriş katıdır. 

j) Resmî b ina : Devlet teşkilâtı nizamında yer alan ve Devletin 
yapmakla vazifeli olduğu hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere 
ait veya bu müesseselerce sermayesinin yarısından fazlasına iştirak olunan 
teşekküllere ait olup, bir kamu hizmeti için kullanılan binadır. 

k) Umumî b ina : Resmî binalarla, köy, özel idare veya belediye
lere ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalar, ibadet yerleri, 
eğitim, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri binalardır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Arsa ve yapılarla ilgili hükümler 

P A R S E L BÜYÜKLÜKLERİ 

Madde 3.01 — İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde yapılacak 
ifrazlarda elde edilecek yeni parsellerin asgarî ölçüleri; arazi meyli, yol 
durumu, mevcut yapılar vesaire gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde 
yapılması mümkün olan yapılann ölçü ve ihtiyaçlan da gözönünde tutu
larak tespit olunur. Şu kadarki, bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl 
edilemez. 

P A R S E L GENİŞLİKLERİ 

ı — İkamet ve ticaret bölgelerinde: 
A . 1, 2, 3 veya 4 katlı inşaata müsait yerlerde: 
a) Bitişik nizamda: (6) metreden, 
b) B lok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı (6) metreden, 
e) A y n k nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı (6) metreden, 
B. 5, 6 katlı inşaata müsait yerlerde : 
a) Bitişik nizamda: (6) metreden, 
b) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi (6) metreden, 
e) A y n k nizamda : Yan bahçe mesafeleri toplamı (9) metreden, 
C. 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde : 
a) Bitişik nizamda: (9) metreden, 
b) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi (9) metreden, 
c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı (12) metreden, 
D. Yüksek inşaat bölgelerinde: (30) metreden, 
ı ı — Yalnız tek katlı dükkân yapılacak ticaret bölgelerinde (4) met

reden, 
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m — Küçük sanatlar bölgelerinde : 
a) Bitişik nizamda: (4) metreden, 
b) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi (4) metreden, 
c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı (4) metreden, 
IV — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden az olamaz. 
B u ölçülerin tespitinde, köşebaşına rastlayan parsellerde yol tarafın

daki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. 

P A R S E L DERtNLtKLERİ 

I — ikamet ve ticaret bölgelerinde : 
a) On bahçesiz nizamda: (10) metreden, 
b) Ön bahçeli nizamda : Ön bahçe mesafesi (10) metreden, 
II — Yalnız tek katlı dükân yapılacak ticaret bölgelerinde: 
a) On bahçesiz nizamda : (4) metreden, 
b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi (4) metreden, 
III — Küçük sanatlar bölgelerinde: (4) metreden, 
IV — Sanayi bölgelerinde : (30) metreden, az olamaz. 

P A R S E L S A H A L A R I 

I — ikamet ve ticaret bölgelerinde : Yüksek inşaat bölgesi olarak 
tespit edilen yerlerde (2000) m 2 den, 

II — Sanayi bölgelerinde: (2000) m2 den az olamaz. 

BAHÇE MESAFELERİ 

Medde 3w02 — İskân sahalarında yapılacak binaların: 
On bahçe ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri genel ola

rak (5) metredir. 

B u binaların bitişik olmayan her cephesinde, komşu sınırlarından i t i 
baren : 

Çelik, kagir ve benzeri yapdarda en az (3) metre, 
Diğerlerinde ise en az (5) metre mesafe bırakılması şarttır. 
Teşekkül etmiş durumu bu madde hükmüne uymayan yerlerde, ön 

ve yan bahçe mesafelerini, mevcut istikametlere esasa alınarak tayin ve 
tespite, Belediye yetküidir. 

T E V H I T V E İ F R A Z L A R D A İ S T I S N A L A R 

Madde 3.03 .— a) Çeşitli kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştiril
mesi maksadiyle yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden, bu hizmet 
tesisjer için lüzumlu parçaların ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifraz
lar, bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi değildir. 

b) Yeni parsel ihdas etmemek kayıt ve şartiyle, mevcut parsellerde 
daha müsait şartlar vücuda getirmek ve tatbikatı kolaylaştıracak durum
lar hasd etmek maksadiyle yapılacak hudut tashihi mahiyetindeki ifraz 
ve tevhit muamelelerinde bu Yönetmelikte sözü geçen asgarî ifraz şart
ları aranmayabilir. 

c) Birden fazla sokağa yüzü bulunup da, diğer bütün şartlar tahak
kuk ettiği halde, sadece sokak yüzleri bu Yönetmelikteki asgarî cephe 
genişliği şartlarına uymadığından parçalara bölünmeyen parsellerden köşe 
başına tesadüf etmeyenlerin Belediyece i lgi l i mevzuat hükümlerinden 
Faydalanılarak başka bir hal t a ra bulunmadığı takdirde, bina yapılması 
mümkün olan parçaları ayrılmasını sağlamak üzere cephe genişlikleri 
azaltılmamak kaydiyle ifrazına izin verilebilir. 

Y E N İ İHDAS EDİLECEK PARSELLERİN Y O L A CEPHESİ 
B U L U N M A S I MECBURİYETİ 

Madde 3.04 — İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel ihdas edi
lemez, 

UMUMÎ HİZMETLERE A Y R I L A N Y E R L E R 

Madde 3.05 — İmar planlarında, iskân hudutları içinde bulunup da 
umumî hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için 
gereken kısmı ayrıldıktan sonra, geriye kalan parçaları imar planı ve 
yönetmelik esaslarına göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, imar 
planı ve yönetmelik esaslarına göre müsait olduğu takdirde bunlar üzerinde 
yapı izni verüebilir. Tamamı umumî hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan 
veya kalan parçası plan ve yönetmelik hükümlerine göre yapı yapılmasına 
müsait olmayan arsalar, kamulastırılıncaya kadar sahipleri tarafından 
olduğu gibi kullanılmağa devam olunur. 

B u gibi yerlerden 4. yıllık programı dahil bulunmıyanlarında yüksek
l ikler i tabiî zeminden (3,50) metreyi inşaat sahaları toplamı (100) metrekareyi 
geçmemek, mümkün mertebe sökülerek başka yere nakli kabü malzeme
den ve buna müsait bir sistemde inşa edilmek şartiyle ve yine imkân 
nispetinde mevcut ve müstakil yol güzergâhlarına tesadüf ettirilmemek 

suretiyle İmar Kanununun 11 inci maddesindeki şekü ve esaslar daire
sinde muvakkat yapı yapılmasına izin verilir. B u yapının, imar planına 
göre bulunduğu bölgenin özellikleri ve Belediyenin imar işlerini yürüt
mekle görevli dairesinin teklifiyle gözönüne alınarak hangi maksat için 
yapılıp kullanabileceği Belediye Encümenince tayin ve tespit olunur. Ma l 
sahibi bu maksadın dışına çıkamaz. 

Ayrıca, bu gibi yerlerde (4) yıllık programa dahil olanlarında prog
ram müddeti sonunda, programa dahil olmayanlarında ise, kanunun mute
ber müracaat tarihinden itibaren 5. yıllık müddetin geçmesi halinde, bu 
yer Belediyece kamulaştınlamadığı veya imar planında gerekli değişiklik 
yapılarak başka bir imkân sağlanamadığı takdirde yine bu madde hüküm
leri uygulanır. Şu kadar k i bu hallerde verilecek ruhsatın daimî olması 
gerekir. 

K A P A N A N Y O L V E ÇİKMAZ S O K A K L A R 

Madde 3.06 — İmar planına gere kapanan yol veya çıkmaz sokak
lar üzerinde veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan 
parseller ifraz edilemezler. B u gibi yerler, İmar Kanununun Ugili hüküm
leri uygulanamadığı veya yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği 
takdirde, bu hükümler uygulanıncaya veya kamulastırılıncaya kadar sa
hiplerince olduğu gibi kullanılmağa devam olunur. 

B u gibi arsalardan (4) yıllık programa dahil olmayan ve bu Yönet
melik hüküm ve ölçülerine göre yapılmasına müsait bulunanlarında, yük
seklikleri tabiî zeminden (3.50) metreyi, inşaat sahasının toplamı (100) metre
kareyi geçmemek üzere yapı iz ini verilebüir. 

TEHLİKELİ S A H A L A R 

Madde 3.07 — Seylap bölgesinde bulunması, sıhhî veya jeolojik mah
zurları olması veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzetmesi yüzünden, 
imar planlarına veya yetkili mercilerce hazırlanmış veya onanmış rapor
lara göre yapı yapılması yasak edilen sahalar ifraz edileme/ ve bu gibi 
yerlerde arazinin takviyesine matuf tesislerden başka yapı yapılamaz. 

İSKÂN H U D U T L A R I (DIŞINDAKİ Y E R L E R 

Madde 3.08 — İskân hudutları dışında kalan yerlerde bulunan arsa
larda, sıhhî ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa sathının (% 5) 
inden fazla yeı işgal etmemek, inşaat sahaları yüksekliği (6,50) metreyi aşma
mak, yola ve arsa sınırlarına (10) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle, bir 
ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri veya ziraat, eğlence 
veya turizm tesisleri veya bu gibi tesislerin müştemüât binaları yapılma
sına izin verilebilir. 

Ancak, bu izin keyfiyeti arsa sahiplerine iskân hudutları içerisindeki 
arsa sahiplerinin diğer haklarım veya başka bir hak bahşetmeyeceği gibi, 
Belediyeyi de herhangi bir mükellefiyete zorlamaz. 

B u maddede sözü geçen sıhhî ve estetik mahzurların takdiri yetkisi 
Belediyeye aittir. 

BİNA İNŞA ŞARTLARI 

Madde 3.09 — Genel olarak parsel büyüklükleri hakkındaki hüküm
lere uymayan arsalarda, yeni inşaat ve ilâveler yapılmasına veya mevcut 
yapıların emsali tadiline izin verilemez. 

B u gibi arsalar İmar Kanunu hükümlerine göre yapı yapılmasına 
müsait hale getirilinceye veya bu mümkün olmadığı takdirde kamulastı
rılıncaya kadar sahiplerince eskiden olduğu gibi kullanılmasına devam 
olunur. 

Ancak, i k i tarafında imar plan ve mevzuatına aykırı olmamak şar
tiyle yapılmış bina, veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında 
plana g»re tespit edilmiş bir yol bulunan arsalarda, plan ve yönetmeliğin 
diğer şartlarına aykırı olmamak kaydiyle bu Yönetmelikteki parsel büyük-
lükleriyle i lgi l i hükümlere uyulmaksızın yapı yapılmasına izin verüebilir. 

Ayrıca, durumu yukarıdaki fıkra hükmüne uymadığı halde ölçüleri 
bu Yönetmelikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, üzerinde 
civarın karekterine ve bölgenin şartlarına göre yapılacak binanın gerek
tirdiği ölçüler sağlanabilen arsalarda, parsel büyüklükleriyle i lgi l i hüküm
lere bağlı kalınmaksızın yapı yapılmasına da izin verilebüir. 

Madde 3.10 — Genel olarak, herhangi bir arsa, imar planı ve yönet
melik esaslarına göre parsellere ayrılmadıkça, üzerine lüzumlu müştemilât 
binaları dışında, birden fazla bina inşa edilemez. 

Şu kadar k i , umumî binalar sınai tesisler, (küçük sanat ve ticaret 
grupları, kamu tüzel kişüeri veya kamu teşebbüsleri tarafından inşa etti
rilecek lojmanlar üe sahası (2.000) metrekareden az olmayan parseller 
üzerine konut kredisi veren kuruluşlarca veya kooperatiflerce, tasdikli 
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mevzii imar planlarına uygun olarak yaptırtılacak toplu konutlar, bu 
madde hükmüne tabi değildir. 

Madde 3.11 — Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, yönetmelik 
hükümlerine dayanılarak tayin edilen azamî bina sahasını aşmamak ve 
asgarî bahçe mesafelerini muhafaza etmek şartiyle yapı yerini tespite Bele
diye yetkilidir. 

Madde 3.12 — Ayrık yapı nizamına tabi olan veya ik i l i blok yapıl
ması gereken yerlerde, daha ııygun çözüm yolları bulmak maksadiyle, bir 
kaç dar parsel birlikte mütalaa ederek o yer için tespit edüen yapı karek-
terine uyacak bir tertipten uzaklaşmamak üzere, bina cepheleri toplamı 
(24) metreyi geçmeyen ik i l i veya üçlü bloklar teşkü etmeğe Belediye yet-
küidir. 

B İ N A D E R Î N L İ K İ J E R Î 

Madde 3.13 — Bina derinlikleri (22) metreyi geçmemek ve hiç bir 
yerde arka bahçe sınırına (3) metreden fazla yaklaşmamak şartiye: 

H 
1 = L — (k -\ ) formülü ile hesaplanır. 

2 

Burada : 1 — B ina derinliği, 
L — Parsel derinliği, 
k .— Ön bahçe mesafesini, 
h — Bina yüksekliğini gösterir,) 

Ancak, yukarıdaki formüle göre bulunacak bina derinliği (7) metre
den az olan hallerde arka bahçe sınırına (4) metreden fazla yaklaşmamak 
şartiyle bu derinliği (7) metreye çıkarmağa, 

Derinliği (7) metreden az olan arsalarda da, komşu parsellerle ahenk 
teşkü etmek ve onlara herhangi bir zarar vermemek fartiyle, parsel derin-
liğince yapı izni vermeğe Belediye yetkilidir. 

Ayrıca, 
a) İki tarafında imar planına göre olduğu gibi muhafazası mümkün 

bina bulunan parsellerde yapılacak binaların derinliği, komşu binaların 
derinlikleriyle ahenk teşkü edecek şekilde tespit olunur. 

b) Köşe başına rastlayan parsellerde bina derinliğinin tespiti, par
selin üzerinde bulunduğu yolların imar nizamı gözönüne alınarak yapılır. 

c) Köşe başından başka i k i yola cephesi bulunan ve varsa ön 
bahçe mesafeleri çıktıktan sonraki ortalama derinliği (20) metreden az 
olan parsellerde, bu derinliğe kadar yapı yapılabilir. 

d) imar planında, ticaret bölgesi olarak gösterüen yerlerdeki yapı 
adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayıp sadece 
işyeri olarak kulandan ve yükseklikleri (3.50) metreyi aşmayan zemin kat-
lariyle bodrumları arsa derinliğince yapılabilir. 

Şu kadar k i , meyil l i arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında 
tabiî zeminden itibaren (6.50) metreyi geçmesi halinde, bu miktarı aşan 
kısmın, arka komşu sınırından en az (3) metre geriden başlatılması 
lâzımdır. 

B İNA YÜKSEKLİKLERİ 

Madde 3.14 — a) İmar planı ve raporlarında kat adetleri veya bina 
yükseklikleri belirtilmemiş veya bölge kat tayin edilmemiş yerlerde, bina 
yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, aşağıda gösterüen mik
tarları aşmamak üzere tespit olunur. 

İmar planına göre genişliği: 

(6.00) m. ye kadar olan yol larda: Bina yüksekliği (350) m. den. kat 
adedi bodrum hariç (1) den fazla, 

(6.00) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (6.50) m. den, kat 
adedi bodrum hariç (2) den fazla, 

(9.50) m. ve daha geniş yol larda: Bina yüksekliği (9.50) m. den, kat 
adedi bodrum hariç (3) den fazla, 

(12.00) m. ve daha geniş yollarda : Bina yüksekliği (12.50) m. den, 
kat adedi bodrum (4) den fazla, 

(14.50) m. ve daha geniş yol larda: Bina yüksekliği (1550) m. den 
fazla, 

(19.50) m. ve daha geniş yol larda: Bina yüksekliği (18.50) m. den 
fazla olamaz. 

(imar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetleri
nin biribirlerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde de 
bu essalar gözönünde bulundurulur). 

b) imar planına göre iskân hudutları dışında kalan veya iskân 
hudutları içinde bulunup da yapı yapılması men edilen veya başka mak
sada tahsis olunan yerlerde bu madde uygulanmaz. 

c) Yeni yapılacak binaların, tayin edilmiş İse imar planı veya rapo
runda veya bölge kat nizamı planında, aksi halde bu Yönetmelikte gös
terilen yüksekliği veya kat adedine haiz olmaları lâzımdır. 

Ancak, temel ve statik hesapları ile, bahçe mesafeleri merdiven, ışık-
hk vesaire gibi kat adedi ve bina yüksekliği ile i lgi l i elemanları plan veya 
yönetmelikte gösterüen azamî yüksekliğe göre hesaplamak, lüzumu ha
linde asansör yeri bırakılmak ve proje mes'uliyeti ile fennî mesuliyet hiz
metleri bu esaslara göre aranmak şartiyle, noksan katlı inşaat yapılabilir. 
Belediye uygun görülen hallerde, 3 ve daha az katlı bina yapılması gerer 
ken yerlerde inşa olunacak noksan katlı binalarda ise bu şartlar aranmaya
bilir. 

Ayrıca, bina yapılması mümkün olan ve 6785 sayılı Kanunun 48 inci 
maddesinin uygulanması bahis konusu olmayan parsellerde sahibinin isteği 
ve Belediye Encümeni karariyle, uygun görülecek muvakkat bir zaman 
için, yüksekliği (6.50) metreyi geçmeyen bina veya tesislere de izin verlle-
büir. 

d) B u maddenin uygulanmasında, yollardaki arızî genişleme ve 
daralmalarda, ön bahçe, yeşü saha, röfuj, meydan, demiryolu, su kenan 
gibi unsurlar yol genişliğine dahil edilmez. 

e) B u Yönetmelikte gösterüen yükseklikler, herhangi bir abideyi 
veya muhafazası gereken tarihî ve mimarî bir eserin görünüşünü bozman 
halinde, Belediyece lüzumu kadar azaltılabilir. 

B İNALARA K O T VERİLMESİ 

Madde 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yolun 
kırmızı koruna göre ve yolun yüksek tarafına rastlayan bina kenarı hiza
sındaki tretuvar üst seviyesinden kot verilir. 

Henüz tretuvar ikmal olunmamış veya kırmızı kotu tespit edilmemiş 
olan yollarda, bu tespit işinin kısa bir zamanda yapılmasının mümkün 
bulunmaması halinde, Belediyece yakın bir takribiyetle kot verilmesi de 
mümkündür. 

Yola olan mesafesi (6) metreyi aşan ön bahçeli binalar, genellikle bina 
ön cephesi ortasındaki tabiî zeminden kot alırlar. Ancak, fazla meyilli 
olan veya yol kenarında set teşkü eden arsalarda yapılacak binalara civa
rın karekterine göre kot verilir. 

İkili blok teşkü eden binaların her ikisine de aynı kot verilebilir. 
Köşe başına rastlayan parsellerde yapılacak binalar, daha fazla yük

seklik alabileceği sokağın şartlarına tabidir. Ancak, bu yükseklik, diğer 
sokakta (20) metreden fazla devam edemez. Keza 3.13 üncü maddenin (c> 
fıkrası uyarınca yapılacak binalar da, daha fazla yükseklik alabileceği 
sokağın şartlarına tabi olmakla beraber, en az (3) metre evvel diğer sokak 
şartlarına uydurulacakatır. Şu kadar k i , bina derinliğinin (20) metreden 
fazla olmaması halinde bu fıkradaki (3) metrelik mesafe şartı da aran
mayabilir. 

İki tarafındaki parsellerde, imar planına göre muhafaza edilen ve 
fakat yükseklikleri bu Yönetmelikte belirtilenden daha fazla olarak 
teşekkül etmiş binalar bulunan bir parselde, yapılacak binanın yüksekliği, 
komşu binalarla ahenk teşkil edecek şekilde artırılabilir. Ancak, bu artış 
i k i taraftaki komşu bina yükseklikleri ortalamasını geçemez. 

Cephe genişliği (12) metreyi geçmeyen bir parselde yapılacak bina 
yüksekliğinin, i k i taraftaki komşu parseller için tespit edilmiş olan yük
sekliklerden farklı olması halinde, bunlarla ahenk teşkil edecek şekilde 
arttırılması veya azaltılması mümkündür. Ancak, bu ayarlama iki taraf
taki komşu bina yükseklikleri ortalamasını tecavüz edemez. 

Madde 3.16 — Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri; binaların 
kot aldığı yol cephesince bu kot'a esas olan tretuvar üst seviyesinden 
aşağı düşürülemez ve (+ 1) metreden de fazla olamaz. Fazla meyilli 
sokaklar üzerinde yapılacak binalarda uygulanacak şekli takdire, gereken 
yerlerde kademeler yaptırmağa Belediye yetküidir. 

Arazi meylinden faydalanmak maksadiyle veya mimarî icaplar sebe
biyle bir binalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir idarenin, tespit 
edilen bina yüksekliğini aşmamak, belirli piyesler için tayin olunan asgarî 
kat yüksekliklerine ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı olma
mak şartiyle, çeşitli katlardan ve farklı taban veya tavan seviyelerinden 
müteşekkil olarak tertiplenmesi mümkün olduğu gibi, zemin katların 
binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri de zemin kat 
kotu ile bağlı kalınmaksızın tertip edilebüir. 

B A Z I Y A P I L A R D A A R A N A N ŞARTLAR 

Madde 3.17 _ a) Kat adedi ve yükseklikler: 
Kerpiç binalarda : 
B i r bodrum ve bir normal kat, yani (6.50) metreyi, 
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Hımış, ahşap, yaran ahşap, y snm kagir binalarda: 
B i r bodrum ve iki normal kat, yani (6.3(1) metreyi aşamaz. 
Kerpiç yapıların üzerine ayrıca çatı katı yapılamaz. 
b) Ahşap ve yarım ahşap binalar bitişik olarak yapdamazlar. Hımış 

ve yaran kagir binaların, komşu hudutlarında zeminden itibaren çatının 
her yerinden (0.50) metre yüksekliğe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında 
yengin duvarı yapüması şartiyle bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür. 

e) Umumî binalar çelik, betonarme, kagir veya benzeri olabüir. 
Ancak, mimarî karekteri veya kullanma şart ve şekilleri itibariyle 

özelik arzeden yapüar bu hükme tabi değildir. 
d) Her türlü binaların temel ve bodrum kat duvarları kagir o la

caktır. 

SAÇAKLAR 

Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak 
saçakların (1.20) metreyi geçmemek üzere genişliği Belediyece tayin 
olunur. 

ÇATILAR V E ÇATI K A T L A R I 

Madde 3.19 Çatı yapılması mümkün olan yerlerde, çatıların (% 33) 
meyill i gabari dahilinde kalması ve civarın karekterine, yapılacak binanın 
durum ve ihtiyacına uygun olması şarttır. 

Çatı katı yapılması men edilmemiş yerlerdeki binalarda, komşu par
sele bakan yan cephe hariç bitişik olmayan diğer cephe hatlarından i t i 
baren en az (2.50) metre geri çekümek ve taban döşemesi üzerinden tavan 
altına kadar olan iç yüksekliği (2.60) metreden fazla olmamak, çatı meyli 
(% 25) i saçak genişliği (0.60) metreyi aşmamak ve ayrıca hiç bir çıkma 
veya çıkmüsı bulunmamak şartiyle çatı katı yapılabilir. 

Ayrık yapı nizamına tabi binalarda yapdacak çatı katlarının proje 
tertibi bakımından, bu madde de yer alan ölçülere göre her cepheden geri 
çekilmesi mümkün olmıyanlarm da, ön cephe hattından en az (250) metre 
geri çekmek kaydı ihlâl edümemek şartiyle, diğer geri çekme mesafelerini 
projenin tertibine, civarın karekterine, lüzum ve ihtiyaca göre azaltmağa 
veya gerekirse kaldırmağa Belediye yetküidir. Ancak, bu fıkra uyarınca 
yapılacak çatı katlarının sahası azamî bina sahasının (% 30) unu geçemez. 

(2.50) metrelik geri çekme mesafesinin tespitinde, bina çıkmaları ve 
sair çıkıntılar hesaba katılmaz. 

ÇIKMALAR 

Madde 350 — Binalarda, azamî bina sahası dışında; 
Kendi bahçe hudutları dışında taşmamak, 
Genişliği (1.50) metreyi aşmamak, 
Yo l cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, 

diğer cephelerde tabiî zeminden çıkma altına kadar olan en yakın şakulî 
mesafe (3) metreden aşağı düşmemek, 

A r k a komşu hududuna açık çıkmalarda (2) metreden, kapılarda (3) 
metreden fazla yaklaşmamak şartiyle çıkma yapılabüir. 

Ayrık nizama tabiî veya yan bahçeli binaların bitişik olmayan cep
helerinde yapüacak çıkmalar, yan ve arka komşu hudutlarına, açık çıkma
larda (2) metreden, kapalılarda (3) metreden fazla yaklaşmamak şartiyle 
cephe uzunluğunda devam edebilir. 

Bitişik yapı nizamına tabi binaların ön ve arka cephelerinde yapdacak 
çıkmalar, yan komşu hududuna, açık çıkmalarda (1.50) metreye, kapalı
larda (2) metreye kadar yaklaştınlabüir. 

Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, i k i taraftaki ilgüüerin m u 
vafakati halinde ve Belediyece mahzur görülmediği takdirde, çıkmaların 
yan komşu hududuna kadar yaklaştırılmalaruıa da izin verileceği gibi, 

Komşu parselde imar planına göre aynen muhafazası gereken ve arka 
cephe hattı, çıkma yapılacak binanmkinden Ueride olan bir bina bulun
ması halinde, çıkmanın bu hattı aşmamak üzere bu tarafta hududuna 
kadar devam ettirilmesi de mümkündür. 

Ön bahçesi bulunmadığı veya kâfi gelmediği halde, yol boyunca kıs
men veya tamamen çıkma yapılmak suretiyle teşekkül ta ra bu madde 
hükmüne uymayan veya civarın karekteri bakımından çıkma yapılması 
men edilmemiş olan ve fakat genişliği (9.50) metreden az olmayan yollar 
üzerinde yapılacak binalara, aynı karekteri muhafaza etmek ve farklı 
uygulamalara kısmen de olsa gidermek üzere, bu maddedeki ölçüleri teca
vüz etmemek, yola çıkıntısı (1) metreyi aşmamak ve kot aldığı nokta hiza
sından çıkma altına kadar olan en yakın şakulî mesafe (3) metreden 
az olmamak şartiyle jıkma yaptırmağa Belediye yetkilidir. 

Zemin katta parsel hududu dışına taşmayan, hangi katta yapılırsa 
yapılsın (020) metreyi geçmeyen motifler ile bahçe içerisine yapılacak 
üstü açık teras ve zemin kat giriş merdivenleri, bina cephesinden itibaren 
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genişliği (1.50) metreyi geçmemek, tretuvar dışına taşmamak ve en alçak 
noktası tretuvar üst seviyesinden az az (2.40) metre yükseklikte bulun
mak şartiyle, yol durumuna, civarın ve binanın karekterine' göre, Beledi
yece tespit edilecek giriş saçakları çıkma addedilemez. 

IŞIKLTKLAR 

Madde 3.21 — Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası 
ile yatak odalarının doğrudan doğruya hariçten ışık ve hava almaları ge
reklidir. B u şekilde ışık ve hava almalarına lüzum olmayan diğer'odalarda 
mutfakların ışıklıktan, yıkanma yeri ve W. C. lerin ışıklık veya hava ba
casından faydalanmaları da mümkündür. 

Genel olarak ışıklıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyen bina
larda dar kenarı (1) metreden ve sahası (3) metrekareden, diğerlerinde 
ise dar kenarı (1.50) metreden ve sahası (4.50) metrekareden az olamaz. 

Otel, pansiyon, işhanı ve benzeri binalarda odaların faydalanacakları 
ışıklıklar, yükseklikleri (6.50) metreyi geçmeyenlerde dar kenarı (150) 
metreden ve sahası (4.50) metrekareden, diğerlerine ise dar kenarı (2) met
reden sahası (8) metrekareden az olamaz. 

Her türlü binada hava bacalarının asgarî ölçüsü 0.45 X 0.45 metre
karedir. 

Asgarî ölçüdeki bir ışıldak veya hava bacasından her katta en çok 
dört piyes faydalanabüir. Bu piyeslerin adeüerinin artması halinde, dörtten 
fazla her bir piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü, aynı nispette 
arttırılır. 

Ancak, yukarıda belirtilen şekülerde ışıik ve hava alması gerekme
yen veya lüzumlu ışık ve havayı bu Yönetmelikte tarif edüen şekilde 
esasen olması mümkün olan piyeslerden, herhangi bir ışıklık veya hava 
bacası ölçülerinin artırılması gerektirmez. 

Her binanın lüzumlu ışıklık veya hava bacası, kendi parseli üzerinde 
bulunacaktır. Komşu bina veya parsellerin ışıklık veya hava bacasından 
faydalanmak suretiyle, bu elemanların yapılmaması veya ölçülerinin azal
tılması caiz değüdir. 

Işıklık ve hava bacaları, bunlara ihtiyacı olan kattan itibaren başla-
ülabüir. 

Binaların bitişik olması gereken komşu tarafında boydan boya ışık
lık yapılması halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüş meydana 
getirmemek üzere, sokak cephesinde bina yüksekliğince en az bir piyese 
yer verilmesi veya Belediyece mahzur görülmeyen hallerde bu kısmın 
aynı şekilde duvarla kapatılması mecburidir. 

E V L E R D E B U L U N M A S I G E R E K E N PİYESLER V E ÖLÇÜLERİ 
Madde 3.22 — a) Her müstakü evde veya dairede; en a z : 
1 Oda, 
1 Yatak odası veya nişi, 
1 Mutfak veya yemek pişirme yeri, 
1 Banyo veya yıkanma yeri, 
1 W. C. bulunacaktır. 
3 veya daha az odalar ev veya dairelerde yıkanma yeri ile W. C. bir 

arada olabüir. 

b) Bunlardan: 
E n az bir oda (250 X 4.O0) m. 
Yatak ve çalışma odaları (2.10 x 2.80) m. 
Mutfak veya yemek pişirme yerleri {1.50 x 2.00) m. 
Banyo veya yıkanma yerleri (1.20 X 2.00) m. 
W. C. (0.90 X 1.20) m. 
Antre, ofis, koridor, yatak holü vesair iç geçitler (1.10 x 1.20) m. 
Birden fazla daire ile i lgi l i genel geçitler (1.10 x 1-20) m. 

ölçüsünden daha küçük yapılmaz. 

B u yerlerin, normal şekülerde yapılmaması halinde, içerisine en az 
bu ölçülerde bir dikdörtgen sıfdırılabüecek mesahayı haiz bulunmaları 
lâzımdır. 

İÇ YÜKSEKLİK! .KR 

Madde 3.23 — Genel olarak, iskân edüen katların, taban döşeme kap
laması üzerinden tavan alfana kadar olan yüksekliği (250) metreden az 
olamaz. 

Yıkanma yeri, banyo, duş, lavabo yeri, W. C , kiler, ofis, antre, ko r i 
dor, yatak holü, merdiven altı, her türlü iç ve dış geçitler, asma kaüar, 
iskân edilmiyen çatı ve bodrum katlan ile müştemilât binalarında bu yük
seklik (2.20) metreden aşağı düşmemek üzere mdirilebüir. 

Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük gibi özellik arzeden yer
lerin yükseklikleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin gerektirdiği şekilde 
tespit ve tayin olunur. 
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Otel, pansiyon, işhanı, büro, mağaza, dükkân ve benzeri işyerlerinin 
ve içerisinde insan oturan, yatan veya çalışan yer binaların iç yükseklik
leri de (2.40) metereden az olamaz. 

Düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu ola
rak uzun süre içinde kaldığı mahallerin taban döşemesi üzerinden tavan 
altına kadar olan temiz açıklığı (4)r metreden az olamaz. 

P E N C E R E L E R 

Madde 3.24 — Binalarda, pencere boşlukları toplamı, faydalanacak 
piyes alanının, salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve her halde 
(1.25) metrekaraden diğer piyeslerde onda birinden ve her halde (0.42) 
metrekareden az olamaz. Camlı balkon kapılarının (0.80) metrekareden 
yukarıdaki kısımları pencere boşluğu sayılır. 

K A P I L A R 

Madde 3.25 _ Genel olarak kapı yükseklikleri (2) metreden, kapı 
genişlikleri ise; bu Yönetmelikte sözü geçen umumî binaların, otel, pan
siyon, işhanı, çarşı ve benzerleriyle, daire adedi dört 4 ten fazla olan 
apartmanların ana giriş kapılarının (1.30) metreden, bunun dışında kalan 
sokak kapılarında (1) metreden oda kapılarında (0.90) metreden, mutfak, 
kiler, yıkanma yeri, W. C. ve benzeri yerlerin kapıları da (0.70) metreden 
az olamaz. 

Asansör, garaj odunluk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzeden 
yerlerin kapılarında bu madde hükümleri aranmaz. 

Madde 3.26 — Binaların bitişik komşu tarafına, i lgi l i komşu parsel 
sahibinin muvafakati alınıp tapuya tescil ettirilmedikçe ve ait olduğu piyes 
kapı veya pencere açılmasa dahi esasen gerekli ışık ve havayı alacak ele
manlara sahip bulunmadıkça pencere ve kapı açılmaz. 

MERDİVENLER 

Madde 3.27 — B u Yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel, 
işhanı, büro, pasaj, çarşı ve benzerlerinin, birden fazla dairesi olan ev 
ve apartmanların merdivenleri ahşap olamaz. 

Merdiven ve sahanlık genişlikleri: 
Yukarıda belirtilen binalarda ve- varsa çatı katındaki daireler dahil 

dörtten fazla dairesi bulunan apartmanlarda, (1.20) metreden, diğer bina
larda (1) metreden az olmaz. 

Merdiven basamaklarının ölçüleri: 
a — Basamak yüksekliğini göstermek ve (0.19) metreden fazla olma

mak, 
b — Basamak genişliğini göstermek üzere: 
2 a X b - 60 ilâ 63 formüle göre hesaplanır. 
Balasmanlı merdivenlerde, merkezden (0.15) metre mesafede asgari 

basamak genişliği (0.10) metre olacak, bu genişlik basamak ortasında 
nizamî ölçüden aşağıya düşmeyecektir. 

imar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muha
fazası mümkün olan binalara kat üavesi halinde, mevcut merdivenler bu 
madde hükümlerine uymadığı takdirde, bu konuda yapılacak işlemi tayine 
Belediye yetkilidir. 

ASANSÖRLER 

Madde 3.28 — Yüksekliği (15.50) metreyi geçen veya beşten fazla 
kah bulunan binalarda, zemin kattan itibaren (Çatı katı hariç) son kata 
kadar, dar kenarı (1) metreden ve sahası (1.50) metrekareden az olmamak 
üzere asansör yeri ayrılması ve bu yerde fennî icaplara göre asansör 
tesisi mecburidir. B u binalardan sadece apartmanlarda bu fıkra hükmüne 
göre yer ayrılmakla beraber, asansör tesisi mecburiyeti bir kat daha faz
lası halinde uygulanır. 

Binanın kat ve daire adedinin veya kullanma şeklinin gerektirdiği 
lüzuma göre, asansör ve yerinin ölçü veya adedini artırmağa, başlangıç 
katı olarak zemin kat yerine, bodrum veya birinci katı kabul veya tayine, 
Belediye yetkilidir. 

imar plam ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre muha
fazası mümkün olan binalara kat ilâvesi halinde ilâve kat ile birlikte kat 
adedi altıyı ve bina yüksekliği (18.50) metreyi geçmediği takdirde, asansör 
aranmıyabilir veya asansör yeri ölçüleri mevcuda uydurulabilir. Kat 
adedi dörtten az olan mevcut binalara bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, nizamî şekil ve ölçü
lerde merdiven yapılması şartım ortadan kaldırmaz. Asansör yapılması 
gereken binalarda Belediyece lüzumlu görülenlerinde içte veya dışta, 

yangına mukavim bir malzemeden, en az (0.70) metre genişliğinde yangın 
merdiveni yapılması şarttır. 

K O R K U L U K L A R 

Madde 3.29 — Her türlü binada : 
Balkon ve teras etrafında, 5 ten fazla basamağı bulunan açık mer

divenlerde, kotu (0.90) metreden az olan pencere boşluklarında, döşeme 
kotundan itibaren en az (0.90) metre yüksekliğe kadar, fennî icaplara 
uygun olarak korkuluk yapılması mecburidir. 

B A C A L A R 

Madde 3.30 — Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan bina
ların her bir dairesinde, mutfak ve banyo dışında kalan en az (1) piyeste, 
otel, işhanı ve benzeri binalann ise her katında en az (1) baca yapılması 
mecburidir. 

Normal bacaların iç genişlikleri en az (014 x 0.14) metre olmak 
üzere, her katın bacası müstakil olacak, i k i ve daha fazla baca birbirine 
bağlanmıyacaktır. 

Her ateş mihrakına ayrı bir baca yapılacaktır. Şönt baca yapılması 
halinde bu kayıt aranmaz. 

BÖRTÜKLER 

Madde 331 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, 
portik yüksekliği (3.50) metre, derinliği ise (4) metredir. 

Ancak, civarın teşekkül tarzı ve mevkiin özellikleri dolayısiyle bu 
miktarlar Belediyece değiştirilebilir. 

P A S A J L A R 

Madde 3.32 — Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların: 
a) Taban döşenmesi üzerinden tavan altına kadar olan temiz açık

lığının (3.50) metreden, 

Genişliğinin (30) metreden kısa pasajlarda (3), daha uzunlarında <4) 
metreden az olmaması, 

b) Her b i r i (130) metreden dar olmayan en az 2 giriş çıkış kapısı 
ile yeteri kadar havalandırma bacası veya tertibatım haiz bulunması, 

c) Birden fazla katlı olmalan, halinde, her bir kat arasında 327 n c i 
maddedeki şartlara uygun merdiveni olması, 

d) B i r kısmı veya diğer katlan başka maksatlar için kullanılan 
binalar içerisinde bulunmaları halinde, diğer esas giriş, merdiven, asansör 
geçit gibi tesislerle, bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj dışında ve müstakil 
olarak tertiplenmesi gereklidir. 

S U D E P O L A R I V E SIHHÎ TESİSLER 

Madde 3.33 — B u Yönetmelikte sözü geçen umumî binalarla, otel 
ve benzerlerinde ihtiyaca göre en az (15) tonluk su deposu bulunacaktır. 

Ayrıca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla otel ve ben
zerlerinde en çok (25) kişiye, sinema, tiyatro, gibi umumî binalarda ise en 
çok (50) kişiye, en az (1) kadın ve (1) erkek için olmak üzere lüzumu 
kadar W. C. pisuvar ve lavabo yapılması gereklidir. 

B O D R U M L A R L A İLGİLİ B A Z I H U S U S L A R 

Madde 3.34 — B u Yönetmelikte sözü geçen umumî binalann bodrum 
kısımları, esas bloka tabi değildir. 

Tabiî zeminin veya bahçe seviyesinin altında kalmak şartiyle lüzumlu 
görülen hallerde bahçenin tamamında 'bodrum yapılmasına, Belediyece 
izin verilebilir. 

Madde 3.35 — Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzeTmüe kalan fazla 
meyill i yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinden 
bodrum girişi yapılamaz. 

K A P I C I DAİRESİ 

Madde 3.36 — (8) den fazla dairesi bulunan apartmanlarda a y n bir 
W. C. ile yemek pişirme yerini de ihtiva eden, gerekli ışık ve havayı ala
bilen en az (7) metrekarelik bir odadan ibaret kapıcı dairesi yapılması 
mecburidir. 

MÜŞTEMİLATLAR 

Madde 3.37 — Binaların müştemilât kısımları, mümkün ise esas 
binanın bodrumunda veya çatı arasında, aksi halde bahçede aynca yapı
lacak müştemilât binalarında tertiplenebilir. 

Dört tarafı yol ile çevrili istisnaî parseller dışında, esas binalann yol 
tarafındaki cephe hatlarına tecavüz eden müştemilât binası yapılamaz. 

B u gibi istisnaî parsellerde müştemilât binalann yapılacağı yeri 
tayine Belediye yetkilidir. 



Sahife : 24 (Resmî 

Müştemilât binalarım : 
a) Dar kenarı (4) metreden, en yüksek noktasını tabiî zeminden 

yüksekliği (2.50) metreden fazla olamaz. 
b) Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlarına, aksi 

halde esas binaya mesafeleri 3.02 nci madde de belirtilen miktarlardan az 
olamaz. 

c) Yapı cinsleri ahşap veya yarım ahşap olamaz. 
d) Parsel durumu müsait olduğu takdirde, esas binanın inşasından 

öncede yapılması mümkündür. 

e) Kapıcı dairesi, garaj, odunluk, kömürlük, depo, mutfak, çama
şırhane ve benzeri hizmetler için kullanüması gerekir. 

P A R A T O N E R L E R 

Madde 3.38 _ İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle sivri ve 
yüksek bina ve tesislere paratoner konması mecburidir. 

BAHÇE D U V A R L A R I 

Madde 3.39 — Bahçe duvarlarının yüksekliği, binaların yol tarafın
daki cephe hatlarının önünde (1) metreyi, gerisinde ise (1.50) metreyi 
geçemez. Aynca üzerlerine yükseklikleri (1) metreyi aşmayan parmaklık, 
yapılabilir. 

Fazla meyüli yerlerde uygulanacak şekli takdire Belediye yetkilidir. 
Okul, hastane, cezaevi, ibadet yeri, elçilik, sefarethane, açık hava 

sineması ve benzerleri gibi özellik arzeden bina ve tesislerin bahçe duvar
ları ile sanayi bölgelerinde yapdacak bahçe veya çevre duvarlan bu 
madde hükmüne tabi değüdîr. 

ŞANTİYE BİNALARI 

Made 3.40 — Lüzum ve ihtiyaca göre belirli bir süre için yapılıp 
yıkılması gereken şantiye binaları, bu Yönetmelikte belirtilen ölçülere tabi 
değildir. 

Şantiye binalarının, bulunduğu parsel içinde yapılması gereken esas 
bina veya müştemüât binası şartlarına tamamen uyması halinde, yıktırıl
ması gerekmez, lüzumlu formalitelerin tamamlanması suretiyle muhafaza 
edUmeleri mümkündür. Aks i halde, esas binaya kullanma izni verilebil
mesi için şantiye binasının yıktırılmış olması şarttır. 

DİĞER BASİT TESİSLER 

Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser gibi 
bazı tesislerin inşasına ve parsel hudutlarım aşmayan genişliği (1) met
reyi geçmeyen kuranglez yapılmasına, Belediyece izin verilebilir. 

K U Y U L A R 

Madde 3.42 — Genel olarak ,temiz ve pis su kuyuları ile fosseptikler 
komşu hudutlanna (5) metreden fazla yaklaştırılamaz. 

Ancak, bahçe mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitişik 
yapı nizamına tabi yerlerde, fennî ve sıhhî mahzur bulunmadığı takdirde 
bu mesafeleri azaltmağa veya bir kaç komşuya ait fosseptikleri bir arada 
veya bitiştirerek yaptırmağa, Belediye yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yapı ruhsatı isleri 

Madde 4.01 — Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadü işlerinde, yapı ruh 
satiyesi almak için Belediyeye müracaat sırasında, dilekçeye eklenmesi 
gereken plan ve resimler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Mimarî proje: 
1 — 1/500 ölçekli umumî vaziyet planı, 
2 — 1/50 ölçekli temel, odrum ve kat planları, 
3 — 1/50 ölçekli en az i k i tam kesit, 
4 — 1/50 ölçekli cephe resimleri, 
b) Statik proje: 
— Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda 

'betonarme hesap ve resimleri, 
— Diğer binalarda, durum ve ihtiyaca göre, gerekirse çatı hesabı, 

diğer statik hesap ve resimleri, 
c) Gereken haUerde, tesisat planı, proje ve resimleri. 
Madde 4.02 — 4.01 inci maddede sözü geçen belgelerine : 
a) imar ve iskân Bakanlığınca kabul veya tespit edilen çizim ve 

tanzim standartlarına uygun olması, 
b) Ehliyet l i elemanlara tanzim ettirilmiş bulunması, 
c) Projelerin başında: 
Arsanın, 
— Yeri , 
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— Tapu kaydı, 
— Pafta, oda, parsel numaraları, 
— Miktarı, 
— ihtiva ettiği yapılar, 
Yapılacak yapının : 
— Cinsi, 
— Kat adedi, 
— Bina ve inşaat sahaları, 
— Hangi maksatla kullanılacağı, 
— Tahminî metrekare bedeli, 
— Tahminî bedeli, 
Yapı sebebi ile, 
Projeleri tanzim eden, 
Yapının fennî mes'uliyetini alacak olan, 
Sürveyans hizmetini görecek olan, 

elemanlar hakkmda lüzumlu bilgileri açıkça belirten bir bilgi tablosunu 
ithiva etmesi, 

d) Bunlarda: 
Gerek mimarî projelerin, gerekse diğerlerinin (3) takım halinde 

düzenlenip, usulüne göre dosyalanması lâzımdır. 
Madde 4.03 — Resmî inşaat, Uâve ve esaslı tadülerde, 4.01 inci madde 

de sözü geçen belgelerden: 
a) Mimarî proje yerine, 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje ibraz 

edUebüir. 
b) Millî Savunma, Bayındırlık veya İmar ve İskân Bakanlığının bu 

konudaki bütün sorumluluğu kendüeri yüklendiklerine dair resmî yazısı 
ibraz edildiği takdirde, projeleri adı geçen Bakanlıklarca düzenlenen veya 
onaylanan binaların, statik ve tesisat plan, proje, resim ve hesaplarının ve 
4.02 nci maddede belirtilen bilgi tablosunun Belediyeye ibrazına lüzum 
yoktur. 

Madde 4.04 — Belediyece 4.03 üncü maddede sözü geçenler dışında 
kalan yapılardan büyüklüğü veya bazı özellikleri dolayısiyle uygun görü
lenlerin mimarî projeleri de 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje olarak 
istenebüir. 

Madde 4.05 — Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilâve ve esaslı 
tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istenildiğinde: 

a) Yapılacak değişiklik binanm bütününde ise; 
yukanda 4.C1 ve 4.03 üncü maddelerde sözü geçen mimarî projenin yeniden 
tanzim edilmesi gereklidir. 

B u değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapılması 
gerektirdiği takdirde, 4.01 inci maddenin (b) fıkrası ile 4.03 üncü mad
denin (b) fıkrası gereğince istenen belgelerin gerekenlerinin de değiştiril
mesi lâzımdır. 

b) Yapılacak değişiklik, belirli bir veya bir kaç kata inhisar edi
yorsa, Belediyeye sadece değiştirilmesi istenen katların planlan ibraz 
olunur. 

Gerekirse, yukarıda (a) fıkrasında belirtildiği şekilde statik hesap
ların değişik şekli de istenebilir. 

c) B i r katın belirli bir kısmında değişiklik yapılması gerektiği tak
dirde, sadece bu kısmın tadü planının Belediyeye ibrazı ile iktifa oluna-
büir. 

d) Proje üzerinde basit tashihler yapılması mümkün olan hallerde, 
ayrıca tadilât projesi istenmez ve bu düzeltmeler bütün nüshalarda aynı 
şekilde yapılarak, Belediyece mühürlenip imzalanır. 

e) B u madde de sözü geçen tadilât projelerinin (3) takım olması 
lâzımdır. 

Madde 4.06 — Ruhsata tabi olan basit tadü ve tamirlerde plan, 
proje, resim ve hesap istenmez. 

Madde 4.07 — 6785 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sözü geçen
ler dışında : 

B u Yönetmelikteki hükümlere aykın olmamak ve taşıyıcı unsurlan 
değiştirmemek şartı i l e : 

Pencerelerin tabanlarının indirilmesi veya kapıya tahvili, pencere ve 
kapı yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, bahçe tanzimleri, korkuluk, 
paratoner, pergole ve benzerleri ile küçük ve basit kümesler, yapılması; 

Gerek bunların, gerekse bölme duvarı, bahçe duvan, duvar kapla
ması, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirleri, ruhsata tabi değildir. 

Akşehir Belediye Meclisinin 14/10/1968, gün ve (11) sayılı karan 
ile Belde ihtiyaçlarına uygunluğu tasvip edilmiş bulunan (4) bölüm ve (62) 
maddeden ibaret işbu Yönetmelik incelendi. Uygun görülerek lüzumlu 
bazı düzeltmeler yapılmak suretiyle onandı. 
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Kanunlar                                                                                                                                             Sayfa 
 

1171  İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa Ek Kanun     1 

 

1172  Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu         1 

 

1173  Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun    7 

 

1174  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Görevli Öğretim Üyeleri ile Öğretim Yardımcılarına  

          Döner Sermayeden Ödenek ve Prim, Yardımcı Tıp Personeline Prim Verilmesine Dair 

          Kanun              10 

 

1175  Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında 224 Sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 üncü 

          Maddelerinin Değiştirilmesine ve Mezkûr Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair  

          Kanun              10 

 

1176  Silâhlı Kuvvetlerde Kadro Dışı Edilen veya İhtiyaç Fazlası Bulunan Malzemelerin Satılması, 

          Devredilmesi veya Hibe Edilmesi ve Eğitim Görecek Yabancı Silâhlı Kuvvetler Personeli 

          Hakkında Kanun            10 

 

Yönetmelik 
 

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğine Ek Yönetmeliğin 1 inci ve 17 nci Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik           11 

 

 

İlanlar                             11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


