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PERŞEMBE Sayı: 11596 

K A N U N L A R 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki 2284 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddelerin eklenmesine dair olan 5652, 6854 

sayılı kanunlara ek Kanun 

Kanun No : 358 Kabul tarihi: 24/12/1963 

Madde 1 — 5652 sayılı kanunun 9 uncu maddesi kaldırılmış ve 
2284 sayılı kanuna İstinaden kurulmuş olan Ankara , istanbul ve i z m i r 
Ha lk Sandıkları ve Ajansları Türkiye Ha lk Bankası Anonim Şirketinin 
şubeleri haline getirilmiştir. 

Madde 2 — Ankara , İstanbul ve İzmir Ha lk sandıkları, bütün mal 
ları, hak, vecibe, borç ve alacaklariyle Türkiye Ha lk Bankası Anonim 
Şirketine int ika l etmiştir. 

Madde 3 — Esnaf ve küçük sanat erbabı tarafmdan vücuda geti
ri len kredi teşekkülleri ve dernekler, Türkiye Ha lk Bankası Anonim Şir
ket i kredilerinden faydalandıkları takdirde Bankanm denetlemesine 
tabidir. 

Bankaca yapılacak teftiş sonucunda kooperatifin veya teşekküllerin 
para ve para hükmünde evrak ve senetleri ve sair malları aleyhine, 
bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her nevi evrak ve defterleri ve vesi-, 
k a l a n üzerinde suç işlediği tesbit edilen müdürler veya bu görevi ya
panlar, bu suçlarından dolayı Devlet memurları gibi ceza görürler. 

Madde 4 — B u kooperatiflerin ortaklarına verdikleri kefaletten 
dolayı alacakları masraf karşılıkları, istihbarat ücretleri ve sair her ne 
nam ile olursa olsun alınacak paraların âzami haddi, ana paranın senevi 
% 3 ünü geçemez. 

Madde 5 — 5652 sayılı kanunun 14 üncü maddesi gereğince i l özel 
idareleriyle belediyeler, her yıl bütçelerinden ayıracakları asgari % 1/2 
sermayeye katılma paylarını, kaldırılan Ha lk Sandıkları yerme Türkiye 
Ha lk Bankası Anonim Şirketine yatırarak karşılığında adı geçen banka
nın hisse senedini alırlar. 

Geçici madde 1 — Kaldırılan Ha lk Sandıkları tarafmdan verilmiş 
olan hisse senetleri, kıymetleri üzerinden Türkiye Ha lk Bankası hisse 
senetleri ile değiştirilir. Ancak mülga Ticaret Kanunu hükümlerine göre 
çıkarılmış olup da değerleri 500 l iradan az olan hisse senetlerinin sağla
dıkları rey bakımından 6763 sayılı kanunun 23 üncü maddesi hükmü 
mahfuzdur. 

Madde 6 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — B u kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 

28/12/1963 
- • Resmi 

Düstur Gazete 
B A Ş L I Ğ I 

İlgili Kanunlar : 
2284 Halk Bankası ve Hal ik Sandıklan Kanunu 8/6/1933 
5652 Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun 

bazı maddelerimin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair Kanun 24/3/1950 

6854 Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun 
5652 sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesiyle ikinci 
maddesinin (A) fıkrasının tadili hakkında Kanun 3/12/19&61 

Tertip Ci l t Sahife Sayı 

14 49! 2430 

»1 1986 7471 

98 32 9748 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kanunu 

Kanun No : 359 Kabul tarihi: 24/12/1963 

BİRİNCİ KISIM 
Genel esaslar 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, görev ve yetkiler 

Kuruluş 
Madde 1 — Türkiye Radyo - Televizyon K u r u m u adiyle, tüzel kişi

liğe sahip özerk bir kamu ikt isadi teşebbüsü kurulmuştur. 
Kurumun remzi T R T dir. 
Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Görev 
Madde 2 — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevleri : 
a) Radyo ve televizyonla haber hizmetlerini görmek; eğitici, öğre

tic i , kültür ve eğitime yardımcı, eğlendirici, yurdu içerde ve dışarda 
tanıtıcı, yeterli, doğru ve tarafsız yayın yapmak; 

b) Yurdun gerekli yerlerinde yeni radyo ve televizyon tesisleri 
kurmak, bu tesisleri işletmek, mevcut radyo ve yayın tesislerini iht iyaca 
göre geliştirip genişletmek; 

c) Radyo ve televizyon postaları arasındaki iş ve yayın ahengini 
sağlamak ve bu kanunda gösterilen esaslar içerisinde milletlerarası te
şekküller ve yabancı radyo ve televizyon kuruluşları ile münasebetleri 
düzenlemek; ve 

d) Yayınlarının mümkün olduğu kadar geniş b i r alanda en i y i b i r 
şekilde yapılabilmesi için araştırmalarda bulunmak, tedbirler a lmak ve 
gerekiyorsa, kendi tesislerinde kullanılacak alet ve cihazlar üzerinde 
araştırma yapmak, bunları kısmen veya tamamen ima l etmek ve bunun 
için gerekl i tesisleri kurmaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim 

Yönetim organları : 

Madde 3 — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun en yüksek ka 
rar ' ve yönetim organı, Yönetim Kuruludur. 
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Kurum, Yönetim Kurulunun aldığı karar lar çerçevesinde ve onun 
gözetimi altında, Genel Müdür tarafından yönetilir. 

Yönetim Kurulunun Kuruluşu : 

Madde 4 — Yönetim Kuru lu : 
I — Genel Müdür; 

II — Millî Eğitim Bakanının tekl i f i üzerine Bakanlar Kuru lu ka 
rarnamesiyle atanacak bir Hükümet temsilcisi; 

III — Tur i zm ve Tanıtma Bakanının tekl i f i üzerine bu Bakanlığın 
dördüncü derece veya daha üst dereceli memurları arasından Bakanlar 
K u r u l u kararnamesiyle atanacak bir Hükümet temsilcisi; 

IV — Radyo veya televizyon konularında kürsüsü bulunan Üniver
site Fakülteleri Profesörler Kurulları üyelerinin aralarından seçecekleri 
beşer kişinin İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üze
rine İstanbul'da toplanıp seçecekleri elektrik veya elektronik uzmanı bir 
öğretim üyesi; 

V — Üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Sosyal Bi l imler Fakülteleri 
öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri beşer kişinin A n k a r a 
Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine Ankara 'da toplanıp bu fakül
teler mensupları arasından seçecekleri b ir öğretim üyesi; 

V I — A n k a r a Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine; üniver
sitelerin Edebiyat ve D i l ve Tar ih - Coğrafya fakülteleri ile Güzel Sa
natlar Akademis i Profesörler Kurullarının kendi aralarından seçecekleri 
üçer öğretim üyesi ile bu üyelerin A n k a r a Üniversitesi D i l ve Tar ih -
Coğrafya Fakültesinde toplanıp kendilerini seçenler dışından seçecekleri 
edebiyat, f ik i r veya sanat alanlarında bel ir l i hizmet veya eserleri görül
müş beş kişinin bir arada yapacakları toplantıda kendi aralarında 
veya dışardan seçecekleri edebiyat, f i k i r veya sanat alanında yüksek hiz
metleri görülmüş bir kişi, 

V I I — Devlet konservatuvarları öğretim kurulları, İstanbul Bele
diyesi Konservatuvarı Batı Müziği Bölümü öğretmenleri, İstanbul Bele
diyesi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğretmenleri, Devlet Tiyat
rosu sanatçıları, Devlet Operası sanatçıları, İstanbul Belediyesi T iyat
rosu sanatçıları ve Cumhurbaşkanlığı F i larmoni Orkestrası sanatçıları
nın kendi aralarından seçecekleri ikişer kişi ile Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürünün, Millî Eğitim Bakanının çağrısı üzerine Ankara 'da toplanarak 
kendi aralarından veya dışardan müzik veya temsil sanatları alanla
rında yüksek hizmet veya eserleri görülmüş kimselerden seçecekleri bir 
kişi; 

V I I I — Yukardak i bendler uyarınca Yönetim Kuru lu üyesi olan
ların Tur i zm ve Tanıtma Bakanının çağrısı üzerine toplanarak, K u r u 
mun devamlı kadrolarında çalışanlarla devamlı olarak en az bir yıl ça
lışmış olan diğer personeli arasından, bir is i yönetici ve diğeri yüksek 
elektrik veya elektronik mühendisi olmak üzere seçecekleri i k i kişiden 

Kuruludur. 
Yukarda yazılı seçici kurul lar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile 

toplanırlar ve seçimi, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun g iz l i oyu 
ile yaparlar. 

II ve III üncü bendlerde yazılı Yönetim K u r u l u üyeleri, görevlerin
den, atanmalarındaki usule göre uzaklaştırılabilirler. 

IV, V, V I , V I I ve VIII inc i bendlerde yazılı Yönetim K u r u l u üye
leri, beş yıl süre ile görev yaparlar ve görevlerinden hiç bir suretle uzak-
laştırılamazlar. B u süre sona ermeden üyeliğin boşalması halinde, yeni 
seçilen üye, eskisinin görev süresini tamamlar .Tekrar seçilmek caizdir. 
B u üyelerin, siyasi part i mensubu olmamaları şarttır. 

Yönetim Kuru lu üyeliği için kanuni b ir engelin ortaya çıkması veya 
b i r Yönetim K u r u l u üyesinin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ka 
tılmadığının, Yönetim Kurulunca tesbit edilmesi takdirinde, IV, V , V I , 
V I I ve V I I I inci bendlerde yazılı üyelerin görevi, Tur i zm ve Tanıtma 
Bakanının onayı ile sona erer. 

Yukardak i fıkralarda yazılı seçici kurul lar üyeleriyle Yönetim K u 
ru lu üyelerinin harcırahları, K u r u m tarafından ödenir. 

Yönetim Kurulunun görevleri : 

Madde 5 — Yönetim Kuru lu , Türkiye Radyo - Televizyon K u r u 
muna bu kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlar ve yayın 
esaslarını tesbit eder. B u amaçla : 

a) Seçim kanunlarındaki hükümler de saklı ka lmak üzere tam bir 
tarafsızlık içinde halka hizmet edilmesini; 

b) Programların, Anayasa'nın dayandığı temel görüş ve ilkelerle 
Cumhuriyet in nitel ikler ini benimsetici ve bu görüş, i lke ve niteliklere 
uygun düşünce ve davranış tarzını geliştirici b ir zihniyetle ve Türk top
lumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi amacını güden Atatürk 

devrimlerini ve bu devrimlerin getirdiği dünya görüşü ile yaşama tar
zını yerleştirici ve geliştirici bir tutumla hazırlanmasını; 

c) Haberler in doğruluk, çabukluk ve çağdaş habercil ik ilkelerine 
uygun olmasını ve kaynaklarının belirti lmesini; 

d) Siyasi yorum niteliğindeki yayınların, çeşitli ve karşıt görüş
leri içine alacak şekilde hazırlanmasını ve kaynaklarının belirti lmesini; 

e) Haberlerin ve yorumların birbirinden açık olarak ayrılmasını; 
f) Programların yetk i l i uzmanlarca hazırlanmasını ve f ik i r , sa

nat, millî eğitim, halk eğitimi ve toplum kalkınması bakımlarından 
yeterli olmasım; ve 

g) Radyo ve televizyon istasyonlarının teknik bakımdan gereken 
nitelikte çalışmasını gözetir. 

Yönetim Kurulu toplantıları : 

Madde 6 — Yönetim Kurulunun toplantı ve karar oranı, üye tam
sayısının salt çoğunluğudur. 

Yönetim Kurulu , i l k toplantısında, Başkanı ile Başkan Yardım
cısını seçer; Genel Müdür, bu görevlere seçilemez. 

Kuru lun toplantıları ayda ikiden az olamaz. 

Yasaklamalar : 

Madde 7 — Yönetim Kuru lu üyeleri, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun görev ve yetkilerine giren konularda doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle taraf olamaz ve bu konularda hiç bir menfaat sağlıyamazlar. 

Ücret : 

Madde 8 — Yönetim K u r u l u üyelerine verilecek ücretler, Bakan
lar Kuru lu kararnamesiyle tesbit edilir. 

Genel Müdür ve yardımcıları : 

Madde 9 — 1 - Genel Müdür, Yönetim Kurulunun Tur i zm ve Ta
nıtma Bakanlığına inhası ve Bakanın tekl i f i üzerine, Bakanlar Kuru lu 
kararnamesiyle atanır. 

Kurum, Genel Müdür tarafından temsil olunur. 
Yönetim Kuru lu , Genel Müdürün görevinden uzaklaştırılmasını is

tediği takdirde, Genel Müdür, atanmasındaki usule uyularak görevin
den uzaklaştırılır. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun yazüı görüşü alın
dıktan sonra, millî güvenliği, kamu düzenini veya Devletin dış müna
sebetlerinin sağlamlığını korumak amaciyle Bakanlar Kuru lu kararna-' 
mesiyle görevinden uzaklaştırılabilir. B u fıkrada söz konusu işlemler 
aleyhine açılan ipta l dâvalarında tebligat, müracaat tarihinden başlı-
yarak kırk sekiz saat içinde yapılır; cevap ve cevaba cevap süreleri 
onar gündür; bu sürelerin tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde 
karar veril ir. 

2 - Genel Müdür yardımcıları üçten fazla olamaz. Bunlardan b i r i -
s in 'n yüksek elektronik veya elektrik mühendisi olması gerekir. 

Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdürün tekl i f i üzerine Yönetim 
Kuru lu karariyle atanırlar. Görevlerinden uzaklaştırılmaları aynı usule 
göre olur. 

3 - Genel Müdür ve yardımcısı Olabilmek için : 
a) ik t i sad i ve sosyal bil imler veyahut haberleşme veya radyo -

televizyon tekniği veya programcılığı alanında yüksek öğrenim yapmış 
olmak; 

b) Kurumun Genel Müdürlük veya yardımcılığı görevini yerine 
getirebilecek bi lg i ve tecrübeye; ve 

c) Memur in Kanununun 4 üncü maddesinin A , B, C, H ve V 
bentlerindeki niteliklere sahip bulunmak gerekir. 

Danışma kurulları : 

Madde 10 — Yönetim Kuru lu , radyo ve televizyon hizmetleriyle 
i l g i l i konularda danışmak üzere kurul lar kurabi l ir . 

Her radyo dinleme bölgesi için mahallî ihtiyaçların tesbit edilme
s ini ve karşılanmasını kolaylaştırmak üzere, mahallî bölge danışma 
kurulları kurmaya Genel Müdür yetkil idir. Bölge radyo müdürü bu k u 
rul lara katılır. 

Hükümet bildiri ve konuşmaları : 

Madde 11 — 1 - Kurum, Hükümet bi ldir i ler ini ve Hükümet adına 
yapılacak konuşmaları, sadece Hükümeti bağlamak kaydiyle yayınla-
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makla yükümlüdür. Ancak, bunların Hükümet bi ldir is i veya konuşması 
olduğunu yayını sırasında açıklar. 

Hükümet bildirilerine ait" metinlerin yazılı yayın isteği ile veri l
mesi ve yetki l i lerin imzalarını taşıması şarttır. 

Hükümetin ortak sorumluluğuna giren veya kendi Bakanlıkları
nın işleriyle i l g i l i olan konularda Bakanlar Kuru lu üyelerinin yapacak
ları konuşmalara dair yayın istekleri, Başbakanın veya görevlendireceği 
b i r Bakanın imzasiyle yapılır. 

2 - Hükümete dâhili olmayan siyasi partiler, Türkiye Büyük M i l 
let Mecl isindeki üye sayısı ondan az olmamak şartiyle, yukardaki 
bendde söz konusu Hükümet bildirisi veya konuşmalarında, kendileriyle 
Hükümet veya Hükümete dahil siyasi partilerden bir isi arasında tar
tışmalı olan bir konuda kendıi görüşünün münakaşa veya tenkit edil
diğini i leri sürerek bu bi ld ir i veya konuşmaya cevap vermek suretiyle 
bu konudaki kendi görüşünü açıklamak isterse, bu istem Siyasi Yayın
lar Hakem Kuru luna derhal havale edilir. 

İlgili siyasi partinin bu bendin 1 inci fıkrasında söz konuşu iste
minin, Hükümet bildirisi veya konuşmasının yayınlanmasından i k i tam 
gün içinde o siyasi part inin genel başkanının veya ona vekil l ik etme 
yetkisine sahip part i merciinin imzasiyle K u r u m Genel Müdürlüğüne 
i k i örnek halinde yapılması gereklidir. 

Siyasi Ya3 rmlar Hakem Kurulu , bu istemi, Genel Müdürlükçe ha
vale edilir edilmez derhal incelemeye başlar ve kararını en geç i k i gün 
içinde verir. B u karar, yazı ile i lg i l i siyasi partinin genel başkanlığına 
derhal bi ldir i l ir . 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulunun bu istemi kabul etmesi takdi 
rinde, i lg i l i siyasi part i adına yapılacak konuşmanın, Siyasi Yayınlar 
Hakem Kurulunun kararının kendisine bildirildiği günden başlıyarak 
i k i t am gün içinde yayınlanması gerekir. B u konuşma sadece o siyasi 
par t i y i bağlamak kaydiyle yapılır ve bu husus yayının başında K u r u m 
tarafından belirt i l ir . 

Konuşmanın k imin tarafından yapılacağı ve metni, i l g i l i siyasi par
t i genel başkanlığınca veya ona veki l l ik etmeğe yetki l i par t i mercii ta
rafından, K u r u m Genel Müdürlüğüne konuşmanın yapılmasından önce 
yazıyle bi ldir i l ir . 

B u konuşma, cevap teşkil ettiği Hükümet bi ldir is i veya konuşma
sının yayınlandığı saatte yapılır ve bi ldir i veya konuşmanın süresini 
aşamaz; söz konusu konuşma, Hükümet bi ldir is i veya konuşması hangi 
yayın postalarından yayınlanmışsa aynı postalardan yayınlanır. 

Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu : 

Madde 12 — Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu , A n k a r a Üniversitesi 
Siyasal Bi lg i ler ve Hukuk Fakültelerinin Anayasa Hukuku, İnsan Hak
ları, Siyaset İlmî ve Siyasi Sosyoloji kürsü ve enstitülerinde çalışan en 
kıdemli i k i öğretim üyesi ile aynı fakültelerin İdare Hukuku ve K a m u 
İdaresi kürsü ve enstitülerinde çalışan en kıdemli bir öğretim üyesin
den kuruludur. B u kürsülerin diğer öğretim üyeleri, bu fıkra uyarınca 
ve kıdem sırasiyle yedek üyelik yaparlar. 

Kuru lun asıl ve yedek üyelerinin her hangi bir siyasi partiye men
sup olmaması ve üç yıl öncesine kadar herhangi b ir siyasi part i ille üyelik 
ilişiğinin bulunmaması şarttır. 

E n kıdemli asıl üye Kuru lun Başkanıdır. 
Kuru l , üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve karar alır. 
Başkan, K u r u l u n zamanında toplanmasını sağlıyacak tedbirleri 

alır. 
Başkanın i z in l i veya özürlü olması halinde, bu görevi, en kıdemli 

asıl veya yedek üye yapar. 
K u r u l , Genel Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Genel Müdürün ge

rekçeli istemi veya Kuru lun re'sen gerekli görmesi üzerine, Kuru l , Ge
nel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısını, oy hakkı olmaksızın 
toplantısına davet edebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi saati : 

Madde 13 — Kurum, Türkiye Büyük Mil let Mecl is i Birleşik Top
lantısı, Cumhuriyet Senatosu ve Mil let Mecl is i Genel Kurullarının gö
rüşmelerini yayınlamak için, bunların toplantı günlerinde, uygun din
leme saatlerinde y i rm i dakikadan az olmamak ve leh ve aleyhteki f i 
k i r l e r i ve gerekçelerini özetlemek üzere b i r yayın süresi ayırır. 

Bütçe konuşmaları : 

Madde 14 — Hükümet adına ve Cumhuriyet Senatosu ile Mil let 
Meclisindeki siyasi part i grupları sözcüleri tarafından yasama meclis

leri genel kurullarında genel bütçenin tümü üzerinde yapılan konuşma
lar, sadece konuşmayı yapanın temsil ettiği Hükümeti veya grupu 
bağlamak kaydiyle, yarımşar saati geçmemek üzere K u r u m tarafından 
yayınlanır. 

Bütçe üzerindeki diğer konuşmalar hakkında 13 üncü madde hük
mü uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden naklen canlı yayın : 

Madde 15 — Türkiye Büyük Mil let Mecl is i Birleşik Toplantısı, 
Cumhuriyet Senatosu ve Mil let Meclisi Genel Kurullarından naklen ya
pılan canlı yayınlarda, Hükümet adına yapılan konuşmalar yayınlandığı 
takdirde, siyasi par t i grupları sözcülerinin konuşmaları da aynı şekilde 
yayınlanır. 

Seçimlerde Siyasi Partilerin yayınları : 

Madde 16 — Siyasi part i ler in seçimler sırasında radyolardan fay
dalanma şekil ve şartları, seçim kanunlarında belirtilmiş olan esaslara 
tabidir. 

Millî Güvenliğe dokunan haller : 

Madde 17 — Başbakan veya görevlendireceği Bakan, Millî Gü
venliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde, b ir haber veya yayını menet
meye yetkil idir. Men kararının yazılı olması veya acele hallerde sözlü 
ise, derhal yazıyla tekrarlanması şarttır. Kurumun sorumluluğu altında 
yapılmıyan yayınların menedilmesi halinde, meni kararı, ilgililere, Ge
nel Müdürlükçe alındığı tarihten başlıyarak y i rm i dört saat içinde b i l 
dir i l ir . 

26 Nisan 1961 tar ih l i ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 52 ilâ 55 inci maddeleri uya
rınca siyasi parti ler adına yapılan konuşmalar hakkında 1 inc i fıkra 
hükümleri uygulanmaz. 

1 inc i fıkrada söz konusu meni kararları aleyhine açılacak iptal 
dâvalarında tebligat, müracaat tarihinden başlıyarak kırksekiz saat 
içinde yapılır; cevap ve cevaba cevap süreleri onar gündür; bu sürele
rin tamamlanmasından sonra onbeş gün içinde karar veril ir. 

Dış politikayla ilgili yayınlar; yurt dışı yayınlar; dış temaslar : 

Madde 18 — Devletin dış politikası bakımından radyo ve televiz
yon yayınlarında ve bu arada, yurt dışı yayınlarda uygulanacak esas
lar ve usuller, Dışişleri Bakanlığı ile Tur i zm ve Tanıtma Bakanlığınca 
bir l ikte tesbit edilir ve Genel Müdürlüğe bildiri l ir . 

Kurumun yabancı veya milletlerarası radyo veya televizyon ida
releriyle ve Türkiye Cumhuriyetini temsilen yabancı Devletlerin yetki l i 
mercileri ve milletlerarası teşekküllerle temaslarında uygulanacak esas
lar ve usuller de, 1 inci fıkrada gösterilen şekilde tesbit edilir. 

Kurum, programlarının düzenlenmesinde 1 inci fıkrada söz konusu 
esaslara uymakla yükümlüdür. 

Kurum, bu maddede söz konusu yayınlarını ve temaslarını, 1 inci 
fıkrada yazılı Bakanlıkların gözetimi altında yapar ve temaslarmdan 
bu Bakanlıklara derhal bi lg i verir. 

Düzeltme ve cevap hakkı: 

Madde 19 — Kurum, bir şahsın haysiyet veya şerefine dokunul
ması veya kendisiyle i lg i l i olarak gerçeğe aykırı yayınlar yapılması 
halinde, o şahsın, yayın tarihinden başhyarak yedi gün içinde gönde
receği düzeltme ve cevap metnini Genel Müdürlükçe alınmasından baş
lıyarak üç gün içinde yayınlamakla yükümlüdür. 

B u düzeltme ve cevap metninde, yayının niteliğinin yukardaki fıkra 
kapsamına girdiği; yayında kendisine, gerçeğe aykırı olarak bir husus 
atfedildiği veyahut şeref ve haysiyetine dokunulduğu ve gerçeğin ne 
olduğu kısaca açıklanır. 

Düzeltme ve cevap metninin, bu kanun hükümlerine uygun olma
ması veya suç niteliğindeki ifadeler taşıması halinde, Genel Müdürlük 
bu metni derhal A n k a r a Sulh Ceza Hâkimliğine gönderir. Sulh Ceza 
Hâkimi, en geç yirmidört saat içinde, düzeltme ve cevap metnini, suç 
niteliğinde olup olmadığı, yayın ile i lg is i bulunup bulunmadığı, bu mad
dede yazılı şartlara uygun olup olmadığı ve bu maddede yazılı süre 
içinde K u r u m Genel Müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği cihetlerin
den inceliyerek bir karar verir. Hâkim, düzeltme ve cevap metninin ay
nen yayınlanmamasına karar verebileceği gibi, aynen veya uygun göre
ceği değişiklikleri bizzat yaptıktan sonra yayınlanmasına da karar ve
rebilir. Hâkimin kararının birer örneği, taraf lara gönderilir. Hâkimin 
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kararına, taraflar, kendilerine tebliğden başlıyarak ylrmidört saat içe
risinde Anka ra Asl iye Ceza Mahkemesine i t iraz edebilirler. Düzeltme ve 
cevap sahibi, itirazını, bulunduğu yer mahkemesine, A n k a r a Asl iye 
Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, aynı süre içerisinde verebilir. 
Hâkimin yayınlanmasına karar verdiği metin, Genel Müdürlükçe alın
dıktan veya it iraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç tam gün 
içinde aynen yayınlanır. 

Özel, tüzel kişilerce gönderilecek düzeltme ve cevaplar hakkında da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

Düzeltme ve cevap h a k k ı n ı kullanmadan ölen kimsenin bu hak
kını, vârisleri birl ikte veya bunlardan yalnız i l k başvuranı, sadece bir 
defa kullanabil ir . 

B u maddede söz konusu tebliğler, i l g i l i istediği takdirde, memur 
eliyle yapılır. 

Seçimlerin temel hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 26 
N isan 1961 tar ih l i ve 298 sayılı kanunun 52 nc i maddesinde yer alan ka 
yıtlamalar saklıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yayınlar yoliyle işlenen suçlar ve haksız fiiller 

Sorumluluk : 

Madde 20 — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yayınlan yo
liyle işlenen suçlarda ve haksız fiillerde, canlı yayın yapılması hailinde, 
suç veya haksız fu l teşkil eden fiilî işliyen ve eğer canlı yayın bir metne 
dayanılarak veya tesbit yoliyle yapılmışsa, metni yazan veya sesi tes-
bit edilen ve bu metni veya tesbiti fi i len kontrol eden; diğer hallerde de, 
konuşan ve yayım fiilen idare ve kontrol eden kişiler sorumludur. «Canlı 
yayın» dan maksat, olayın veya konuşmanın anında ve doğrudan doğ
ruya radyo veya televizyon ile yayınlanması halidir. 

11, 13, 14 ve 16 ncı maddeler uyarınca yapılan ve bu özelliği anonsla 
belirti len yayınlar ile tesbitlerden faydalanmaksızm Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu İstasyonları dışındaki bir radyo veya televizyon k u 
ruluşundan naklen yapılan yayınlardan, K u r u m ve personeli hiçbir su
retle sorumlu değildirler. 

Kurumun kendilerine tevdi edilen metni aynen okumakla görevli 
personeli, o yayının idare ve kontrolunda özel olarak görevlendirilmiş 
olmamak şartiyle, o yayın yoliyle işlenen suçtan veya haksız fiilden hiç
bir suretle sorumlu değildir. 

B u madde kapsamına giren suçların takibinin şahsi dâva açılma
sına bağlı olması t a d i l i n d e de, soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tara
fından yapılır. 

-Kurumun yayınları ile i l g i l i şikâyet, dâva dilekçesi veya iddiana
melerde, yayını yapan K u r u m istasyonunun adının ve yayının gün ve 
saatinin belirtilmiş olması şarttır. 

B u madde kapsamına giren suçlardan ve haksız fiillerden dolayı 
yayının yapıldığı tarihten başlıyarak i k i ay içinde açılmıyan dâvalar 
dinlenmez. 

Metim ve tesbitlerin saklanması : 

Madde 21 — Kurumun yayınında kullanılan yazılı metinler ve 
metni bulunmıyan radyo ve televizyon yayınlarına ait tesbitlerin, yayın
l a n tarihinden başlıyarak i k i ay onbeş gün süreyle saklanması şarttır. 

Tesbitlerden faydalanmaksızm yapılan naklen yayınlar ile müzik 
yayınlan, yukardaki fıkra hükmünün dışındadır. 

Teşriî, İdari veya kazai soruşturma veya kovuşturma veyahut Mec
l is araştırması konusu olan yayına ait metin ve tesbitler; soruşturma, 
kovuşturma veya araştırmanın sonuçlandığı yetki l i merci tarafından K u 
ruma yaziyle bildirilinceye kadar saklanır. 

Memur kapsamına giriş : 

Madde 22 — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Yönetim K u r u l u 
üyeleri Us görevlileri, ceza hükümlerinin uygulanmasında memur sayı-
ur lar . 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yayınlar üzerindeki haklar 

Fikir haklarına benzer haklar : 

Madde 23 — Kurumun izn i alınmadan, K u r u m yayınlan telü veya 
telsiz olarak tekrar yayınlanamaz, ücretli veya ücretsiz olarak tedavüle 

çıkarmak üzere bütünü veya bir kısmı tesbit olunamaz, çoğaltılamaz ve 
televizyon yayınları girişi ücrete tabi yerlerde halka gösterilemez. 

K u r u m bu hususta F i k i r ve Sanat Eser ler i Kanununun 66 ilâ 79 
uncu maddelerindeki himayeden faydalanır. 

F i k i r ve Sanat Eserler i Kanununun eser sahiplerine eserleri ve 
sanatçılara i c ra l an üzerinde sağladığı haklar saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Malî hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Sermaye, yatırım programı, bütçe ve hesaplar 

Sermaye : 

Madde 24 — Kurumun i t ibar i sermayesi üçyüz milyon liradır. B a 
kanlar Kuru lu Kararnamesiyle bu sermaye üçte ik iye kadar artmlabi l i r . 

Bu sermayenin kaynakları şunlardır : 

a) B u Kanununun 1 inci geçici maddesi gereğince Kuruma geçe
cek her çeşit değerlerin rayiç tutarları; 

b) Genel Bütçeye konulacak ödenekler. 

Yedek akçe : 

Madde 25 — Her yıl elde edilecek safi kârın yüzde onbeşi, i t ibari 
sermayenin yüzde yirmibeşini buluncaya kadar yedek akçe olarak ay
rılır. Zararlar yedek akçeden karşılanır. 

Gelirler : 

Madde 26 — 9 Haz iran 1937 tarihl i ve 3222 sayılı Kanunun 7 nc i 
maddesinde gösterilen her çeşit alıcı telsiz tesisatı ve c ihazlan için veri
len ruhsatnamelere ait ücretler ve cezalar, radyo ve televizyon vasıta
sıyla yapılan her çeşit ilân ve reklâm karşılıklan, halk önünde yapılacak 
konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti, kitap, dergi ve plâk 
gibi yayınlarla i l g i l i gelirler, girişilecek her çeşit radyo ve televizyon 
t icari ve ikt isadi işlemlerinden elde edilecek kârlar ve bağışlar, K u r u 
mun geliridir. 

Bütçe yardımı : 

Madde 27 — 26 ncı maddeye göre karşılanamıyan işletme açığı 
her yıl sonunda bu maksatla Tur izm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesine 
konulacak ödenekten Kuruma ödenir. 

Radyo ve televizyonla yapılacak okul, halk eğitimi ve yurt dışı ya
yınlarının gerektirdiği tesis ve işletme giderleri karşılığı, her yıl T u 
rizm ve Tanıtma Bakanlığınca i lg i l i Bakanlıklarla birl ikte kararlaştırı
larak, bu Bakanlığın bütçesine konulur ve yardım olarak Kuruma öde
nir. 

Yatırım programı ve bütçenin hazırlanması : 

Madde 28 — Kurumun yıllık yatırım, finansman ve işletme prog
ramlan ile yıllık bütçesi Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Tur izm ve 
Tanıtma Bakanının onayıyla kesinleşir. 

Askerî görüşün alınması : 

Madde 29 — Kurum, 2 nci maddenin i(lb) bendinde yazılı tesisleri 
kurmadan önce, askerî bakımdan Millî Savunma Bakanlığının yazılı gö
rüşünü alır. 

Ortaklıklar : 

Madde 30 — Yönetim Kuru lu , Kurumun amaçlarına uygun olmak 
şartiyle ve Bakanlar Kuru lu Kararnamesiyle gösterilecek esaslar içeri
sinde, yer l i veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle, özel hukuk hüküm
lerine tabi mahdut mesuliyetli ortaklıklar kurabi l i r . 

B u ortaklıklar, kamu ikt isadi teşebbüsü niteliğinde olsalar dahi, 
İktisadi Devlet Teşekkülü sayılmazlar. 

B u ortaklıklar tarafından kurulacak istasyonların yayınlan, K u r u 
mun gözetim, denetim ve sorumluluğu altında yapılır. 

Tarife ve ruhsatiyeler : 

Madde 31 — K u r u m ve ortaklıklarının yapacağı iş ve hizmetler 
karşılığında alınacak ücretler, alıcı ve verici radyo ve televizyon cihazla
rından alınacak ruhsatname karşılıkları ve cezalan, tarifelerle belli edi
l ir . İş ve hizmetin özelliği bakımından tarifeye bağlanamıyacak husus
larda, Kurum, özel sözleşmeler yapmaya ve ücretler tesbitine yetki l idir. 
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Tarifeler ve ücretler Genel Müdürlükçe belli edilir ve Yönetim K u 
rulunca onaylandıktan sonra uygulanır. 

Ruhsatname karşılıkları ile i l g i l i tarife, yönetim kurulunca kabul 
edildikten sonra Bakanlar Kuru lu Kararnamesiyle yürürlüğe girer. 

Devlet Yatırım Bankası kredileri : 

Madde 32 — Kurum, yatırımlarının finansmanında Devlet Yatırım 
Bankası kredilerinden faydalanabilir. 

Uygulanacak genel hükümler : 

Madde 33 — B u kanundaki özel hükümler saklı ka lmak kaydiyle, 
K u r u m hakkında, İktisadi Devlet Teşekküllerine uygulanan genel hü
kümler uygulanır. B u hükümlerin uygulanmasında i l g i l i Bakanlık, T u 
r i zm ve Tanıtma Bakanlığıdır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun denetimi : 

Madde 34 — Kurum, Yüksek Denetleme Kurulunun denetimline ta
bidir. 

Tur i zm ve Tanıtma Bakanı, Kurumla i lg i l i olarak, belli bir husu
sun incelenmesini Yüksek Denetleme Kurulundan isteyebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İstisna ve muaflıklar 

Radyo - Televizyon tekeli : 

Madde 35 — 9 Haz i ran 1937 tar ih l i ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu 
ile ek ve değişikliklerinde gösterilen elektromanyetik dalgalar vasıta-
siyle ses, işaret ve resim vermeye yarayan tesislerden radyodifüzyon ve 
televizyon tesisi niteliğinde olanların kurulması ve işletilmesi hakkı, ya l 
nız Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna aittir. 

Yukardak i fıkrada söz konusu kanunun 2 nc i maddesinde belirti len 
ders aracı niteliğindeki radyo ve televizyon yayınlarını K u r u m ve Millî 
Eğitim Bakanlığı birl ikte düzenlerler. 

Tahsilat : 

Madde 36 — 9 Haz iran 1937 tar ih l i ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu
nun 7 nci maddesinde gösterilen alıcı teilsiz tesisleri ve cihazları için ve
ri len ruhsatnamelerin ücretleri ve cezaları, Posta - Telgraf ve Telefon 
Genel Müdürlüğü tarafından tahsil olunur. B u ücret ve cezaların tahsi
linde Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki 21 Temmuz 1953 
tar ih l i ve 6183 sayılı Kanun uygulanır. Ruhsatname ücret ve cezalan 
tahsi l tarihinden sonra i k i ay içinde K u r u m a ödenir; gecikme olursa, 
genel hükümlere göre faiz yürütülür. B u tahsilat karşılığında Posta -
Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğüne yüzde on tahsi l ücreti K u r u m 
tarafından ödenir. 

İndirimli Posta Telgraf ve Telefon tarifesi : 

Madde 37 — Kurum, haber hizmeti niteliğindeki konuşmalar ve 
radyo - Televizyon programlan ile i lg i l i o larak Posta Telgraf ve Telefon 
Genel Müdürlüğünden kiralıyacağı hat ve kanal lar için, basma uygula
nan indir iml i tarifeden faydalanır. 

İndirimli tarife : 

Madde 38 — Kuruma indir iml i tarife uygulayan Devlet daire ve 
kuruluşları, kamu tüzel kişileri ve K a m u İktisadi Teşebbüslerine ilân ve 
reklâm işlerinde ind i r iml i tarife, yönetim kuru lu karar iy le uygulanabilir. 

Telekomünikasyon tesisleri : 

Madde 39 — Kurum, radyo - televizyon tesislerini bir l ikte çalıştır
mak için, bunlar arasında veya bunlarla geçici, sabit veya gezici trans
misyon yerleri arasında telekomünikasyon tesisleri kurmaya ve işletmeye 
yetkil idir. Kurum, bu tesilerin kurulmasında ve işletilmesinde 4 Şubat 
1924 tar ih l i ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ve 9 Haz i ran 1937 
tar ih l i ve 3222 sayılı Telsiz Kanunu ve E k değişikliklerinin Hükümete 
verdiği haklardan faydalanır. 

Kurumun malları: 

Madde 40 — Kurumun malları ve her çeşit mevcutları, Devlet malı 
sayılır. 

Kurumun her türlü işletme, tesis ve binalarının güvenliğinin ko
runması, İçişleri Bakanlığının sorumluluğu altındadır, 

Kamulaştırma : 
Madde 41 — Kurumun kuracağı her türlü tesisler için gerekli ta 

şınmaz malların kamulaştırılmasında, Devlet ihtiyaçları için yapılan ka 
mulaştırmalarla i l g i l i hükümler uygulanır. 

Bazı kanunların uygulanmaması: 
Madde 42 — K u r u m ve kuracağı ortaklıklar hakkında 14 Haz i ran 

1927 tarihl i ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2 Haz i ran 
1934 tar ihl i ve 2490 sayılı Artırma, Eks i l tme ve İhale Kanunu ve bu 
kanunların ek ve değişiklikleri uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personele ilişkin hükümler 

Öğretim ve eğitim : 
Madde 43 — Kurum, kendi kuruluşu içinden, görevleri araşma gi

ren konularda, yurt içinde ve dışında öğrenim ve ihtisas yapmak üzere 
personelinin eğitimini sağlar, kurslar açar ve burslar verebilir. 

Personelin emeklilik hakları: 
Madde 44 — Kurumun personeli Türkiye Cumhuriyeti Emek l i San

dığı Kanunu hükümlerinden faydalanırlar. Kurumun hizmet akdiyle ça
lıştırdığı personel hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Mesken yapımı: 
Madde 45 — Meskûn yerlerden uzaktaki tesislerde çalışan veya 

hizmetin gereği olarak hizmetin yapıldığı binada veya civarında devamlı 
olarak bulunmak zorunda olan Kurumda görevli uzman ve diğer per
sonel için, Kurum, mesken yaptırmaya yetki l idir. 

Personel için yasaklamalar : 
Madde 46 — Kurumun devamlı kadrolanndaki görevlilerinin üni

versite ve yüksek okullarda öğretim üyeliği, öğretim üyeliği yardımcı
lığı veya öğretim görevliliği veyahut her türlü okul ve öğretim ve eği
t im kuramlarında ve kurslarda öğretmenlik yapmalarına, Yönetim K u 
rulu karariyle i z in verilebilir. B u görevlilerin, Yönetim Kuru lu karariyle 
Kurumun ortaklıklarında görevlendirilmeleri de mümkündür. 

- Genel Müdür hariç - Yönetim K u r u l u üyelerinin ve Siyasi Yayın
lar Hakem K u r u l u üyelerinin asl i görevleri ile i lg i ler i kesilmez; her 
türlü özlük hakları saklı kalır. 

4 üncü maddenin V H I inci bendi gereğince Yönetim Kuru lu üyeli
ğine seçilen kimselerin, Kurumdak i görevlerine ait kadro veya sözleş
meleri ve bu kadro veya sözleşmelerine dayanan aylık, tazminat veya 
ücretleri ile terfi ve terfih hak l an saklıdır. Ancak, bunların Kuramdak i 
görevlerine devam etmeleri, Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır. 

Kurumun Yönetim Kuru lu üyeleri ile görevlilerinin Kurumdak i gö
revleri dışında Kuruma bağlı radyo veya televizyon postalarından yapa
cakları yayınlar için kendilerine yayın basma ödenecek ücretler, Yöne
t im Kurulunun tekl i f i üzerine Tur i zm ve Tanıtma Bakanınca tesbit edi
lecek âzami miktarları aşamaz. -

Kurumun Yönetim Kuru lu üyeleri, Siyasi Yayınlar Hakem Kuru lu 
üyeleri ile her çeşit görevlileri, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında 
öğrendikleri sırları saklamakla yükümlüdürler. 

Memurin Kanununun 9 uncu maddesi, Kurumun Yönetim K u r u l u 
üyeleri ile görevlileri hakkında da uygulamr. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli hükümler 

Yönetmelikler : 
Madde 47 — 1 — Kurumun kuruluşu, personelinin görev ve yetk i 

leri i le uzmanlık yerleri ; danışma kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri 
ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut veya sonradan yapı
lacak K u r u m a a i t personel konutlanndan faydalanma hak ve şekilleri, 
Yönetim Kurulunca hazırlanıp Tur i zm ve Tanıtma Bakanmca onaylana
cak yönetmeliklerle bel irt i l ir . 

2 — Kurumun kadroları, Yönetim Kuru lu tarafından, Devlet Per
sonel Dairesinin görüşü alındıktan sonra, Mal iye Bakanlığı İle anlaşmak 
suretiyle hazırlanıp Tur izm ve Tanıtma Bakanının onayı ile yapılacak 
bir yönetmelikle belirti l ir, 
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Kurumun personeli, İktisadi Devlet Teşekkülleri personeline uygula
nan hükümlere tabidir. 

Ancak, bu bendde söz konusu yönetmelikte : 

a) Kurumun yayın, organizasyon ve teknik işlerine ait devamlı 
kadrolarında çalışanlar için gerekli olabilecek tazminat miktarları f 

b) Kuru lun devamlı kadroları dışında sözleşmeyle çalışacak yerl i 
veya yabancı uzmanların ücretleri; ve 

c) 28 Şubat 1959 tar ihl i ve 7244 sayılı kanunun 5 inc i maddesinin 
2 nci fıkrasındaki hizmetler için ihtiyaç duyulan 1500 ve 1750 l i ra üc
retl i kadroları, bu bendin 2 nci fıkrası hükmiyle bağlı kalmaksızın tes-
bit edilebilir. 

,(a) Bendinin uygulanmasında 28 Şubat 1959 tar ih l i ve 7244 sayılı 
kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci bendi tatbik olunmaz. 

Kaldırılan hükümler : 

Madde 48 — 2 Temmuz 1963 tar ih l i ve 265 sayılı Tur i zm ve Ta
nıtma Bakanlığı Kanununun 38 inci maddesiyle yürürlükte bırakılan 24 
Mayıs 1949 tar ih l i ve 5392 sayılı kanunun radyo ile i l g i l i hükümleri, yu
karıda z i k r i geçen Tur izm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 7 nci geçici 
maddesi ve 15 Eylül 1944 tar ih l i ve 4670 sayılı kanun, 9 Temmuz 1953 
tar ih l i ve 6128 sayılı kanun ve 20 Mayıs 1955 tar ih l i ve 6588 sayılı kanun 
ile 9 Haz iran 1937 tar ihl i ve 3222 sayılı kanunun 21 Haz iran 1957 tar ih l i ve 
7035 sayılı kanunla değiştirilmiş 5 inci maddesinin ,(b) bendi hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Geçici hükümler 

Aktif ve pasifin intikali : 

Geçici madde 1 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tur izm 
ve Tanıtma Bakanlığınca yönetilmekte olan radyo ve televizyon hiz
metleriyle i l g i l i bütün akti f ve pasif ve diğer haklar, K u r u m a geçer. 

Tur i zm ve Tanıtma Bakanlığınca yönetilen radyoların hizmetine ay
rılmış Hazineye ait taşınır ve taşınmaz mallar, yurdun çeşitli yerle
rinde radyo istasyonu yaptırılması için kamulaştırılmış veya Hazine veya 
mahallî idarelerce tahsis edilmiş olan taşınmaz mallar, buralarda ya
pılmaya başlanmış radyo bina ve tesisleriyle bunlarla i l g i l i her türlü 
âletler, cihazlar ve malzeme İle her türlü hak ve menfaatler, mevcut ala
caklar, ödenekler ve borçlar, Kuruma geçer. B u geçişin gerektirdiği iş
lemler, hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir. 

2 nc i geçici maddede yazılı komisyon, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tar ihteki durumu ve rayicine göre akt i f ve pasifleri kıymetlendirerek, 
bir devir bilançosu yapar. 

Devir Komisyonu : 

Geçici madde 2 — 1 inci geçici maddede yazılı devir bilançosu, M a 
liye Bakanlığı, Tur i zm ve Tanıtma Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, 
Yüksek Denetleme Kuru lu , Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 
ve Kurumun Yönetim Kurulunca seçilecek birer temsilciden kuru lu De
vir Komisyonunca altı ay içinde yapılır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi temsilcisinin radyo ile i lg i l i öğ
ret im üyesi olması gerekir. 

Komisyon, gereği kadar personel kullanır. Komisyon ile personelinin 
her çeşit giderleri Kurumun tasfiye hesabından ödenir. 

Eski görevlilerin göreve devamı: 

Geçici Madde 3 — Kurumun yeni kadroları hazırlanıp bu kadrolara 
gerekli atanmalar yapılıncaya kadar, Tur i zm ve Tanıtma Bakanlığının 
radyo ve televizyon hizmetlerinde çalışan her çeşit personeli, görevle
rine, bulundukları kadro veya görevlerde ve bu kadro veya görevlerin 
tabi olduğu hükümlere göre devam ederler. 

Eski personelin müktesep hakları : 

Geçici madde 4 — Kurumun kuruluşundan önceki süre içinde radyo 
hizmetlerinde en az beş yıl başarı ile çalışarak tecrübe ve ihtisas sahibi 

oldukları Yönetim Kurulunca tesbit edilenler, Kurumdak i bir göreve 
atanmak için yüksek öğrenim kaydının 47 nci maddede söz konusu yö
netmeliklerde gerekli görüldüğü görevlere, bu kayıt aranmaksızın ata
nabilirler. 

İlk Yönetim Kurulu seçimi : 

Geçici madde 5 — Kurumun Yönetim Kurulunun kuruluşu, bu ka 
nunun yayımı tarihinden başlıyarak üç ay içinde tamamlanır. Genel Mü
dür de aynı süre içinde atanır. 

Yönetim Kurulunun i lk kuruluşu - Genel Müdür hariç - diğer üyele
rinin belli olmasiyle tamamlanmış olur. 

4 üncü maddeye göre seçilen i lk Yönetim Kuru lu üyelerinin K u 
rum merkezine kadar harcırahları ile bu üyeleri seçmek için kurulacak 
seçici kuru l üyelerinin harcırahları, bağlı oldukları daire, idare ve kurum 
bütçelerinden; Harcırah Kanununa tabi bir kuruma mensup olmıyanla-
rın harcırahları da Tur i zm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinden ödenir. 

Eski hükümlerin uygulanması: 

Geçici madde 6 — Hizmetler, tarifeler ve çalışma ile i lg i l i diğer 
konular için yeni hükümler yürürlüğe girinceye kadar, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

Yönetmeliğin yapılması : 

Geçici madde 7 — 47 nci maddenin 2 nc i fıkrasında söz konusu yö
netmelik, Yönetim Kurulunun kuruluşu ve Genel Müdürün atanmasın
dan başlıyarak i k i ay içinde hazırlanır. 

İlk hesap dönemi : 

Geçici madde 8 — B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıya
rak o tarihteki malî yılın sonuna kadar olan süre, Kurumun i l k hesap 
dönemidir. 

İlk hesap dönemi altı aydan az ise, ayrıca bilanço yapılmaz ve he
saplar, i ler ik i yılın bilançosu ile birleştirilir. 

Radyo yapımı ödenekleri : 

Geçici madde 9 — Radyo yapımı için Bayındırlık Bakanlığının yü
rürlükteki bütçesine konulmuş olan ödeneklerin bu Bakanlıkça harcan
masına devam olunur. Ancak, bu konuda Tur i zm ve Tanıtma Bakanlı
ğına ait olan yetkiler Kuruma geçer. 

Gelecek yıllara sâri taahhütler : 

Geçici madde 10 — Radyo hizmetleri için Kalkınma Plânına dâhil 
yatırımların yapım, tesis ve teçhizat masrafları için bu kanunun 1 inc i 
geçici maddesi ve 2 nc i geçici maddesi gereğince devir işlemleri tamam
lanıncaya kadar, ell i milyon lirayı aşmamak kaydiyle, gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişmeye Tur i zm ve Tanıtma Bakanı yetkil idir. 

ALTINCI KISIM 

Son hükümler 

Yürürlüğe giriş : 

Madde 49 — B u kanun, yayımı tarihinden sonraki üç aylık sürenin 
bit imini takibeden ay başında; ancak, 4 üncü geçici maddesi, 5 inci ge
çici maddesi ve 10 uncu geçici maddesi hükümleri bu kanunun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

Madde 50 — B u kanunu Bakanlar Kuru lu yürütür. 
28/12/1963 

Duttur 
Kanat 
Cuete 

M«. B&slııh 

Sözü gecen Kanun la r : 
32S2 Teleiz Kanunu 9/9/1937, 
6183 Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun 

21/7/1953 
406 Teleraf ve Telefon Kanunu 

38 Cemaziyelâhır 1342 ve 4 Şubat 1340 

Tertip D i t Sıkife Sır ı 

3638 İS 11253 

34 1653 

S 
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K A R A R N A M E L E R 
Maliye Bakanlığından : 

1 — 1250 l i r a kadro maaşlı Vergiler Temyiz Komisyonu Üyeliği 
kadrosunda almakta olduğu 1250 l i ra maaştaki terfi süresini dolduran 
A l i Kema l Ataün'ün 4598 sayılı kanunun 4 üncü maddesini değiştiren 
242 sayılı kanun uyarınca 1500 l i raya terfii, 5655 sayılı kanunun 28 inci 
maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı Mal iye Bakanı yürütür. 

25/12/1963 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — İstanbul Teknik Üniversitesi Mak ina Fakültesi Mekanik ve 
Akışkanlar Mekaniği Kürsüsünde açık bulunan ı(1100) l i ra aylıklı Pro
fesörlüğe, 4936 sayılı kanunun 115 sayılı kanunla değişik 26 nci maddesi 
uyarınca, Fakülte Profesörler Kuru lu tarafından seçilmiş ve Senatoca 
uygun görülmüş olan aynı Kürsü Doçenti Dr. Saffet Müftüoğlu'nun 
(1100) l i ra aylıkla atanması uygun görülmüştür. 

2 — B u kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

23/12/1963 

CUMHURBAŞKANI 
C GÜRSEL 

Başbakan 
İ. İNÖNÜ 

Millî Eğitim Bakanı 
İ. ÖKTEM 

- • • s -

Y Ö N E T M E L I K 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Sağlık Okulları ve Sağlık Kolejleri Yönetmeliği 

ı. G E N E L H Ü K Ü M L E R 
Madde 1 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı orta dereceli ve i k i 

devreli meslek okulları, sağlık hizmetlerinin bel l i bir dalındaki bel l i b ir 
kademeye sağlık personeli yetiştirmek üzere, mesleki öğretim ve eğitim 
yapan kurumlardır. 

Madde 2 — Orta dereceli ve i k i devreli meslek okulları şunlardır : 
A ) Sağlık okulları, b ir inci devre meslek okulları olup i lkokula 

dayalı ve 3 yıl sürelidir. 

B ) Sağlık kolejleri, ik inc i devre meslek okulları olup, ortaokula 
ve sağlık okullarına dayalı ve dört yıl sürelidir. 

Madde 3 — Sağlık okulları ve sağlık kolejleri, aşağıdaki bölümler
den kurulur : 

3. 1 — Sağlık okullarındaki bölümler : 
a) A n a ve Çocuk Sağlığı Bölümü, 
b) Medika l Bakım Bölümü. 
3. 2 — Sağlık kolejlerindeki bölümler : 
a) Hemşirelik Bölümü, 
b) Sağlık Memurluğu ((Erkek Hemşirelik) Bölümü, 
c) Ebe l ik Bölümü, 
d) Lâboratuvar Bölümü, 
e) Radyoloj i Tedavi ve Lâboratuvarı Bölümü, 
f) Çevre Sağlığı Bölümü. 
iht iyaca göre, yeni okullar 10*) ve yeni bölümler Millî Eğitim B a 

kanlığı ile işbirliği yapılarak kurulabi l ir . 

Madde 4 — Sağlık okulları ve sağlık kolejlerinin kuruluşlarına ait 
şemalar bu Yönetmeliğe ilişik ı(Ek - 1 ve 2) de gösterilmiştir. 

Madde 5 — Sağlık okulları ve sağlık kolejlerinden mezun olanlar, 
sağlık hizmetlerinin yürütülmesiyle i lg i l i olmak üzere tıp doktorları ta 
rafmdan verilecek kararların uygulanmasında, kanunlarda belirtilen ye tk i 
ve sorumluluk çerçevesindeki görevleri yaparlar. 

Madde 6 — Her sağlık okulunun herbir bölümünden derece a lan 
beş mezun sağlık kolejlerine mecburi hizmetleri teci l edilmek suretiyle 
devam edebilirler. 

Ancak, bu hakkı kazananların diğer durumları, devam edecekleri 
bir üst derece okulun giriş şartlarına haiz olmaları gerekir. 

B u Yönetmelikteki okul ter imi, Sağlık Okulları ve Sağlık K o 
lejleri ani amma kullanılmıştır. 

Madde 7 — Sağlık okulları ve sağlık kolejlerinde, Türkiye Cum
huriyeti ilkelerine bağlı vatandaşlar yetiştirmek üzere, meslekî öğre
t im ve eğitimin amaçları şunlardır : 

a) Meslekî öğretim ve eğitimin gerektirdiği pozitif b i l im anlayı
şında temel kültür vermek, 

b) Meslekî öğretim ve eğitimi sağlamak için, yetk i ve sorumluluk 
çerçevesindeki görevleri yapacak nitelikte, teorik ve prat ik bilgilerle 
yetiştirmek, 

c) Meslekî çalışmalarda, topluma ve ferde yararlı olabilme bi l in
cini aşılamak. 

ıı. Y Ö N E T I M I Ş L E R I 
1. YÖNETİM KADROSU 

Görevleri, yetkileri ve sorymMhMUm 

Madde 8 — Okulu müdür yönetir. Müdürden arkadaşlarına ve öğ
rencilere örnek olacak şekilde hareket etmesi, okulun elemanları i le iş
birliği yapması istenir. 

Yönetim işlerinde müdür yardımcıları, bütün öğretmenler, stajyer 
öğretmenler, ve belleticiler müdürün yardımcısıdırlar. Bunlardan başka 
okullarda iht iyaca göre, dahiliye şefi, ders aletleri ve kitaplık memuru, 
kâtip, depo ambar memuru, mutemet ve satmalma memuru, ayniyat 
mutemedi, okul hekimi, diştabibi, oku l hemşiresi veya sağlık memuru 
vardır. Müdür yönetim ödevlerini bu memurlara dağıtmıya ve lüzumuna 
göre ödevlerini değiştirmeyi i l g i l i makamlara teklife yetkil idir. 

Müdür; okulun eğitim, öğretim, yönetim ve yazı işlerinden müdür 
yardımcılarına verilecek ödevleri ders yılı başında yazı i le kendilerine 
bi ldir ir . 

Madde 9 — Müdür; kanun, yönetmelik ve emirler uyarınca okulun 
bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya ve kontro l etmeye yetki l idir. 
Bundan başka müdür, okul bina ve eşyasının korunmasını, i y i kullanıl
masını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve i lg i l i ödev sahiplerini yakın
dan takip etmekle de mükelleftir. 

Madde 10 — Müdür, öğretim ve eğitim işlerini herhangi b ir aksa
maya meydan vermeden yürütür. Müdürün bu husustaki görevleri şun
lardır : 

a) Ders yılı başında b i r ay içinde öğretmenlerden müfredat prog
ramının aylara bölünüşünü gösteren bir plân almak, bu plânların tasar
lanan zamanlar içinde tatbik edilip edilmediğini kontrol ve takip etmek, 
yıllık raporda müfredat programlarından bitiri lmeyen kısımları, sebeple
riyle bir l ikte Bakanlığa bi ldirmek; 

b) Derslerin birbir iyle ahenkli b ir suretle okutulmasını ve aynı 
sınıfta ders veren öğretmenler arasında işbirliği yapılmasını sağlamak; 
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c) Derslerin verimini artıracak maddî imkânları hazırlamak, okul
da bulunan eşya ve ders vasıtalarından, İl sağlık müdürünün başkanlı
ğında sağlık müesseseleri baştabip veya müdürleri ile okul müdürlerin
den kurulacak bir komisyonun tesbit edeceği lâboratuvar ve hastaha-
nelerdeki k l in ik tatbikatlardan öğrencilerin faydalanmaları işini tertiple
mek, bu vasıtaları çoğaltmak, okul dışından getirilmesi mümkün olan 
ders vasıtalarının teminine çalışmak, öğretmenlerin bu vasıtaları k u l 
lanmaları ve öğrencilere de kullandırmaları işini önemle takip etmek; 

d) Öğrencilerin öğretmenleriyle beraber yapacakları tabiat, çevre 
ve teknik müesseseler incelemeleri, eski eserleri ve müzeleri ziyaret gibi 
çalışmaları plâna, programa bağlamak ve kolaylaştırmak, öğretmenleri 
bu hususta ödeve çağırmak, (Öğretmenlerin hazırlıyacağı bu husustaki 
plân, program ve raporlar saklanacak ve dosyaları her ders yılında ye
nilenecek;) 

e) Haftalık ders, ders dışı faaliyet cetvelleriyle, k l in ik ve saha 
tatbikat saatlerini, müdür yardımcıları, öğretmen, tatbikat öğretmenleri 
ve stajyer öğretmenlerin nöbet cetvellerini düzenlemek ve tatbik et
mek; (Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler, önemli bir 
sebep olmadıkça hafta başlarında yapüir. B u değişikliklerin, öğretmen 
ve öğrencilere vaktinde tebliği lâzımdır.) 

Haftalık ders programlarının düzenlenmesinde pedagoji esasları 
gözönünde bulundurulur. 

f) Ders yılının muhtelif zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve 
İşlerini yakından takip etmek; (Bir ders yılı içinde öğretmenin en az i k i 
dersine girmekle görevlidir.) 

g) Derslerde gördüğü eksikl ikler ve alınması gereken tetbirler hak
kında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek, teftiş neticelerini tesbit ede
rek öğretmenlerin şahsi dosyalarına koymak, ders yılı içinde yapacağı 
bu incelemelere dayanarak görüşlerini her öğretmenin ta l im siciline 
(Gizl i tezkiye varakasına) yazmak, gerekli gördükçe öğretim işlerinin 
genel gidişine öğretim metodları hakkında, öğretmenler kurulunda gö
rüşmeler yapmak; 

h) Öğretmenlerin, öğrencilerini lâboratuvar, k l in ik tatbikatları ve 
kitaplıklardan faydalandırmak için aldıkları tedbirleri yakından takip 
etmek, öğretmenlerin öğrenciye yaptırdığı yazılı ödevlerle yoklamaları 
da arasıra öğretmenlerinden istiyerek bunların, i lg i l i yönetmelik ve 
emirlere uygun olup olmadığını incelemek; 

i) Ders yılı başında kanun ve bu husustaki emirlere pedagoji 
kaidelerine uygun olarak dersleri Öğretmenlere dağıtmak ve düzenliye-
ceği ders dağıtma cetvelini onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek; 

j) Okul la i l g i l i olağanüstü halleri, tahkikat neticesini beklemek
siz in derhal Bakanlığa bildirmek. 

Madde 11 — Müdür, okulun eğitim ve disiplin işlerini düzenler. 
Okulu, öğrencilerin çalışacakları, derslerine alt araştırma yapacakları, 
boş vakit ler ini i y i kullanabilecekleri b ir çevre, haline getirecek tedbir
ler i alır. B u hususta neler yapabileceği yönetmeliğin bu işlere ayrılan 
bölümlerinde gösterilmiştir. 

Madde 12 — Müdürün genel idare işleriyle; memur, öğretmen ve 
hizmetl i lerin tâyini ve idaresine ait ödev ve yetki ler i şunlardır : 

a) Müdür; tasdikname, diploma ve belgeleri tasdik eder. Bunla
rın doğruluğundan da sorumludur. 

b) Müdür, okulun masraf tahakkuk memurudur. B u sıfatla sarf 
kâğıtlarını ve bordroları tasdik eder ve bu memurluğun kanunlar la 
tâyin edilen sorumluluğunu taşır. Müdür, verilen hususi yetkilerle «Ve
rile üstü» ödevini gördüğü takdirde masraf tahakkuk memurluğu, oku
lun müdür başyardımcısı veya en kıdemli müdür yardımcısı tarafından 
yapılır. 

c) Müdür, ayniyat işlerini bu husustaki kanun ve yönetmelikler 
dairesinde yönetir. Demirbaş eşyanın ve levazımın i y i korunup kullanıl
masından sorumludur. Müdür, eşya ve levazımın dikkatsizl ik yüzünden 
kırılıp bozulmasına sebep olanları takip etmek ve za ran tazmin ettir
mek, kazaen kırılanlar hakkında «Ayniyat Talimatnamesi» uyarınca ge
reken muameleleri yaptırmakla mükelleftir. 

d) Okul müdürü «Ayniyat Talimatnamesi» gereğince okul demir
baş eşya ve levazımının sayılması için (Demirbaş eşya ve gereçler sa
yım komisyonu) nu zamanında ödeve çağırır. Sözü geçen yönetmelik 
gereğince okul ayniyat mutemetlerinin sayısını mütaakıp hazıriıyarak 
Bakanlık «Ayniyat Muhasipliğine» gönderecekleri tutanak ve cetvelle
r i n düzenlenmesini ve yollanmasını sağlar. 

e) Müdür, inhası kendisine ait olan hizmetli leri kanun ve yönet
melikler çerçevesi içinde İnha etmeye ve cezalandırmaya ve icabında 
işlerine son verilmesini teklife, tâyinleri vilâyete ait olan memurları 
icabında vilâyete teklife ve bu gibileri kanunların tâyin ettiği sınırlar 
içinde cezalandırmaya yetki l id ir ; 

f) Müdür, memurlarla öğretmenlerden ödevlerini gereği gibi yap-
mıyanlar hakkında önce kendi yetkisini kullanır. Yetk is i dışında kalan 
halleri, olağanüstü sebeplerle işten el çektirilmesine lüzum görülen me
mur ve öğretmenlerin durumunu acele olarak merciine bi ld ir i r ; 

g) Müdür, geçici sebepler veya özürleri yüzünden ödevlerine gel-
miyen öğretmen ve memurların yerine gerekli şartları taşıyan vekil leri 
seçerek bunları işe başlatır. Ancak bu işe başlatılan veki l in Memurlar 
Kanununun 4 üncü maddesine uygun olarak hazırlanacak belgelerini en 
kısa zamanda vilâyete göndererek ödevinin tasdikini istemesi şarttır. 

Madde 13 — Müdür, özel yönetmelik, emir ve kanunlarla kendisine 
verilen seferberlik, hava tehlikesinden korunma işlerini ve askerliğe ha
zırlık yönetmeliği hükümlerini yürütmekle mükelleftir. 

Madde 14 — Müdür, öğretmenlerin bir günü geçmlyen ve bir ders 
yılı içinde üç defadan ziyade tekârrür etmiyen meşru mazeretlerinden 
i ler i gelen devamsızlıklarına ait özürlerini inceleyerek kabule yetki l idir . 
(Öğretmenler kurulu, sınıf öğretmenleri toplantıları gibi toplantılara ait 
devamsızlıklarda diğer devamsızlıklar gibi mütalâa edilir). 

Madde 15 — Müdür, özürsüz devamsızlıklar hakkında kanunun 
kendisine verdiği yetki ler i kullanır. Özürsüz devamsızlıklar üç günü geç
tiği takdirde keyfiyet valiliğe bi ldir i l i r . 

Madde 16 — Her öğretim yılı sonunda Bakanlığa okulun genel du
rumu hakkında bir rapor gönderir. 

Müdür başyardımcısı: 

Madde 17 — Başyardımcı, müdürün verdiği emirlerle direktif leri 
uygular ve müdür bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet eder. 

Başyardımcının ödevlerinin başlıcaları şunlardır : 
a) Başyardımcı okulun yazı ve kayıt işlerini düzeninde yürütmekle 

vazifelidir, istat ist ikler i ve hesap işlerinden başka işlere ait cetvelleri 
gününde hazırlar. Öğrenci dosyalarının düzgün tutulması için i lg i l i l er i 
kontrol ve takip eder. 

b) öğrenci karnelerini, diploma ve diğer belgeleri inceliyerek pa
rafe eder. 

c) Okul müdürü, verile üstü, ödevini yaptığı takdirde masraf ta 
hakkuk memurluğu ödevini yapar. Masraf tahakkuk memurluğu müdür 
tarafındım yapılan okul larda bütün ödeme ve masraf tahakkuk kâğıtla
rım inceliyerek parafe eder. 

d) Okulun disipl in işlerini düzene koyar ve bu işleri yakından ta 
kip ederek i lg i l i ler i ödeve çağırır. 

e) Okulun disiplin işlerinin bozuk gitmesinden dolayı müdürden 
sonra sorum kendisine düşer. 

f) Başyardımcı okul disipl in kuru lu başkanıdır. 
g) Öğretmenlerin ve memurların ödevlerine ve derslerine devam-

lariyle -yakından ilgilenerek ödevine geç gelen veya gelmiyenleri yazı İle 
müdüre bildirir. 

h) Öğretmenlerin ve memurların ödevlerinden ayrılma ve ödevle
rine başlama tarihler ini tesbit ederek i lg i l i memurlara bi ldir ir , Öğret
menlerden ve memurlardan ödevine gelmiyenlerin özür tezkerelerini veya 
hastalık raporlarını alır ve bunlar hakkında gereken İşlemleri yapar. 

i) Öğrencilerin devam işlerini takip eder, devamla i l g i l i müdür 
yardımcısının çalışmasını düzenler ve kontrol eder. 

j) Sağlığa ait önemi sebebiyle i z in istiyen öğrencilere bir günü 
geçmemek üzere iz in verir, (Bir günden fazla izinler müdür tarafından 
verilir.) 

k) Başyardımcı okulun muayene, demirbaş eşya ve ayniyat sayım 
komisyonuna başkanlık eder. 

1) Asker l ik yaşında olup da erteleme hakkını kaybeden öğrencile
r in künye! erini bağlı bulundukları askerl ik şubelerine bildirmek üzere 
hazırlatır. 

Madde 18 — Yardımcılar, müdürün ve başyardımcının yardımcıla
rıdır. Müdür ve başyardımcı tarafından verilen emirleri yerine getirmekle 
vazifelidirler. 

Yardımcılar, ders yılı başında müdür tarafından okulun eğitim, 
yönetim ve yazı işlerinden kendilerine verildiği yazılı olarak bi ldir i len 
ödevlerin eksiksiz b ir şekilde yapılmasından bir inci derecede sorumlu 
olmakla beraber, kendilerine ayrılan ödevler ne olursa olsun, okulun 
disipl in ve düzaıinden, okul bina ve eşyasının korunmasından ve temiz
liğinden de müştereken sorumludurlar. Müdür yardımcılarına ve baş
yardımcıya bağlı bulunan kâtip ve büro öğrencilerle i l g i l i her türlü k a 
yıt, künye öğrenci dosyaları, not cetvelleri, sınıf geçme defterleri, kar
neler, diploma, belge ve tasdiknameler gibi yazı işlerini yürütür. Ayrıca 
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okulda başka kâtip bulunmadığı hallerde hesap memurluğu işlerini de 
yürütürler. 

Dahiliye Şefi : 

Madde 18 — Dahil iye şefi; okul eşya ve tesislerinin i y i korunması, 
int izam ve temizliği gibi okulun bütün maddî işlerinden sorumludur. B u 
işleri düzeninde yürütmekle vazifelidir. Bundan başka aşağıdaki ödev
leri yapar. 

a) Okulun demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonu ile muayene 
komisyonunun tabii üyesidir; 

b) Dahil iye şefinin okulun memurlarını kontrol etmek ve ödevle
r in i düzenlemek yetkisi vardır. Okuldaki memurların vazifelerinin i y i 
yürütülmesinden sorumludur. 

e) Okul hizmetl i lerini seçerek müdüre bi ldir ir . Bunların temizli
ğini takip eder, ödevlerini ayırır ve kontrol eder. Cezalandırılmalarına 
veya işten çıkarılmalarına lüzum gördüğü hizmetli leri müdüre bi ldir ir . 

d) Okulda tek bir memur olarak çalıştığında okulun diğer memur
lara ait bütün işlerini yapar. 

Kâtipler : 

Madde 20 — Kâtipler, müdür, başyardımcı ve dahiliye şefi tarafın
dan kendisine verilen yazı ve daktilo işlerini yapar. Gelen ve giden kâ
ğıtlara ait defterleri tutar; bu kâğıtların asıl veya suretlerim saklar, 
gerekenlere cevap hazırlar; işlemleri günü gününe neticelendirirler. 

Madde 21 — Kâtipler kendisine teslim edilen g iz l i veya şahıslara 
ait kâğıtların saklanmasından ve giz l i kalmasından sorumludurlar. 

Madde 22 — Memur, öğretmen ve hizmetl i lerin sic i l defterlerini 
tutar ve bunlara ait değişmeleri günü gününe işlerler. 

Madde 23 — Kâtibin hesap memurluğuna ait ödevleri şunlardır : 
a) Satın alınacak veya satılacak eşya ve malzemenin eksiltme ve 

artırma şartlarım ve sözleşme projelerini hazırlamak; 
b) Müdür veya başyardımcı tarafından bildiri len maaş ve hesap 

işlerine ait vukuatı günü gününe işlemek ve gereken işlemleri yapmak; 
c) Mutemet sıfatiyle kendisine verilen avansları müdürden aldığı 

emirlere, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak sarf etmek ve hesabını 
zamanında kapatmak; 

d) Sarf kâğıtlarım, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazır
lamak ve buna ait belgeleri, «Ayniyat Talimatnamesi» n in icap ettirdiği 
faturaların örneklerini ve satın alma veya satma kararlarını dosya ha
linde saklamak; 

e) Ödenek, maaş, avans ve senet defterlerini tutmak; 
f) Her ay sonunda ödeme ve masraf tahakkuk cetvellerini, her 

malî yıl sonunda gönderilmesi lüzumlu cetvelleri hazırlamak; 

g) Okulun mutemetliğini yapmak, memur ve hizmetlilere ait 
maaş ve ücret bordrolarını vaktinde hazırlamak, maaş ve ücretleri mal 
sandığından almak ve gününde sahiplerine dağıtmak; 

lı) Ayrıca mutemet bulunmadığı takdirde ayniyat mutemetliği 
ödevinin bir kısmını veya tamamını yapmak, bu ödevin icap ettirdiği 
defter ve dosyaları tutmak; 

Ayniyat mutemetleri : 

Madde 24 — Ayn iya t mutemetleri, okulun ayniyat hesap işlerini 
«Ayniyat Talimatnamesi» hükümlerine uygun olarak yürütür. 

B u memurlar, hesaplarını sorumlu oldukları yerlere vermekle bera
ber okul müdürünün emir ve idaresi altında bulunurlar. Ayniyat mute
metleri ayniyat hesap işleriyle beraber, kendilerine verilen eşya ve ge
reçlerin korunmasından ve i y i bakımından da sorumludurlar. 

Okulun ayniyat işleri, memurlar arasındaki, iş bakımından üç kıs
ma ayrılır : 

a) Okulun esas demirbaş eşyasına ait işleriyle kul lanmaya ve 
yoğaltmaya yarıyan eşya ve gereçlerin hesap işleri; 

b) Ders aletleri olarak kullanılan demirbaş eşyanın hesap işleri; 
c) Demirbaş olan kitaplık, kitapların hesap işleri, 
Görülecek iht iyaca göre her üç bölüm ayniyat mutemedi olan bir 

memura verilebileceği gibi, bu kısımlardan bir i veya ik is i aynı muteme
din sorumluluğu altına da verilebilir. B u bölümlerden her bir i birden 
fazla ayniyat mutemedinin sorumluluğuna verilemez. B u kısımlara birden 
ziyade memur tâyin edildiği takdirde bunlardan b i r i ayniyat mutemetliği 
ödevini yapar, diğerleri de ona yardım ederler. 

Madde 25 — Ayrıca ayniyat mutemedi bulunmayan okullarda mu
temetliğe ait ödevlerden 23 üncü maddenin (a) fıkrasında yazılı olan iş
ler okul kâtibi; (b) ve ı(c) kısımlarında gösterilen ödevler müdür yar
dımcıları veya ödevleri Bakanlıkça uygun görülen i l g i l i ders öğretmen
leri tarafından yapılır. Okul kâtibi bulunmadığı takdirde (a) fıkrasında 
yazılı işler müdür yardımcılarından birine veri l ir. 

Madde 26 — Okul larda «Ayniyat Talimatnamesi» gereğince tutul
ması lâzım gelen demirbaş eşya esas defteri üç bölüme ayrılır ve ayrı 
ayrı tutulur; 

a) Okulun esas demirbaş eşya ve tesisleriyle demirbaş eşyadan 
ayrılan gereçleri kayda yarıyan (A) demirbaş eşya esas defteri, 

b) «Ayniyat Talimatnamesi» n in demirbaş defterine giren okulun 
bütün ders aletlerini ve gereçlerini kayda mahsus (B) demirbaş eşya 
esas defteri, 

c) Oku l kitaplığındaki kitapları yazmaya yarıyan (C) demirbaş 
eşya esas defteri. 

Madde 27 — «Ayniyat Talimatnamesi» hükümlerine uygun olarak 
hazırlanıp Bakanlıktan gönderilecek olan bu defterler ayniyat mutemet
leri tarafından tutulur. B u defterlerde sayfa numaraları bulunacak, her 
sayfa okul mühürü ile mühürlenecek ve kaç sayfadan ibaret olduğu da 
defterin b ir inc i sayfasına kaydedilecektir. B u defterler, okul kasasında 
veya k i l i t l i bir dolapta saklanır. Teftiş yetkisini haiz olanlarla müdür ve 
başyardımcılar ve ayniyatı saymak üzere toplanan komisyonlardan baş
kasına gösterilmez. B u defterlerde kazıntı ve si l int i bulunmaması ve ön
celden ardıla usulüne uygun olarak devredilmesi lâzımdır. 

Okul larda kitaplık kitaplarım, lâboratuvarlarda bulunacak ders 
aletlerini bilimsel esaslara göre sınıflandırmak ve okul demirbaşmın sa
yımını kolaylaştırmak maksadiyle her demirbaş eşya esas defteriyle be
raber yardımcı defter tutulur. B u defterlerin şekilleri iht iyaca göre okul
larca tesbit olunur. 

Madde 28 — Okul larda demirbaş eşya mutemetliği birden fazla 
memur üzerinde bulunuyorsa «Ayniyat Talimatnamesi» nin 14 üncü 
maddesine göre hazırlanacak olan tutanak ve cetveller birleştirilir ve 
i lg i l i mutemetler tarafından müştereken imzalanır. B u tutanak ve cet
velleri müdür onaylıyarak Bakanlık Ayniyat Muharipliğine vaktinde 
gönderir. 

Madde 29 — Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler defteri, «Ay
niyat Talimatnamesi» ne bağlı 16 numaralı defter numunesine göre ter
tiplenir. Sarfiyatı faz la olan okul lâboratuvarlarında sarfiyatın müfreda
tını kontrol etmek üzere her lâboratuvarda yardımcı defterler kullanılır. 

Madde 30 — «Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler» defterinde 
her eşya ve malzeme için karşılıklı i k i sayfa ayrılır. B u sayfalardan 
birine giren ve diğerine çıkan eşya ve gereçler yazılır. Aynı cins eşya 
ve gereçlerin, fiyatları değişik olsa bile, bunlar aynı «Giren eşya» say
fasına kaydedilir. Ve kendi değerleri üzerinden çıkarılır. 

Madde 31 — «Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler» defterinin 
«ithalâta» esas olan «Müsbit evrak»; faturaları: Sayım ve devir tuta
nakları; merkezden bir depo veya basımevinden gönderilen eşya ve ge
reçler için de gönderme puslaları, tezkereler veya bunların onaylanmış 
suretleridir. 

«İhracata» esas olan «Müsbit evrak»; eşya ve gereçlerle i lg i l i öğ
retmenler, başyardımcı ve idare memurlarının «talep müzekkereleri» 
sarf yerini gösteren «tesellüm» tutanakları; kaybedilen veya sayımda 
noksan çıkan yahut dikkatsiz l ikle kırılan, dökülen eşya ve gereçler için 
de ödendiğine dair müzekkereler, kaydının silinmesi veya yok olmuş 
sayılmasına dair tutanaklardır. 

Madde 32 — 29 uncu maddede açıklanan «kullanılan ve yoğaltılan 
eşya ve gereçler defterindeki eşya ve gereçler her malî yıl sonunda de
mirbaş eşya ve gereçler sayım komisyonu tarafından sayılarak kontrol 
edilir. Faz l a veya noksan çıkan eşya ile yok edilen ve kaybedilen yahut 
da ne maksat la alınmışsa ondan başkasına sarf edilen eşya ve geregıer 
hakkında «Ayniyat Talimatnamesi» hükümleri uygulanır. ,(Ayniyat mu
hasipleri tal imatnamesi: 22 ve 23 üncü maddeleri). 

Madde 33 — Ayn iyat mutemetleri kazaen, kasten veya dikkatsiz
l ik le kırılan veya kaybolan eşya hakkında, ders yılı sonunu beklemiyerek, 
gereken işlemi günü gününe yaparlar. 

Madde 34 — Ayn iyat mutemetliği ödevini yapan, memur, öğret
men veya yardımcılar, okuldan ayrıldıkları takdirde bu ödevlerini ve 
üzerlerinde bulunan eşyayı ardıllarına, ardılları yoksa sayım ve muayene 
komisyonuna bu komisyonun toplanması da mümkün olmazsa kurulacak 
üç kişilik geçici bir komisyona devir ve teslim etmeye mecburdurlar. De
v ir ve teslim yapmıyan memura maaş naki l ilmühaberi verilmez. Mutemet-
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lerin Ölümü halinde durum, muayene ve demirbaş eşya komisyonunca 
tesbit ve yeni mutemede devir ve tesl im edilir. 

Madde 35 — Ayniyat mutemedi bulunmıyan okul larda müdürler, 
demirbaş eşyanın korunmasından sorumlu olduklarından okulda mevcut 
eşyanın ve gereçleri, defterleri mucibince ardıllarına ve ardılları henüz işe 
başlamamışsa eşya sayım komisyonuna devir ve tesl im ederler. İşe yeni 
başlıyan müdür, ı(15) gün içinde devir ve tesellüm muamelesinin b i t i r i l 
diğini bildiren bir tutanağı, Bakanlığa göndermeye mecburdur. 

Madde 36 — Okulun demirbaş eşya ve gereçleri Bakanlığın emri 
olmadıkça geçici dahi olsa, başka bir daireye verilemez, okul sınırları 
dışına çıkarılmaz. 

Oku l kitaplığındaki kitapların, okul idaresince tesbit edilecek özel 
bir yönetmeliğe göre öğretmenlere ve öğrencilere verilmesi caizdir. 

Madde 37 — Oku l eşyası, okul sınırlan içinde de olsa, özel konut
larda kullanılmaz. Müdür evinin veya ev olarak kullanılmak üzere ayrı
lan bölümün (Lojman) demirbaş eşyası, müdür tarafmdan tesellüm ve 
ardıla usulüne göre devredilir. 

Madde 38 — «Ayniyat Talimatnamesi» ile tesbit edilen ve bu Yö
netmelikte sözü geçen müsbit kâğıtlarla belge ve defterlerin, i l g i l i me
murlar tarafından saklanması mecburidir. 

Madde 39 — Görülecek lüzum üzerine okul lara verilecek idare me
murlarına; idare ve taahkkuk memuru, kâtip ve hesap memuru ile ay
niyat mutemetlerinin ödevlerinden bir kısmı veya tamamı müdürün tek
l i f i üzerine, Bakanlıkça verilir. Yahut bu memur ve mutemetlere yar
dımcı olarak idare memurları tâyin edilir. B u memurların ödevleri, ye tk i 
ve sorumlulukları, görecekleri ödevlerin sorum sınırı ile tâyin edilir. 

Depo ve ambar memuru : 

Madde 40 — Depo ve ambar memuru ve ayniyat mutemedinin 
ödevleri şunlardır : 

a) Satın alınan eşyanın tesellümünde hazır bulunmak, muayene 
edilerek kabullerine karar verilen erzak ve eşyayı tesellüm ederek ambar 
veya depoda i t ina ile saklamak; 

b) Depo ve ambara ait demirbaş eşya esas defteriyle kullanılmaya 
ve yoğaltılmağa yarıyan erzak, eşya ve gereçlere mahsus ambar esas 
defterini ve yatılı öğrenci eşyasının ve gereçlerin dağıtıma defterini 
tutmak; 

c) «Ayniyat Talimatnamesi» gereğince ayniyat mutemetliği öde
v in i yapmak ve sözü geçen talimatname gereğince demirbaş eşya vuku
atı hakkında gereken işlemleri takip etmek, sonuçlandırmak. 

d) Hesap memuru : Kâtip tarafından tanzim edilen tabelâya göre 
erzakı nöbetçi öğretmen, nöbetçi tatbikat öğretmeni, aşçı ve dahiliye 

-şefi huzurunda tartarak aşçıya tesl im etmek ve tabelânın altım i lg i l i 
lere imzalatmak; 

e) Sipariş puslalar ını tanz im etmek ve müdüre imzalatarak vak
tinde ilgililere göndermek; okula gelecek yiyecek ve gereçlerin muayenesi 
ve tesellümü için «Ayniyat Talimatnamesi» gereğince yapılması lâzım-
gelen işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak, bu husustaki kâğıtları 
dosyasında saklamak; 

f) Ambar ve depoya giren ve çıkan eşya ve gereçlerin müsbit ev
rakını saklamak. 

Ders aletleri ve kitaplık : 

Madde 41 — Müdür, okula ait ders aletlerini nemden, tozdan, 
diğer tesirlerden korumak için gereken tedbirleri alır ve öğretimde fay
dalanmalarım mümkün kılacak yer i temin eder. Aynı zamanda bu alet
ler in korunması için i lgi l i ler i yakından takip eder ve yakından alâkalı 
öğretmenlerin bu aletlerden, derslerinden faydalanmalarım düzene koyar. 

Madde 42 — Ders aletlerinin korunması, i y i kullanılması, öğrenci
ler in bu aletlerden faydalanmaları, bu aletlerle i l g i l i derslerin öğretmen
lerine ait b i r ödevdir. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğretmen 
bulunduğu takdirde bu öğretmenlerin aralarında işbirliği yapmaları, lâ-
boratuvar ve aletlerden faydalanma işlerini i y i bir plâna bağlamalar] 
lâzımdır. Ayrıca memur bulunmadığı takdirde müdür, bu öğretmenler
den bir in i ayniyat mutemedi seçerek eşyayı kendisine tesl im eder. B u 
öğretmen kaybolan ve kendisi tarafından dikkatsizl ikle kırılan aletleri 
ödemekle .mükelleftir. 

Madde 43 — Ders aletleri memur ve mutemedinin ödevleri şunlar
dır : 

a) Kendisine tesl im edilen ders aletlerini korumak ve bu aletlerin 
saklandığı yerlerin düzenini ve temizliğini sağlamak; 

b) Öğretmenlerin istedikleri aletleri belli zamanda lüzum gösteri-
Jen yerlerde bulundurmak ve dersten sonra öğretmenlerden tesl im almak; 

c) «Ayniyat Talimatnamesi» hükümlerine uygun olarak ders alet
lerinin ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve ders aletlerinin demir
baş eşya defterini tutmak; 

d) Ders aletleri ve gereçlerinin, bi lgi bölümlerine göre, tasnif l i b ir 
defterini tutmak; 

Madde 44 — Kitaplık memuru ve ayniyat mutemedinin ödevleri 
şunlardır : 

a) «Ayniyat Talimatnamesi» hükümlerine uygun olarak kitaplık 
ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve kitaplık demirbaş eşya, esas 
defterini tutmak; 

b) Kitaplık demirbaş esas defterinden başka bi lg i bölümlerine göıe 
tasnifl i b ir defterini ve kitapların müellif adlarına göre fişlerini düzen
lemek; 

c) Kitaplığı oku l müdürünün tesbit edeceği zamanlarda öğrencile
r in faydalanmaları için açık bulundurmak; 

d) Kitaplık dışında okumak üzere kitap istiyen öğretmen ve öğ
rencilere özel yönetmeliğine göre kitap alıp geri verme işini yürütmek. 

Madde 45 — Kadrolarında kitaplık memuru bulunmayan okul larda 
bu görev, öğretmenler kurulunun seçeceği ve müdürün ödevini onaylıya-
cağı öğretmenlerden b i r i tarafından yapılır. B u öğretmen, kaybolan k i 
tapları ödemekle mükelleftir. Ancak bu gibi öğretmenlerin dersleri as
gari hadde indir i l ir . 

Mutemet ve satınalma memuru : 

Madde 46 — Mutemet sıfatiyle : 

Müdürlükçe çeşitli ihtiyaçlara göre ayrılmış olan Ödeneğinden ev
rakı gereğince yapılan giderleri günü gününe defterine geçirir ve bu ka 
yıtlan ayniyat mutemedi ile karşılaştırarak aylık sarfiyat l istesini ha
zırlar. 

Madde 47 — Okulun dışındaki malî işleri i lg i l i olduğu daireden biz
zat takip eder ve vaktinde neticelendirir. Çeşitli sürelerle Mal iye vezne
sinden aldığı paraları müdürün ve kendi mesuliyeti altında bulunan ka 
sada saklar, Öğretmen, memur ve hizmetl i lerin maaş ve ücretlerini alıp 
dağıtır. 

Satınalma memuru sıfatiyle : 

Madde 48 — Mutemetl ik, elindeki avans para ile okulun çeşitli 
levazımım satınalma komisyonu i lg i l i ler inin de mesuliyeti altında sa
tın almasını sağlar. Evrakı müsbiteyi müdüre tasdik ettirir, dosya
sında saklar. Bütün satınalma işleri için lüzumlu ve tasdik l i defterleri 
tutmaya mecburdur. 

Madde 49 — Satın alınacak malzeme için satınalma komisyonu k a 
rar aldıktan sonra mubayaa yapılır. 

Madde 50 — Okul hizmetli lerinin seçiminde ve çalışmalannda şu 
esaslar gözönünde bulundurulur : 

a) Okula alınacak hizmetli lerin temiz ahlâklı, hastalıksız ve sıh
hatl i olmaları ve okuyup yazma bilmeleri şarttır. 

b) Hizmetl i ler in okul içinde temiz ve kıyafet bakımından derli 
toplu bulunmaları lâzımdır. 

c) Hizmetl i lere temizl ik işinin öğretilmesi ve kendilerinin okul 
bina ve eşyasının korunması işine alıştırılmış olması gerekir. 

d) Hizmetli lerden ödevine özürsüz olarak gelmiyenlerin gündelik
leri verilmez, ödevini i y i yapmıyan hizmetlilere önce ihtar edilir. İhmal 
ve tembelliği devam eden hizmetl i lerin bir günlükten 15 günlüğe kadar 
gündelikleri kesi l ir veya bu gibiler lüzumuna göre işten çıkarılır. Kes i 
len gündelikleri usulü dahilinde malsandığına yatıniır. 

e) Hizmetl i ler okulda bulundukları müddetçe okul hekimi tarafın
dan sık sık muayene edilir, bulaşıcı hastalıklarla malûl oldukları anla
şılanların işlerine son veri l ir . 

f) Hizmetl i ler in iaşe ve İbatelerini okul temin eder. 
Madde 51 — Öğretmenlerin yönetim işlerindeki ödevleri şunlardır: 
a) Okulun disipl in kuru lu ; haysiyet divanı, eğitim ve yönetim te

şekküllerinde kendisine verilen ödevleri yapmak; 
b) öğretmenler ve sınıf öğretmenleri kurulu toplantılarına işti

rak etmek; 
c) Müdürün uygun bulacağı şekilde okulun diğer idare işlerine yar

dımcı olmak; 
Madde 52 — Öğretmenlerle veya okulun umumi yönetimi ile i l g i l i 

çalışmalar hakkındaki Bakanlık tamimlerini okumak. 
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Madde 53 — Öğretmenler, yeni ders yılı başlangıcında ve bütün
leme imtihanlarından bir gün önce hizmete hazır olduklarım bildirmeye 
mecburdurlar. 

Öğretmenler, bu tarihte ödevleri başında bulunmadıkları takdirde 
özürlerini usulüne göre tevsik etmeleri lâzımdır. 

Madde 54 — Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık 
veya pek önemli bir özür dolayısiyle ödevine gelemiyen öğretmenler, 
özürlerini üç gün içinde haber vermeye mecburdurlar. Süresi içinde özü-
rünü bildirmiyenler hakkında kanuni hükümler uygulanır. 

Öğretmenler, bir günden fazla tedaviyi ve dinlenmeyi icap ettiren 
hastalıklarda mazeretlerini raporla tevsik etmek ve bir günlük olan has
talıklarını da birer tezkere ile okul müdürlüğüne bildirmek mecburiye
tindedirler. B i r ders yılında bu h a l üç defadan faz la olursa rapor istenir. 
Raporlarında derhal tedavi altına alınması ve ödevinden ayrılması hak
kında bir kayıt bulunmıyan öğretmenler raporları i l g i l i makamlar tara
fından incelenip onaylanarak kendilerine tebliğ edilmedikçe ödevlerin
den ayrılamazlar. 

Madde 55 — B i r ders yılı içinde i l k defa alınan ve bir aya kadar 
olan hastalık raporlariyle üç günü geçmiyen hastalıklar için alınan 
birinci ve ik inc i raporlar valiliğe gönderilir. Valilikçe mezuniyetleri ka
bul edilenlerin durumları tesci l edilmek üzere derhal Bakanlığa bi ldir i 
l i r . Bunun dışında alınan bütün raporların Bakanlığa gönderilmesi lâ
zımdır. 

Madde 56 —Öğretmenlere imtihanın devamı süresince ve ders 
yılı içinde kendi hastalıklarından başka sebeplerle i z in verilebilmesi, an
cak pek önemli sebeplerle mümkündür. B i r yıl içinde üç defadan fazla 
olmamak şartiyle bir güne kadar olan mazeretler hakkında ı(54) üncü 
maddeye göre işlem yapılır. Daha fazla mezuniyetler için kanunların 
umumi hükümleri içinde işlem yapılır. 

Madde 57 — Kendi okullarından başka okul larda ilâve olarak öğ
retmenlik alacaklarla ek vazife alacak öğretmenlerin Bakanlıktan iz in 
almaları şarttır. 

Madde 58 — Öğretmenler, ayırtman ve öğretmen sıfatiyle tâyin 
edildikleri imt ihan komisyonlarında ve okulda yapılan her nevi resmî 
toplantılarda bulunmak zorundadırlar. B u toplantılarda bulunmayan
lara, derslerde bulunmayan öğretmenler hakkındaki hükümler uygulanır. 

Madde 59 — Öğretmenler ders yılı sonunda yapılan bitirme imt i 
hanları sonuna kadar okulların bulunduğu yerden ayrılamazlar. B u imt i 
hanların bitiminden itibaren, güz dönemi imtihanlarının başlamasından 
bir gün öncesine kadar, adreslerini okul idaresine bırakmak şartiyle 
mezundurlar. Mezuniyetlerini yurt içinde diledikleri yerde geçirebilirler. 
Yabancı memleketlere gideceklerin Bakanlıktan iz in almaları lâzımdır 
(Şubat dinlenme tatilinde ayrıca i z in alınmaz). 

Madde 60 — Öğretmenler, derslerine ait olan ders araçlarım, lâbo-
ratuvar eşya ve gereçlerini, kitaplık kitaplarını korumak ve öğrencile
rine bu alışkanlıkları vermekle mükelleftirler. Ayrıca memuru bulun
mayan okullarda bu alet ve gereçlerin ve kitapların korunmasından da 
sorumludurlar. 

Madde 61 — Öğretmenlerin tuvaletlerinde ve kıyafetlerinde it idal, 
sadelik, temizlik hâkim olmalıdır. Laubal i , mühmel ve ciddiyetle uyuş
mayan kıyafetler caiz değildir. Öğrencilerin iştirak ettiği toplantılarda 
da öğretmenlerin bu madde hükümlerine uymaları gerekir. Mesleki tat
bikat öğretmenleri t am forma i le okulda bulunurlar. 

Madde 62 — Öğretmenler kendi okullarındaki öğrencilerine özel 
ders veremez. 

Madde 63 — Öğretmenlerin, okulda öğrencinin bulunduğu yerlerdi 
ve öğrenci karşısında sigara içmeleri uygun değildir. 

Tatbikat öğretmenleri : 

Madde 64 — Tatbikat öğretmenleri bu Yönetmeliğin 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 üncü maddelerinde belirti len ve diğer 
maddelerdeki i l g i l i hükümlerden başka; 

a) Branşları dahilinde teorik ders veren öğretmenin derslerinde 
bulunurlar. (Bu saatler haftalık ders saatinden sayılmaz). 

b) Mesul oldukları servislerindeki, prat ikler i ders yılı başında i lg i l i 
öğretmenle beraber hazırladıkları programa göre bizzat idare ederler. 

c) Pratiklere öğrencileri ile beraber giderler ve pratiklerden sonra 
öğrencilerin başında topluca okula girerler. 

d) Öğrencilerle i l g i l i nöbet işlerini (Servislerine göre) tanzim eder
ler ve nöbet listesini müdüre onaylattıktan sonra tatbik ederler. 

S T A J Y E R ÖĞRETMENLER V E S T A J Y E R 

TATBİKAT ÖĞRETMENLERİ 

Madde 65 — Stajyer öğretmenler ve stajyer tatbikat öğretmenleri, 
öğretmenler ve tatbikat öğretmenleri için uygulanan hükümlerden ve 
Yönetmelikteki diğer i l g i l i hükümlerden başka : 

a) Branşları dahilinde teorik ders veren öğretmenin derslerinde ve 
pratikler i uygulayan tatbikat öğretmenlerinin çalışmalarında bulunmaya 
mecburdurlar. 

b) öğretmen bulunmadığı zaman, öğretmenin veya müdürlüğün 
verdiği program dahilinde dersi yürütür. 

c) Tatbikat öğretmeni bulunmadığı zaman, tatbikat öğretmeninin 
veya okul müdürlüğünün verdiği program dahilinde prat ikler i yürütür. 

Belleticiler: 

Madde 66 — Belleticiler; okulun Öğretmenleri ve diğer okulların 
öğretmenleriyle i l k veya orta okullarda öğretmenlik yapmıya selâhiyetli 
kimselerden seçilir. 

B u görev Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim 
Enstitüsü öğrencilerine tercihan veri l ir. 

Madde 67 — Belleticiler öğrencilerin eğitimi i le meşgul olurlar, 
öğrencilerin mütalâalarda sükunetle ders çalışmalarına nezaret ve ica
bında onların ders müşkillerinin hall ine yardım ederler. Yemekhane ve 
yatakhanede öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp ka lkma
larını muntazam bir şekilde yemek yemelerini temin ederler. Teneffüs
lerde de öğrencileri bakımları altında bulundururlar. 

2. NÖBETLER : 

Madde 68 — Okul larda nöbet, bir inci dersten ve imtihanlardan ya
rım saat evvel başlar, ders, imt ihan saatleri süresince fasılasız olarak 
devam eder. 

Madde 69 — E k görev veya saatbaşı ücretle öğretmenlik yapanlar 
iariç, aslî maaşlı öğretmen ve tatbikat öğretmeni maaşını aldığı okulda 
ıöbet tutar, eğer bu okulda dersi yoksa, en çok dersi bulunan okulda 
löbet görevini yerine getirir. 

Madde 70 — Meslekteki kıdemi 25 yıl veya daha fazla olan öğret-
men'ler, okul müdürünün tekli f i ve Bakanlık emriyle nöbet görevinden 
affedilirler. 

Madde 71 - - Nöbet işleri ve nöbetçi öğretmenin ödevleri şunlardır : 
Nöbet işleri, okulların bünyesine göre, gündüz ve gece olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

I — Gündüzlü okullar ve yatılı okulların gündüz nöbetleri : 

Nöbetçi öğretmenin ödevleri : 

a) Sabahleyin sobaların yakılıp yakılmadığmı, akşamları sobala
rın ateşlerinin alınarak söndürülüp söndürülmediğini ve sabah temizliği-
ain yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, eksikleri varsa tamamlatmak. 

b) Bahçede, koridorda, sınıflarda, ve okulun diğer yerlerinde bu
lunan öğrencilere nezaret etmek. 

c) Öğretmeni gelmiyen sınıfta müdürün tensifoiyle bulunmak. 
d) Yatılı okulların gündüz nöbetçi öğretmeni, günlük tabelâya 

göre erzakı ilgili lerle birl ikte çıkarır, pişimini kontrol eder, dağıtımını 
ve öğrencilere yedirilmesini sağlar. 

I I — Yatılı okulların gece nöbetleri : 
a) Yalnız kız öğrencisi' bulunan okullarda 2 den fazla tatbikat 

öğretmeni bulunduğu takdirde, gece nöbetleri bayan tatbikat öğretmen
leri tarafından, bayan tatbikat öğretmeni 3 den az ise aslî görevli ba
yan öğretmenler de nöbete iştirak eder. 

b) Yalnız erkek öğrencisi bulunan okullarda 2 den fazla tatbikat 
Öğretmeni bulunduğu takdirde, gece nöbetleri erkek tatbikat öğretmen
leri tarafından, erkek tatbikat öğretmenleri 3 den az ise aslî görevli erkek 
öğretmenler de nöbete iştirak eder. 

c) K a r m a okullarda a ve b fıkraları gözönünde bu'undurularak 
kızlar İçin ayrı, erkekler için ayrı olmak üzere nöbet işleri yürütülür. 

Gece nöbetlerinde nöbetçi öğretmenin ödevleri : 

a) Gece nöbetçi öğretmeni okul müdürünün vekilidir. Nöbet saat
lerinde okulun mevcut düzeni içinde, eğitim, öğretim ve yönetiminden 
sorumludur. Önemli, lüzumlu veya olağanüstü hallerde, gereken tedbiri 
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almakla beraber, okul müdürü veya diğer ilgililere de durumu hemen 
bi ld ir i r ve danışır. 

b) Gece nöbetlerinin başlangıç ve bit imi okulun çalışma saatlerine 
uyularak okul müdürlüklerince tâyin olunur. 

c) Gündüzden geceye devreden olaylar nöbet defterine yazılarak 
nöbet devir ve teslim alınır. 

Madde 72 — Belletici ler okulca düzenlenen nöbet cetveline göre 
nöbet tutmakla mükelleftirler. Nöbet günlük çalışma saatleri dışında de
vam eder. Nöbetçi belleticiler, nöbetçi öğretmenin ve nöbetçi tatbikat 
öğretmeninin yardımcısıdır. Nöbetlerinin devamı süresince ödevlerinden 
ayrılamazlar. Belleticiler ödevlerinden dolayı sorumludurlar. 

3. KAYIT VE KABUL : 

Madde 73 — Sağlık okullarına girebilmek için : 
a) Türkiye Cumhuriyet i uyruğunda olmak, 
b) Sağlık durumu Devlet hizmetinde çalışmaya elverişli bulunmak, 
c) Okulun öğretime başladığı tarihte 15 yaşını bitirmiş ve 18 ya

şından gün almamış olmak, 
d) Beş sınıflı i lkokuldan mezun olmak, 
e) E v l i olmamak ((Okulda iken evlenenler okuldan çıkarılır.) 
f) Yarışma sınavını kazanmak. 

Müracaat : 

a) Doğrudan doğruya okul müdürlüklerine yapılır. 
b) Müracaat müddetini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı her yıl 

ilân eder. 
Aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak, bu müddete kadar okul 

müdürlüğüne göndermiyenlerin aday kaydı yapılmaz ve yarışma sına
vına alınmaz. 

Okul müdürlüğüne gönderilecek belgeler : 

Okul müdürlüğüne öğrenci tarafından bizzat yazılmış pullu mü
racaat dilekçesi. 

a) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikl i örneği, 
b) İlkokul diplomasının aslı veya tasd ik l i örneği, 

c) Doğruluk ve i y i hâl kâğıdı, 
d) Altı aded 4,5 x 6 ebadında fotoğraf, 
e) E v l i olmadığını bildiren belge, 
Okula kabul için lüzumlu belgeler : (Yukardaki belgelerden başka) 

yarışma sınavını kazananlardan : 

I - Sağlık raporu : Öğrenci adayı, yarışma sınavını kazandığı bi l 
dir i ldikten sonra, sağlık kuru lu bulunan hastaneden alınacak. 

Sağlık raporu, öğrenci adayının Devlet hizmetinde çalışmaya el
verişli olmadığını bildirdiği takdirde, yarışma sınavını kazansa dahi 
okula alınmaz. 

II - Örneği okulca verilecek taahhüt ve kefalet senedi vermek, 

Yarışma sınavı : 
a) Okula alınacaktan fazla öğrenci adayı müracaat ettiği takdir

de, yarışma sınavı açılır. Yarışma sınavı, sorular Bakanlıkça gönde
rilmediği takdirde okullar tarafından hazırlanır. 

b) Yarışma sınavı sonunda aday öğrencilerle bir mülakat 
yapılır. B u mülakatta öğrencinin fizik, mentâl durumu ve konuşma ka 
bi l iyet i ve tavırları incelenir ve ebelik İçin elverişli olanlar ayrılırlar. 
Kes in sonuç mülakat ve sınav notları toplamına göre tâyin olunur. 

Sağlık kolejlerine girebilmek için : 

a) Türkiye Cumhuriyet i uyruğunda olmak. 
b) Sağlık durumu Devlet hizmetinde çalışmaya elverişli olmak. 
c) Kolej in öğretime başladığı tarihte erkekler 18 yaşından; kızlar 

25 yaşından gün almamış olmak. 
Nüfus Hüviyet Cüzdanında doğum tarihinin ay ve günü yazılma

mış ise doğum yılının Temmuz Ayının bir inci günü doğum tarihinin baş
langıcı olarak kabul edilir. (Yaş tashihi yapılmış olanların müracaat 
müddeti içinde kesinleşmiş mahkeme ilâmını okul müdürlüğüne teslimi 
şartır.) 

d) Devlet orta okullariyle kız enstitülerinden veya erkek sanat 
enstitülerinden mezun olmak veya sağlık okullarını derece ile bitirmiş 
olmak. Erkek ler in i k i yıldan fazla tahsile ara vermemiş olması şarttır. 

. e) Her hangi bir okuldan belge almamış olmak. 
f) Koleje öğrenci adayı olacaklar kontenjandan fazla ise yarış

ma sınavı yapılır. Yarışma sınavına girebilmek için yukarıda adları 
yazılı okulları bitirmiş olmak şarttır. 

Kız öğrenciler için Bakanlıkça yarışma sınavı açılmadığı takdirde 
yukarıda adı geçen okulları pekiyi, i y i ve orta derecede bitirenler de
rece sırasına göre alınırlar. 

Müracaat fazla olduğu takdirde mezuniyet derecesinde Türkçe, 
Matematik, F iz ik , K imya , Tabiat B i l g i s i derslerinin not toplamına göre 
yüksek not alanlar. Bunlarda fazla geldiği takdirde öğretime ara ver
memiş olanlardan yaşı küçük olanlar tercih edilir. B i r kolejde kız öğ
renci kontenjanı dolduğu takdirde fazla öğrenciler kız öğrencisi bulunan 
diğer bir koleje alınırlar. (Yalnız adayın müracaat ettiği kolejin kon
tenjanı dolduğu takdirde sıradaki adaylar diğer kolejlere gönderilir.) 

g) E v l i olmamak (Okulda iken evlenenler okuldan çıkarılır.) 
h) Yatılı öğrencilerle kontenjan dolmadığı takdirde Bakanlıkça 

verilen kontenjana göre gündüzlü öğrenci alınır. 

Müracaat : 

a) Müracaat doğruca kolej müdürlüklerine yapılır. 
b) Müracaat müddetini ve yarışma sınavı gününü, Bakanlık her 

yıl ilân eder. 

Kolej müdürlüğüne gönderilecek belgeler : 

a) Öğrenci tarafından bizzat yazılmış pul lu dilekçe (Bu dilekçe
de hangi koleje girmek istediği burada kontenjan dolu olduğu takdirde 
girmek istediği kolejler, yatılı veya gündüzlü okuyacağı ve mezun ol
duğu okulda okuduğu yabancı di l belirtilecektir.) 

b) Nüfus kâğıdının aslı veya tasdikl i örneği, 
c) Diplomasının aslı veya tasdikl i örneği, (Müsabaka sınavına 

fotoğraflı pullu çıkma yazısı ile girilebilir.) 

d) Doğruluk veya i y i hâl kâğıdı (Muhtarlık veya polisten) (Yeni 
mezunlar için mezun oldukları okul müdürlüğünden). 

e) Altı aded 4,5X6 ebadında fotoğraf, 
(Yukarıdaki belgeleri eksik olanlarm aday kaydı yapılmaz.) 
f) Sağlık raporu : (Yarışma sınavını kazandıktan sonra sağlık 

kurulu bulunan hastaneden) 

Sağlık raporu öğrenci adayının Devlet hizmetinde çalışmağa elve
rişli olmadığını bildirdiği takdirde sınavı kazansa dahi yatılı alınmaz. 

g) Örneği okulca verilecek taahhüt ve kefalet senedini vermek. 

Yarışma sınavı : 

a) Kolej in kontenjanı dolduğu takdirde; yarışma sınavı, yapılır. 
Sorular Bakanlıkça gönderilmediği takdirde okullar tarafından hazırla
nır. 

b) Yarışma sınavları, bütün okullarda Bakanlıkça belirtilecek 
günde yapılır. 

Madde 74 -— Okul lara alınacak öğrencilerin yaşlarında yapılacak 
değişikliği Bakanlık tesbit ve ilân eder. 

Madde 75 — Okula kayıt: 
Aday öğrenci yarışma sınavını kazandıktan ve sağlık kurulu bu

lunan hastaneden aldığı rapordan sonra, müracaat dilekçesine eklediği 
belgelerden hariç olarak kayıt için : 

a) Kayıt bildiriği (Okuldan verilir.) 

b) Aşı kâğıdı, 
c) 6 tane pullanmış ve üzerine veli adresi yazılmış mektup zarfı 

verir. Öğrencilerin şahsi dosyaları, i lkokul bir inci sınıftan itibaren tan
zim edilir. İlkokuldan mezun olanların dosyalan kaydolunduklan okul
lara gönderilir. Öğrencinin devam ettiği bütün öğretim basamaklarında 
aynı dosya kullanılır. B u dosyalar öğrencinin kaydedildiği okullarca i l 
gi l i okullardan istenir. (Taahhütlü olarak). 

Madde 76 — Disipl in kuru lu karariyle bir veya i k i ders yılı ilişiği 
kesilerek okullardan uzaklaştırılanlar ceza müddetlerinin bitiminde okula 
kabul edilebilmek için, öğrenim hayatı dışında geçen süre içinde ne ile 
meşgul olduklarını bir belge ile tevsik mecburiyetindedirler. 

Madde 77 — A n a ve babanın veli olması esastır. A n a ve babanın 
okulca kabul edilebilecek bir mazereti olduğu takdirde, gündüzlü veya 
yatılı öğrenciler, okulun bulunduğu yerde ikamet eden, okulca kabul 
edilecek özellikleri taşıyan bir veli göstermiye mecburdurlar. B u özel-
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l ikte veli gösteremeyeceklerden yalnız yatılı olanların veliliğini okul mü
dürü ve öğretmenler üzerine alabilirler. 

Madde 78 — Okula i lk kaydından itibaren sürekli, olarak 30 gün 
devam etmiyen ve bu hususta makul bir özür bildirmemiş bulunan öğ
renci okuldan ayrılmış sayılır. Hakkında okuldan ayrılanlar gibi mua
mele yapılır. 

Madde 79 — Yabancı memleketlerde okurken memleketimize nak
ledenlerin öğrenim belgeleri Millî Eğitim Bakanlığınca incelenerek öğ
renime devam etme durumları tasdik edilir. 

Madde 80 — Yabancı uyruğu olanlarm okullara kaydı için Bakan
lıktan müsaade almak lâzımdır. 

III. S A Ğ L I K İ Ş L E R İ 
OKUL HEKİMİNİN ÖDEVLERİ 

Madde 81 — Okul hekimi her ders yılı başında öğrencileri mua
yene ederek okula devam etmelerine engel hastalıkları olanları ayırır. 

Madde 82 — Okul hekimi, her ders yılı içinde bütün öğrencileri bi
rer birer muayeneden geçirerek neticelerini herbirinin dosyasındaki sağ
lık sayfasına yazar. Sağlık durumları bakım altında bulunmayı gerekti
ren Öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe verir. B u öğrencileri sık 
sık muayene eder. 

Madde 83 — Prevantoryum ve sanatoryuma gönderilmesi gereken 
öğrencilerin raporlarını tanzim ederek okul müdürlüğüne verir. 

Madde 84 — Yılda i k i defa okul müdününün vazifelendireceği öğ
retmenlerin yardımiyle öğrencilerin boy ve ağırlıklarının dosyalarındaki 
sağlık sayfasına yazılmasını sağlar. 

Madde 85 — H e k i m , her gün okul müdürünün tesbit edeceği saatte 
okula gelerek okul idaresi tarafından muayeneye gönderilen öğretmen, 
memur, öğrenci ve hizmetli leri muayene ve durumlarım bir deftere tes
bit ederek her bir i hakkında gereken tedbirleri alır. Oku l müdürünün gös
tereceği lüzum üzerine memur ve öğretmenleri evlerinde muayene eder. 

Madde 86 — Okul hekimi okulun revir ve eczanesini idare ve re
virde yatan hastaları tedavi eder. Lâzım olan ecza ve ilâçların daima 
okulda bulundurulmasını sağlar. 

Madde 87 — Oku l hekimi, yiyecek ve içeceklerin cinsine ve safiye
tine dikkat eder. Yemek listelerinin tanziminde oyunu bildir ir ve liste
ler in altını imzalar. Bundan başka okulun dershane, yemekhane, yatak
hane, teneffüshane ve diğer kısımlarını sağlık bakımından sık sık teftiş 
ederek gerekli gördüğü tedbirleri okul müdürüne bildirir. 

Madde 88 — Haf i f bir suretle hasta olan öğrenciler okul revirine 
yatırılır. Uzun müddet tedaviye muhtaç bulunanlarla had, hummalı ve 
bulaşıcı hastalıklara tutulanlar hastaneye, prevantoryuma ve sanator
yuma gönderilir. Bulaşıcı hastalıklardan kurtulan öğrenci, diğer öğren-
cüer arasında bulunmasında sıhhi bir mahzur bulunmadığını bildiren bir 
rapor getirmedikçe ve okul hekimi tarafından görülmedikçe okula devam 
ettirilmez. 

Madde 89 — O k u l yönetim heyetiyle hizmetli lerin hafif hastalık
ları dolayısiyle kendi yatak odalarında istirahat etmeleri caizdir. Ancak 
öğrenciye ait yerlerde yatmaları yasaktır. B i r haftadan fazla devam eden 
veya had ve hummalı hastalıklarla; bulaşıcı hastalıklara tutulanların be-
hemahal okul dışında tedavi edilmeleri lâzımdır. 

Madde 90 — Okulda salgın bir hastalık çıktığı takdirde bunu ve 
alınması gereken sıhhi ve idarî tedbirleri yazı ile okul müdürlüğüne bi l
dirir. 

Madde 91 — Okul hekimi, ders yılı sonunda okul genel sağlık du
rumu ve ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenci arasında çıkan hastalıklarla 
alınan tedbirler ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumlariyle alınması 
gereken tedbirleri bildiren bir rapor tanzim eder. B u raporun bir örneği 
okul genel raporu ile bir l ikte Bakanlığa gönderilir. 

Madde 92 — Eczacısı bulunan okulların eczane ve revir gereç ve 
aletlerinin idaresi, saklanma sorumu eczacıya aittir. Eczacı, hekim ta
rafından yazılan ilâçları hazırlamak, dışardan almacakları vaktinde ge
tirtmek ve hastalara dağıtmakla mükelleftir. Eczacı, revir ve eczane de
mirbaş eşya ve gereçleri hakkında «Ayniyat Talimatnamesi» ve bu tal i 
matnamenin ayniyat işlerine ait hükümleri içinde iş görür. Eczacı bulun-
mıyan okullarda revir ve eczaneye ait ayniyat işlerini ve revir in diğer 
işlerini okul hekiminin talimatı gereğince okuldaki Hemşire veya sağ
lık memuru yapar. 

Revirde bulunan hemşire veya sağlık memuru, okul hekiminin, diş 
tabibinin ve okul müdürünün direktiflerine uyarak revire ait işleri ve 
hastabakımını, ilâç tatbikatını, enjeksiyonları ve hastaların beslenme 
işlerini yapar. 

IV. Ö Ğ R E T İ M İ Ş L E R İ 

1 — Öğretim kadrosu görevleri, yetkileri ve sorumlulukları 

Madde 93 — Öğretmenlerin öğretim işlerinde ödevleri şunlardır : 
Her ders yılı başında müfredat programlarının ve durs uygu

lamalarının ve deneylerin kanaata esas olacak sözlü ve yazılı yoklama
ların aylara dağıtılmasını gösterir bir plân hazırlıyarak derslere başlan
dığından en geç bir ay sonra bir örneğini okul müdürüne verir. 

2 — Öğretmenler kurulu öğretim ve tatil günleri, günlük çalışma 
programı 

Madde 94 — Öğretmenler kurulu, teorik ders öğretmenleri ve staj
yer öğretmenlerle tatbikat öğretmenleri ve stajyer tatbikat öğretmenle
rinden müteşekkildir. Müdürün başkanlığında toplanır. Müdürün 
bulunmadığı zamanlarda başyardımcı veya yardımcılardan bir inin 
başkanlığı altında toplanır, öğretmenler kurulu ders yılı başında, ders 
yılı sonunda ve ders yılı içinde de müdürün göstereceği lüzum üzerine 
veya okulda mevcut öğretmenlerin yarısından bir fazlasının istemesi ve 
gündemin müdüre bildirilmesi şartiyle toplantılar yapar. 

Madde 95 —Öğretmenler kurulunda, öğretim işlerinin düzeninde 
yürütülmesi, okulun intizam ve disiplin işleri, öğrencilerin eğitimi ve ye
tişmeleri, kanaat notlarının tetkik, tesbit ve onaylanması gibi eğitim ve 
öğretim işleriyle müdürün tâyin ve tesbit edeceği veya Bakanlığın K i d i -
receği konular üzerinde görüşmeler yapılır. 

Madde 96 — Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri aralarında sık 
sık toplanarak müfredat programlarının ve derslerin birbirine paralel 
olarak yürütülmesi, ders aletlerinden, lâboratuvar ve çevreden faydalan
ma işlerinin programlaştırılması; öğrenci ödevleri, ders, yoklama iş
leri üzerinde anlaşma yapılması, derslerde Bakanlıkça verilmiş direktif
ler gereğince takibedilecek öğretim metodları gibi konular üzerinde gö
rüşürler ve varacakları kararları müdürün onayından geçtikten sonra 
uygularlar. 

B i r okulda ayni zümrede birden fazla öğretmen bulunduğu takdirde 
içlerinden birisi o zümre öğretmenleri tarafından başkan seçilir. B u baş
kan, öğretmenleri toplantıya çağırmaya yetkil idir. B u toplantılarda 
zümre derslerinin öğretimi ile i lg i l i karar lar alınır ve uygulanır. Başkan, 
zümrenin çalışmalarından müdüre karşı sorumludur. 

Okulda herhangi bir branşta birden fazla öğretmen yoksa, zümre 
toplantısı müdürle yapılır. 

Aynı mahaldeki zümre öğretmenleri ders yılı başında, okullar arası 
işbirliğini sağlamak maksadiyle toplanırlar. B u toplantıların i l k i okul 
müdürlerinden en kıdemlisinin daveti üzerine yapılır. Mütaakıp toplan
tılar, bir inci toplantıda o yıl için seçilen başkanın davetiyle yapılır. 

Aynı sınıfta ders okutan öğretmenler, saman zaman toplanarak 
sınıf öğrencilerinin çalışma ve eğitim durumları üzerinde görüşerek 
alınacak tedbirleri tesbit ederler. Aynı sınıfta ders okutan öğretmenler 
Aralık ayının ik inc i haftasiyle, ders yılı sonunda toplanarak her öğren
cinin, bi lgi davranışı çalışma ve eğitim durumları üzerinde görüşürler, 
alınacak tedbirleri tesbit ederler. B u toplantılara müdür veya onun tensi-
biyle bir muavin başkanlık eder. Aralık ayının ik inc i haftasında yapılan 
toplantıda öğrencilerin genel durumları gözden geçirilir. Yıl sonu top
lantısına ise öğretmenler, kanaat notlarını tesbit ederek gelirler. Her öğ
rencinin kanaat notu ve sınıf geçme notu, kurulca onaylandıktan sonra, 
durum idarelerce karnelerle veya yazı ile öğrencilere ve velilerine tebliğ 
edilir. 

Bunlar haricinde öğrencinin servis çalışmaları hakkında tatbikat 
öğretmenleri, k l in ik hemşiresi veya hastane başhemşiresinin görüşlerini 
de alarak durumu okul müdürlüğüne bildirirler. 

Sağlık Okullarında : 

Madde 97 — a) Öğretim, her yıl Eylül ayının 2 nc i yarısının i ik 
iş günü başlar, Haz i ran sonunda biter. 

Bi t i rme imtihanları Temmuz ayının i l k yarısı içinde yapılır. 
Bütünleme imtihanları Eylül ayının 1 inci yarısında yapılır. 

'Sağlık kolejlerinde : 
b) Öğretim her yıl E k i m ayının i lk iş günü 'başlar, Haziran ayı

nın bir inci yarısının son iş günü biter. 
Bi t i rme imtihanları Haz i ran ayı dördüncü haftasının i l k iş günü ile 

Temmuzun i lk yarısının son iş günü arasında yapılır. 
Bütünleme imtihanları Eylülün ik inc i yarısında yapılır. 
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Sağlık okulları, Sağlık kolejlerinin engel imtihanları 135 inci 
maddeye göre yapılır. 

Madde 98 — Haftalık ve günlük öğretim ve eğitim saatleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Sağlık okullarında : 

I ve II nci sınıflarda Cumartesi 4 saat olmak üzere günde 7 saat ve 
haftada 39 saat, III üncü sınıflarda Cumartesi 4 saat olmak üzere gün
de 8 saat ve haftada 44 saattir. 

III üncü sınıflarda (Cumartesi hariç) günlük 8 saatlik öğretim ve 
eğitim tam günün 3 posta halinde herhangi bir devamlı 8 saattir. 

b) Sağlık kolejlerinde : 

I inci II, III üncü sınıflarda Çarşamba ve Cumartesi 4 saat diğer 
günler 7 saat ve haftada 36 saat, IV üncü sınıflarda Cumartesi 4 saat 
olmak üzere günde 8 saat ve haftada 44 saattir. 

IV üncü sınıflarda (Cumartesi hariç) 
I - Ebelik, hemşirelik ve sağlık memurluğu (Erkek hemşirelik) 

bölümlerinde günlük 8 saatlik öğretim ve eğitim tam günün 3 posta ha
linde herhangi bir devamlı 8 saatinde yapılır. 

II - Laboratuvar, radyoloji tedavi ve lâboratuvarı, çevre sağlığı ve 
başka bölümlerde öğretim ve eğitim çalışma saatleri içinde 8 saattir. 

I, II, III, I V üncü sınıflarda yılda 65 saatten az olmamak kaydile 
yabancı dil kursları yapılır. 

B u kurslar öğretim yılı süresince Çarşamba günleri öğleden sonra 
uygulanır. Yabancı di l kurslarından artan zaman zarfında da sosyal faa
liyetler yapılır. 

Madde 99 — Yaz tati l leri dışında okulların tati l zamanları şun
lardır : 

a) Haftanın resmî tat i l günleri, 

b) Cumhuriyet Bayramı : 28 E k i m öğleden sonra başlamak üzere 
30 E k i m günleri, 
c) Yılbaşı tat i l i : 31 Aralık öğleden sonra 1 Ocak günleri, 

d) Dinlenme tat i l i : 1 - 16 Şubat, 
e) Ulusal Egemenlik Bayramı : 22 N isan öğleden sonra ve 23 - 24 

Nisan günleri, 
f ) Bahar Bayramı : 1 Mayıs günü, 
g) Gençlik ve Spor Bayramı : 19 ve 20 Mayıs günleri, 
h) 27 Mayıs : Hürriyet ve Anayasa Bayramı 1 gün 
i) Zafer Bayramı : 30 Ağustos günü, 
j) Şeker Bayramı : 3 gün, 
k) Kurban Bayramı : 4 gün 
1) Her mahall in kurtuluş günü. (Okul müdürleri bu güne imtihan 

koyamazlar) yalnız Bakanlıkça sorulan gönderilen imtihanlar bu gün ya
pılır. 

Madde 100 — Okulda bulaşıcı hastalık çıktığı veya başka bir sıhhi 
zaruret görüldüğü takdirde sağlık makamlarının gösterecekleri lüzum ve 
verecekleri karar üzerine okullar tat i l edilir ve durum tel yazısiyle B a 
kanlığa bi ldir i l ir . 

S — Sınıf geçme, bitirme sınavları, öğretim belgeleri, 
üst, dereceli okula girme 

Madde 101 — Her öğrencinin gösterdiği başarı; öğrencinin «bilgi» 
ve «davranışı» nın öğretmen tarafından yapılacak devamlı müşahade ve 
yoklamalarla ölçülmesi sonucunda belirtil ir. 

Değerlendirmede «bilgi» ve «davranışlar» şu şekilde anlaşılmalıdır : 

a) B i l g i edinme : Okul müfredatının öğrenilmesini zarur i görerek 
tesbit ettiği bi lginin öğrenci tarafından yerinde kullanılmaya elverişli 
şekilde hazmedilip edilmediği işi. 

b) Gayretl i l ik : Öğrencinin, okulun vermek istediklerini almak ve 
kendisılnden almak istediklerini vermek bakımından kabiliyet ve im
kânları nisbetinde gösterdiği samimi çaba, emek harcama. 

c) İşbirliği kabil iyeti : Öğrencinin, başarıya kolektif bir çalışma 
ile varmak; sınıf, okul içi ve dışı ilgili lerle birl ikte gerekliliğine göre ça
lışma, kendi bilgi, tecrübe ve enerjisini de onlarm hizmetine koymak ba
kımından başarısı. 

d) Dis ip l in l i olma : Öğrencinin ferdi ve toplumsal davranışlarında 
şuurlu, plânlı hareketi, derslerin ve okulun amaçlarma uymada tutumu, 
millî terbiyenin icaplarına göre harekette başarıldığıdır. 

Madde 102 — a) Sağlık okullarının ara sınıflarında (I, II. sı
nıflar) bulunan öğrenciler kanaat notları esas tutularak sınıf geçerler. 

b) Sağlık kolejlerinin ara sınıflarında ı(I, II, III. sınıflar) bulu
nan öğrenciler : 

I - B i r kanaat dönemi süreli derslerden, tek kanaat notu ile sınıf 
geçerler. (Bu derslerin bütünleme sınavları 97. maddenin b fıkrası ge
reğince yapılır.) 

I I - i k i kanaat dönemi süreli derslerden, i k i kanaat notu esas tu
tularak sınıf geçerler. 

c) Sağlık okullarının ve sağlık kolejlerinin son sınıflarında bulu
nan öğrenciler kanaat notlariyle bitirme imtihanlarında kazandıkları 
notlar esas tutularak 121 ve 143. madde uyarınca sınıf geçerler ve okulu 
bitirirler. 

d) öğretmensizlik sebebiyle; 

I - B i r kanaat dönemi devam eden derslerden bir kanaat notu ala-
mıyan öğrenciler o dersten geçer not almış sayılırlar. 

I I - Ders i k i kanaat dönemi devam ediyor ve öğrenciler bir ka 
naat notu almışlar ise tek kanaat notu ile sınıf geçerler. 

III - Öğretmensizlik sebebiyle, öğrenci her i k i kanaat dönemi için 
not almamış ise yine geçer not alan öğrenci gibi o dersten başarılı sa
yılır. 

IV - Son sınıflarda da bu maddenin d) bendinin I, II, III. fıkra
larındaki esaslar bit irme imtihanlarında gözönüne alınır. 

Madde 103 — Ders yılı içinde kanaat notuna esas olacak değerlen
dirme : 

a) Ders içinde ve dışında öğrencinin sözlü faaliyetlerini takip, 
b) Test veya kompozisyon tipindeki yazılı yoklamalar, 

c) Öğrencinin kişiliğini göstermesine fırsat verecek sözlü, yazılı 
ve prat ik ödevler ve ev ödevleri öğrenci konferansları, 

d) 101 inci maddenin ik inc i fıkrasının b, c, d bentlerindeki davra
nışlara ait değerlendirmelerle yapılır. 

Okullarda kanaat notunun tâyininde öğrencinin kendi kabiliyetine 
nisbetle elde ettiği başarı, ulaşması lâzımgelen genel bilgi seviyesi ve mes
lekî formasyona dikkat edilir. 

Kanaat notu, öğrencinin bir kanaat döneminde aldığı notların orta
laması değil bu notlarla öğretmenin devamlı müşahedelerinin bir bileş-
kesidir. Bununla beraber kanaat notu, öğrencinin çeşitli faaliyetlerinden 
aldığı notlara dayanmalı ve onlarla izah edilebilmelidir. (Kanaat notu 
en yüksek serpme nottan yüksek olamaz.) 

Madde 104 — Öğrenciye verilecek sözlü, yazılı ve prat ik ödevlerin : 

a) Onun kişiliğini göstermesine imkân verecek bir eysel kabi l i 
yetlere hitap edecek çeşitlilikte olması, 

b) Sayıca çok olmak yerine, öğrencinin kabil iyetlerini geliştirecek 
ve severek yapılacak nitelikte olması, 

c) öğrencinin diğer derslerinin hazırlanması ile dinlenmesine fırsat 
verecek şekilde düzenlenmesi gözönünde tutulur. B u maksat aynı sınıfa 
dersi olan öğretmenler beraberce hazırladıkları bir plânla ödevleri ayar
larlar. Bu , okul müdürü tarafından takip edilir. 

Madde 105 — Her öğretmen öğrenciye vereceği kanaat notlarına 
esas olmak üzere bir cep not defteri tutarak buna 103 üncü maddede gös
terilen esaslara göre takdir edeceği notları ayrı ayrı kaydedecektir. Öğ
retmenler bu cep not defterini okul idaresine verecekleri not cetvelleri 
için esas olarak kullanacakları gibi istenildiği zaman okul müdürüne ve 
denetleme yetkisi olanlara da göstermekle görevlidirler. 

(Not defteri örneği ekl idir ) . 

Madde 106 — İmtihan şekilleri şunlardır : 
a) Bütünleme ve engel imtihanları, 

b) Bit irme imtihanları. 
c) Belge imtihanları. 
Madde 107 — İmtihanlar dersin bünyesine göre ve bu yönetmelikte 

belli edildiği üzere yazılı, sözlü ve pratik olarak yapılır. Yazılı imt i 
hanlarda 146. madde hükümleri gözönünde bulundurulur. 

Madde 108 — Yazılı imtihanlarda şekli Bakanlıkça kabul edilmiş 
imtihan kâğıtları okullarda kullanılır. Okul larca hazırlanacak test t ip i 
imtihanlarda da kâğıtların köşeleri kapatılır ve Bakanlık kağıtlarındaki 
diğer tal imata aynen riayet edilir. Kanaat dönemleri içerisinde yapılan 
yazılı yoklamalarda bu tip kâğıtlar kullanılmaz. 

Madde 109 — Yazılı imtihanlarda kopye yapanlar veya yapılmasına 
yardım edenler hemen imt ihan salonundan çıkarılırlar. B u gibiler bu der
sin imtihanını başaramamış sayılırlar, i k inc i defa kopye yapma veya 
yaptırma halinde i lgi l i ler o imtihan döneminde imtihana girme hakkını 
kaybederler. 

Kopya yapan öğrenci hakkında ayrıca disiplin yönetmeliğinin i l g i l i 
hükmü uygulanır. 
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Madde 110 — Sözlü, yazılı ve prat ik imtihanları yapacak komisyon
lar şu suretle kurulur : 

a) Bi t i rme imtihanlarını yapacak komisyonlar, tek okulu bulunan 
yerlerde okul müdürü, mütaaddit okulu bulunan yerlerde okul müdürleri 
sağlık müdürünün başkanlığında toplanarak, imtihanlardan bir hafta 
evvel tâyin ve tesbit edilir. 

b) İmtihan komisyon listeleri sağlık müdürlüklerine tetk ik ve 
tasdik için gönderilir. 

Okul müdürleri tarafından bu listelerde yapılacak zarur i değişik
l ik ler bi lgi için sağlık müdürlüklerine sunulur. 

F i i l i olarak öğretmenlik etmiyenler ayırtman olamazlar, imtihanları 
yapacak olan komisyonların üyeleri imtihanı yapılan dersle i lgi leri göz-
önüne alınarak seçilmelidir. 

İmtihanları yapacak imtihan komisyonları imtihanların başlangıcın
dan bir gün önce toplanarak yönetmelik hükümlerine göre imtihana ait 
teferruatı görüşüp kararlaştırırlar. 

c) A r a sınıfların bütünleme, engel ve belge imtihanları dersin 
öğretmeni i le okul müdürünün seçeceği en az bir ayırtman tarafından 
yapılır. 

d) Ayırtmanlık esas görev kabul edilir. Özürsüz olarak gelmiyen-
ler hakkında göreve gelmemiş gibi işlem yapılır. 

e) Özürleri yüzünden bitirme, bütünleme, engel ve belge imtihan
larına gelemiyecek ders öğretmen ve ayırtmanları, özürlerini imtihan
dan önce okul idaresine bildirmek yükümündedirler. 

Madde 111 — Sözlü imtihanlarda imtihan odasına giren öğrenciye 
komisyonca uygun görülecek sorular yazdırılır veya yazılı olarak veril ir. 
B u sorular ders müfredatının tümünü kapsamalıdır. 

Her öğrenciye sorular verildikten sonra düşünmek için on dakikalık 
bir zaman verilir. B i r öğrenci imtihan edilirken içeri alınan ik inc i öğ
renci kendisine verilen soruların cevaplarını düşünür. Soruların cevapla
rını tasarlarken öğrencinin bir kâğıda not almasına iz in veril ir. 

Madde 112 — Sorular açık ve anlaşılır bir şekilde olması gerektir. 
Öğretmen ve ayırtmanlar soruların cevabını sezdirecek, öğrenciyi şaşırta
cak, kıracak ve korkutacak sözlerden ve hareketlerden sakınmalıdır. Öğ
renci cevap verirken sözü kesilemez. Ancak verdiği cevaplardan açıkla
tılacak noktalar bulunursa o noktalar sorulur. 

Madde 113 — Sözlü imtihanlara sabahleyin saat 8 de başlanır. On 
ikiden 13.30 a kadar ara veril ir. 13.30 dan 19.30 a kadar imtihan yapılır. 
19.30 dan sonra imtihan yapılmaz. Ancak 19.30 da imtihandan arta ka 
lan öğrenci sayısı sınıf mevcudunun 10 da birinden çok değilse, kalan 
öğrencilerin imtihanlarının o gün bit ir i lmesi için bu müddet uzatılır. 
A r t a kalan öğrenci sayısı sınıf mevcudunun onda birinden çoksa, imt i 
han ertesi güne bırakılır. Okul idaresinin göstereceği mucip sebepler V a 
lilikçe yerinde görüldüğü takdirde sözlü imtihanlara en geç saat 9 da da 
başlanabilir. 

Yazılı imtihanlarada saat 9 da başlanır. 

Madde 114 — Pra t ik ders imtihanları sabahleyin saat sekizde baş
lar. On ikiden on dörde kadar ara verilir, 14 den 18 e kadar devam olu
nur. B i r günlük imt ihan süresi 8 saattir. 

a) Prat ik derslerin imtihanları dersin hem teorik ve hemde pratik 
kısımlarından beraber yapılır ve tek notla değerlendirilir. 

b) İmtihan günü öğretmen ve ayırtmanlar sabah saat 8 de topla
narak verecekleri konularını, değerlendirme cetvelini ve soruları hazır
larlar. 

c) İmtihan devam ettiği müddetçe i k i ayırtman ve dersin öğret
meni imtihanda daima hazır bulunurlar. Ancak imtihan odalarında imt i 
han komisyonu üyesi kâfi gelmediği hallerde bir ayırtmanla ikt i fa edilir. 

d) Ayırtmanlar imtihan süresince evvelce hazırlanmış olan değer
lendirme cetveline göre, (Öğrencinin kıyafet ve umumi durumu, işin 
sırası ve hazırlığı, tekniğe verdiği önem ve işdeki sürati, hastasına karşı 
tavrı, v.s.) bakımından öğrencileri müşahede ederek değerlendirirler. 

Madde 115 — Notların takdirine imtihan komisyonu üyelerinden 
başka hiç kimse karışamaz. Komisyon üyeleri aralarında anlaşarak not 
verirler. Not takdirinde anlaşmazlık olursa üyeler notlarını ayrı ayrı 
verirler. B u notlarla mucip sebepleri bir tutanak halinde tesbit edilerek 
not cetveline eklenir. B u suretle ayrı ayrı verilen notların ortalaması öğ
rencinin imtihan notu olarak cetvele geçirilir. Bakanlık müfettişleri veya 
okulu denetleme yetkisi olanlar, imtihan komisyonunun verdiği notu ye
rinde görmez veya verilen notlar arasında büyük farklar bulunursa im
tihanı durdurup gerekli tedbirleri alır ve olayı gerekçeleriyle valiliğe ha
ber verirler. 

Madde 116 — İmtihan odasına ve imtihanın yapıldığı pratik odasma, 
okul müdürü, müdür yardımcıları ve okulu denetleme yetkisi olanlardan 
başka kimse giremez. 

Madde 117 
gösterilmiştir. 

Kanaat ve imtihan notları ve bunların değeri aşağıda 

Puan değeri Har f değeri Not değeri 

Pek iy i 
İyi 
Orta 
Geçer 
Zayıf ((Başarısız) 
Boş ı(Gezaî) 

100 - 85 
84 - 65 
64 - 55 
54 - 45 
44 - 1 

0 

A 
B 
C 
D 
E 
O 

10 - 9 
8 - 7 
6 
5 
4 - 3 - 2 - 1 
0 

Notların ortalamaları, ara sınıflarında i k i kanaat notunun tek 
ortalaması alınmak suretiyle ve 102 nci maddedeki esaslar dahilinde tes
bit edilir. Bit irme, bütünleme, engel ve belge imtihanlarında alınacak 
not, asgari geçer notdan aşağı olamaz. 

Madde 118 — Öğrenciler okula, teorik ve prat ik derse devama 
mecburdurlar. Teorik ve pratik öğretim ayrı ayrı birer bütündür. 

Ders yılının süresi, derslere başlandığı günden derslerin kesildiği 
güne kadar okulun açık bulunduğu günler sayılarak hesaplanır. A r a ver
me günleri ve her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı gün
ler hesaba katılmaz. Her üç ders saati bir yarım gün olarak hesap edilir. 

Mazeretsiz olarak okula veya pratiklere veya staja devam etmiyen 
öğrenciler hakkında disiplin ve idare yönetmeliklerinin i lg i l i hükümleri 
uygulanır. B i r ders yılı içinde ister mazeretsiz, ister mazeretli olarak 
30 gün okula devam etmiyen öğrenci, kanaat notları ne olursa olsun 
başarısız sayılarak sınıfta bırakılır. 

Öğretim yılı sona ermeden bu duruma düşen öğrencilerin okulla o 
yıl için alâkası derhal kesil ir, yatılılık hakları alınır. Kanaat notu alma
dan bu duruma düşenlerin de o yıl için okul la i lg i ler i kesil ir. 

Ancak : 

a) Sürekli hastalık, kaza ve emsali arızaya uğrama veya bulaşıcı 
bir hastalık yüzünden tecride tabi tutulma; 

b) Yangın, ölüm ve su baskını, zelzele gibi tabii afetler nevinden 
zorlayıcı hallere uğrama; 

c) Bakanlıkça izin verilmek suretiyle yabancı memleketlerle millî 
ve temsili mahiyette kültür, folklor, spor ve izci l ik temaslarında bulunma 
gibi meşru mazeret ve istisnai hallerle devamsızlığı 30 günü aşan öğrenci; 

1 — Devam süresinin en az üçte ik is in i doldurmuş ve bir kısım 
derslerden i k i kanaat notu almış olmak. 

2 — Mazareti , okul idaresince kabul edilen ve nevine göre mahall in 
i lg i l i ve salahiyetli resmî bir merci veya müessesesinden alınan bir vesi
kaya dayanmış olmak; 

3 — Gayretine, i y i niyet ve haline sınıf öğretmenleri kurulunca k a 
naat getirilmiş bulunmak; 

Şartiyle devam süresini doldurmuş öğrenciler gibi işlem görür. Bun
lardan bütünlemeye bırakılanlar imtihana girip girmemekte serbesttirler. 
Faka t giripte kazanamıyanlar o yıla ait okuma hakkmı kullanmış sayı
lırlar ve yatılılık h a k k ı n ı kaybederler. 

Madde 119 — Ders yılı bütün sınıflarda i k i kanaat dönemine ayrılır : 
a) B i r inc i dönem, derslere başlandığı günden 31 Ocak akşamına 

kadar, 
b) İkinci dönem, Şubatın ik inc i yarısı i l k iş günü sabahından ders 

kesimine kadardır. 

Madde 120 — Her öğretmen kendi okuttuğu dersten her öğrenciye 
103 üncü maddede gösterilen esaslara göre, her kanaat notu dönemine 
mahsus bir kanaat notu verir. B i r kanaat notunun dayandığı serpme 
notların sayısı üçten aşağı olamaz, Öğretmenin, bir kanaat notu vere
bilmesi için kanaat döneminin en az dörtte b ir i kadar öğretime devam 
etmiş olması lâzımdır. Bu takdirde, kanaat notu, tek bir yazılı yoklama 
neticesi ile tesbit olunur. 

Öğrencilerin bir inci kanaat notları 25 Ocak akşamı idareye veri l ir. 
Kanaat notu cetveline öğrencinin aldığı serpme notlar ve kanaat notu 
geçirilir. 

Madde 121 — Kanaat notu, bir sınıfın müfredat programına göre 
okutulan her ders için verilir. 

Madde 122 — Asker l ik dersi olan okullarda, askerl ik derslerinin ka 
naat notlariyle imtihanları, yönetmeliğine göre veri l ir ve yapılır. 
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Madde 123 — Okullarda yabancı di l olarak İngilizce - A lmanca -
Fransızca olmak üzere ve imkânlara göre üç dil okutulur. Bu dillerin 
hangi okullarda ve hangilerinin okutulacağı Bakanlıkça tesbit edilir. 

Madde 124 — Yabancı bir dile yeni başlıyan öğrencilerin yetişti
ri lmesi için Okulun imkânlarına göre Okulca kurslar açılır. 

Madde 125 — Sağlık halleri veya beden arızaları dolayısiyle beden 
eğitimi dersine giremiyecek bir durumda olan öğrenciler, özürlerine göre 
bu dersten ayrık tutulurlar. Böyle öğrenciler Beden Eğitimi dersinin na
zarî bilgilerinden sorumludurlar. B u gibi öğrenciler okul hekimi tara
fından ve okul hekimi bulunmıyan yerlerde okul idaresinin göstereceği 
resmî bir hekim tarafından muayene edilerek rapor almaya mecburdurlar. 

Madde 126 — Başka bir okula nakleden öğrencinin naki l kâğıdında 
kanaat not lan gösterilir. N a k i l bir kanaat döneminin bitiminden niha
yet 20 gün önce yapılıyorsa öğrencinin o döneme mahsus kanaat notla-
rıda tesbit edilerek nak i l kâğıdına geçirilir. Daha önce nakleden öğrenci
nin naki l kâğıdına o dönem içinde aldığı serpme notlar yazılır. 

Madde 127 — Her kanaat dönemi için öğrencilerin kazandıkları k a 
naat notlariyle beraber devamları ve gidişleri bir karne veya yazı ile 
öğrencilere ve velilerine bi ldir i l i r . 

Aralık ayının ik inci haftasında yapılacak aynı sınıfa ders veren öğ
retmenlerin toplantıları sonunda beliren her öğrencinin genel durumu 
velilere bi ldir i l ir . 

Bir inc i karne birinci kanaat dönemli sonunda, ik inci karne 
ik inc i kanaat döneminin bitiminden sonra beş gün içinde veril ir. İkincile
r in geri istenmesine lüzum yoktur. İmtihanla i lg i l i olan Öğrencilerin im
tihan sonuçları da aynı şekilde velilere tebliğ edilir. 

Madde 128 — Herhangi bir kanaat dönemi bitiminden 20 gün önce 
veya daha evvel ne sebeple olursa olsun okuldan veya sınıftan ayrılan bir 
öğretmen okuttuğu sınıf öğrencilerinin kendi dersi için kanaat notlarını 
veya kanaata esas teşkil edecek notları idareye not cetvelleri veya cep 
not defteriyle birl ikte vermek mecburiyetindedir. 

Madde 129 — Okulların ara sınıflarında bulunan öğrencilerin sı
nıf geçmesi, her i k i kanaat döneminde her ders için verilen kanaat notları 
ortalamalarının en az ı(,Geçer) olmasiyle mümkündür. (Bir inci kanaat 
notu başarısız (Zayıf) olan öğrencinin sınıf geçebilmesi için ik inc i k a 
naat notunun en az (İyi) olması lâzımdır.) 

Madde 130 — Sınıf öğretmenler kurulu, okul müdürünün veya mü
dür yardımcısının başkanlığı altında toplanır, Öğretmenler yıl sonu top
lantısına kanaat notları tesbit ederek gelirler. Ders öğretmenlerinin 
iştirak ve muvaffakiyetle öğrencinin kanaat notları ve sınıf geçme du
rumları, her öğrenci kuru l tarafından bütünü ile mütalâa edilerek ve 
üst sınıfı takip edip edemiyeceği gözönünde tutularak, kararlaştırılır. B u 
sırada gözönünde bulundurulacak bir noktada öğrencilerin sosyal faali
yetlerdeki başarı dereceleridir. B u hususta her öğrenci faaliyetine yol gös
teren öğretmenin değerlendirme cetveline, toplantıda bulunuyorsa açık
lamalarına öğretmenlerin sene içinde hazırladığı türlü kayıtlara daya
nılır. (Bir inci kanaat döneminde başarılı olduğu halde ik inc i kanaat dö
neminde bu durumunu devam ettirememiş olanlarla birinci dönemde ba
şarısızken ik inci dönemde büyük başarı gösteren öğrenciler hakkında or
talama bahis konusu olmadan sınıf öğretmenler kurulu lehte veya aleyhte 
karar verebilir.) 

Madde 131 — B i r sınıf öğrencileri hakkında karar veri l irken yalnız 
o sınıfta, veya sınıf şubelere ayrılmışsa, o şubede ders gösteren öğretmen
ler oy verirler. Okul müdürü, hazır bulunduğu toplantılarda öğrenciler 
hakkında verilen oylara katılır. 

Madde 132 — Sınıf öğretmenleri kurulunca kabul edilen notlar bir 
daha değiştirilemez. 

Madde 133 — Okulların bitirme imtihanlarına tabi bulunmayan sı
nıflarında kanaat notları ortalaması (Geçer) den aşağı olan öğren
ciler üç derse kadar bütünlemeye bırakılırlar. Bütünlemede bir dersten 
başarısız (Zayıf) olan öğrenci sınıfta kalır. Yalnız bütünleme imtihan
ları sonunda bir dersten başarısız (Zayıf) öğrencinin diğer derslerden 
aldığı sınıf geçme notları (İyi) ve daha yukarı ise öğrenci sınıf geç iş 
sayılır. 

B u hüküm pratik derslere de aynen uygulanır. 

Madde 134 — Bütünleme imtihanları mütaakıp ders yılı başında 
usulüne göre yapılır. 

E n az (Geçer) alanlar sınıf geçerler. Bütünleme imtihanlarının ya
pılacağı günler, okul idaresince ilân edilir. 

Madde 135 — Hastalık sebebiyle bütünleme imtihanlarına girmemiş 
olanlar imtihandan önce, yazı ile, engellerini okul idaresine bildirmeye 

mecburdurlar. Engel leri okul idaresi tarafından kabul edilenlerin imt i 
hanları, ders yılı başı ile 10 E k i m arasında ve bütünleme imtihanları hü
kümleri içinde yapılır. Hastalık dışında kalan fevkalâde hallerde ise B a 
kanlıkça alınacak karara göre hareket edilir. 

Okul idaresince kabulü uygun görülmüş rapora dayalı hastalıkları 
yüzünden vaktinde engel imtihanına giremiyenler, hastalıkları devam et
tiği ve bu hastalıklarını usulüne göre alacakları raporla tevsik ettikleri 
takdirde son raporda tasrih olunan müddetin bitiminde 118 inci madde 
hükümleri dikkate alınarak imtihan günü tesbit edilir. 

Engel lerini vaktinde haber vermiyenler, engelleri kabul edilmiyen-
ler, engel imtihanına girmiyenler veya giripte başaramıyanlar sınıfta ka
lırlar. 

Madde 136 — Okulların bitirme imtihanları tabi olmıyan sınıfların
da üst üste i k i yıl sınıfta kalan öğrencilerin, birer belge verilmek sure
tiyle, okulla i lgi leri kesil ir. 

Yatılı öğrencilerden sıhhi sebep dışında ka lan haller için Devlet mas
rafı tazmin ettiri l ir. 

Okulların yatılı öğrencileri sınıfta kaldıkları takdirde yatılılık halt
larını kaybederler. B u durumda olanlar ik inc i yıl gündüzlü olarak okul
lara devam edebilirler. İkinci yıl belgeli duruma düşenlerden Devlet mas
rafı tazmin ettiri l ir. 

B i r inc i yıl yatılılık hakkını kaybedenlerden gündüzlü olarak devam 
etmiyen öğrencilerden de Devlet masrafı tazmin ettiri l ir. 

İkinci yıl gündüzlü olarak devam eden ve sınıf geçen öğrenciler ya
tılılık hakkını tekrar kazanırlar. 

Madde 136 — 1. Belge imtihanları : 
Okulların ara sınıflarında belgeli duruma düşen öğrencinin i k i im

tihan hakkı vardır. 
Belge imtihanları öğrencinin belgeli olduğu öğretim yılını takip 

eden i l k bitirme imtihanları (Yaz) döneminde başlar. 
135 inci madde gereğince özürünü kabul ettirenlerin belge imtihan

ları, engel imtihanları ile bir l ikte yapılır. Öğrencinin özürü engel imt i 
hanları süresini aşarsa imtihanları b ir dönem sonraya bırakılır. 

Belge imtihanlarına öğrenci, belgeli olduğu derslerin okutulduğu 
her hangi b ir Sağlık Kolej i veya Sağlık Okulunda girebilir. Belge imt i 
hanlarına girmek isteyen öğrenci durumunu en geç Mayıs ayı başına 
kadar kendi okuluna ve imtihana gireceği okula birer dilekçe ile bi ldir ir . 

Belge imtihanlarını başaranların belgeleri bir tasdikname ile de
ğiştirilir. (Tasdikname öğrencinin belgeli olduğu okulca düzenlenir.) 

Belge imtihanlarım kazanan öğrencinin, (Okulun kayıt ve kabul 
şartlarını kaybetmemişse) gündüzlü olarak okula yeniden kaydı yapılır. 

Asker l ik le i lg is i olanlar veya askerliğini bitirmiş olanlar bu haktan 
faydalanamazlar. 

Madde 137 — Okulları bitirme imtihanlarına, okulların son sınıf 
öğrencilerinden devam durumları müsait olanlarla bütünlemeli olanlar 
girerler. 

Madde 138 — B i r ders yılı içinde i k i imtihan dönemi vardır. Bun
lardan b i r i ders yılı sonunda (Yaz dönemi) diğeri ertesi ders yılı başında 
(Güz dönemi) dir. 

B u dönemlerde en az bir dersin imtihanına girmiş olanlarla mazeret
siz olarak imtihana girmemiş olanlar bu dönem hakkını kullanmış sa
yılırlar. 

B i r mazeret yüzünden imtihanlara başlamıyanlar mazeretlerinin bit
tiği tarihten sonra gelen i lk dönemde başlayabilirler. 

B i r mazeret yüzünden yaz ve güz dönemlerinde veya yalnız güz dö
neminde bir kısım derslerin imtihanlarına giremiyenler engel imtihanına 
alınırlar. B u durum mütaakıp yaz ve güz dönemlerinde vâki olursa yine 
aynı tarzda hareket edilir. 

Engel imtihanları usulüne göre teşkil edilecek imtihan komisyonları 
tarafından yapılır. 

Madde 139 — Bi t i rme imtihanları i k i bölümde yapılır : 

a) Teorik ders imtihanları, 
b) Teorik - prat ik ders imtihanları, 
Madde 140 — Teorik ders imtihanları dersin özelliğine göre yazılı 

veya sözlü yapılır. Derslerden hangilerinin sözlü, hangilerinin yazılı ya
pılacağı daha önceden okul idaresince tesbit edilir veya Bakanlıktan bi l 
diri l ir . 

Madde 141 — Yazılı imtihanların müddeti üç saattir. Sözlü imtihan
larda bir öğrenci 30 dakikadan fazla tutulamaz. 30 dakika bitmiş olma
sına rağmen öğrenci cevabını bitirmemişse bitirinceye kadar beklenir. 
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Madde 142 — İmtihan odasına giren öğrenciye sorumlu bulunduğu 
müfredata göre (Müfredatın baş, orta ve son kısımlarına isabet ettiri l
mek üzere) üç soru veri l ir veya yazdırılır, Öğrenci bu soruları 10 daki
kalık bir zaman içinde düşünür ve bu arada ik inci öğrencinin cevap ver
me işi bitince düşünen öğrenci cevap vermeye başlar. B u suretle bir öğ
renci düşünürken diğer öğrenci cevap vermiş olur. 

Madde 143 — Bi t i rme imtihanlarında bir dersten başarmış sayılmak 
için öğrencinin i k i kanaat notu ortalaması ile imtihan notu ortalaması en 
az (Geçer) tutmak lâzım geldiği gibi imtihanda da en az (Geçer) 
alınması gerektir. İki kanaat notu ortalaması başarısız (Zayıf) olanların 
imtihanda en az ( İyi ) almaları lâzımdır. 102 ve 121 inci madde hüküm
leri gözönüne alınır. 

Yaz döneminde başarı gösteremiyen öğrenciler başaramadıkları 
derslerden güz döneminde imtihana alınırlar. Güz döneminde dört dersten 
başaramıyanlar sınıfta bırakılırlar. Üç dersten başaramamış olanlar ba
şaramadıkları derslerin imtihanlarına gelecek yılların dönemlerinde sınır
sız olarak devam ederler. Kanaat notları ortalamasına tabi tutulmazlar. 
B u gibiler imtihanda en az (Geçer) aldıkları takdirde o dersin imt i 
hanım başarmış sayılırlar. 

B i r inc i yıl sonunda sınıfta kalanlar bir yıl daha okuduktan sonra 
yeniden bitirme imtihanına girmeye başlar. Yaz ve güz dönemlerinde kaç 
dersten olursa olsun başaramıyanlar gelecek yılların imtihan dönemle
rinde başardıkları derslerin imtihanım tekrarlamadan yalnız başarama
dıkları derslerin imtihanlarına girerler. 

Madde 144 — Öğrenci sorulara cevap verirken komisyon üyeleri mü
dahale etmezler. Eğer açıklanması istenen husus varsa öğrencinin cevap 
vermesi bitince temas edilir. 

Madde 145 — Yazılı imtihana giren bütün öğrencilerin verdikleri 
cevaplar incelenirken bunların edindikleri temel bilgi, kavrayış, kabiliyet
leri , bir mesele veya konuyu ifadedeki bilimsel anlayışları gözönünde tu
tulur. 

Madde 146 — İmtihan kâğıtlarına, ya komisyonca toplu olarak ve
y a komisyonca seçilen i k i üye tarafından 145 'inci madde esaslarına göre 
b i r birlerinden ayrı ve habersiz olmak üzere incelenerek birer not veril ir. 
B u notlar komisyona ayrı ayrı sunulur. Komisyon isterse bu notların 
ortalamasını alır veya lüzum görürse o kâğıdı birl ikte inceliyerek bir 
not verir. İmtihan sonuçlarına 20 gün içinde bir defaya mahsus yapıla
cak it iraz aynı komisyon tarafından incelendikten sonra not kesinleşir 
Böyle notlar hiç bir suretle değiştirilemez. 

Madde 147 — Her türlü diploma ve öğrenim belgelerine 117 nci mad
de hükümlerine göre sahibinin başarı derecesi yazılır. Başarı dereceleri : 

Pek i y i 
İyi 
Orta 
Geçer'dlr. 

Madde 148 — Yönetmeliğin imtihan işlerine ait hükümlerine göre, 
lâzımgelen imtihanları kazanan öğrencilere i lg i l i diplomalar veri l ir. Bu 
diplomaların imtihanların bit imi gününden en geç bir ay içinde Bakanlığa 
gönderilmesi mecburidir. 

Madde 149 — Bit i rme imtihanlarına başlamış bir öğrenciye tasdik
name verilmez. İki imtihan dönemi arasında imtihan naki l ler i resmî 
belgelerle tevsik edildikten sonra okulca yapılır. 

İmtihan naki l ler i örneğine uygun doldurulan fotoğraflı yazı ile doğ
rudan resmî taahhütlü olarak i lg i l i okula gönderilir. 

İmtihan neticeleri de aynı şekilde taahhütlü olarak öğrencinin geldiği 
okula bi ldir i l ir . 

B u gibilerin diplomaları imtihanlara başladığı okullarca veri l ir. 

Madde 150 — Okuldan bir veya i k i yıl müddetle ilişik kesilme ce
zası alanlara, istedikleri takdirde, cezalarının başlama ve bitme tarihleri 
kaydedilmek şartiyle tasdikname verilebilir. 

Madde 151 — Ders kesimi ile öğretmenler kurulunca öğrencilerin 
sınıf geçme durumlarını tesbit edilmesi tar ihler i arasında tasdikname 
verilmez. 

Madde 152 — İki yıl üst üste kaldığından dolayı belge alan öğrenci, 
bir yıl sonra vereceği belge imtihanında başarılı olmazsa dilekçeyle mü
racaatı üzerine kendisine geçirildiği öğrenim ve imtahan durumunu 
gösterir bir kayıt sureti veri l ir. Belgesinin altına imtihan hakkını kul lan
dığı kaydedilir ve dosyasında saklanır. B u gibiler öğrenim haklarım 
kaybetmiş sayılırlar. Başarılı olanların belgeleri tasdikname ile değiş
t ir i l i r . Belge imtihanlarına girenlerin imtihanlarının sonucu, künyelerine 
işaret edilmek üzere, belge aldıkları okul lara bi ldir i l ir . 

Madda 153 — Disipl in Yönetmeliğine göre okula devamdan mah
rumiyet cezası olanlara durumlarını bi ldir ir bir belge veri l ir. 

Madde 154 — Okulun aday defterine kaydedilip henüz kaydı tekem
mül etmemiş olanlardan ayrılmak istiyenlere tasdikname verilmez, getir
diği tasdikname veya evrak imza mukabi l i geri verilir. 

Madde 155 — Okullardan verilen diploma, tasdikname ve belgeleri 
kaybedenler keyfiyeti b ir gazete ile ilân ederler ve gazete nüshasını 
bir dilekçeye bağlıyarak oku l idaresine müracaat ederler. Okul idaresi, 
okuldaki kayıtlara göre dilekçesinde öğrenim durumu gösterir ve fotoğ
rafımda yapıştırmak suretiyle tasdik ederek sahibine verir, keyfiyeti 
öğrencinin künyesinede işaret eder. Ancak diplomasim kaybedenler
den müracaat edenlere, kayıt sureti verilmeden evvel, diploma aldık
tan sonra devam ett ikler i okuldan durumları sorularak son durumları 
da işaret edilmek suretiyle kayıtları dilekçelerine işaret edilir. Tasdik
nameyle ayrılanların öğrenim durumları, en son ayrıldıkları okulca 
tesbit edilir. 

Madde 156 — Belge ve diplomalarını i k i defadan fazla kaybe
denlerin durumları 155 inci maddede yazılı işlemleri tamamlamak sure
tiyle, fotoğraflı bir yazı ile istekleri resmî makamlara bi ldir i l ir . Ken
dilerine öğrenim kaydı verilmez, Öğrencilerin durumları hakkında 
okullardan resmî dairelere gönderilen yazılarda öğrenci not karneleri 
öğrenim belgesi olarak kullanılmaz. 

Madde 157 — Basılı her türlü belge ve diplomalar el yazısiyle ve 
sabit mürekkeple doldurulur. Belge ve diplomalar kazıntısız ve s i lm-
tisiz olarak düzenlenecektir. 

Madde 158 — Okuldan ayrılanlara evvelki okullardan aldıkları 
diplomaları arkalarına en son öğrenimleri ve okuldan ayrılma duru
munu kaydetmek ve tasdikl i bir suretini dosyasına koymak şartiyle geri 
verilebilir. 

Madde 159 — Her türlü diploma ve öğrenim belgelerine sahibinin 
başarı derecesinin yazılması lâzımdır. 

Okul larda denklik ve naki l 

Madde 160 — Sağlık Kolejleri, müfredat programları esaslarına 
göre, kültür derslerini almış olanlara, meslek derslerinin teorik ve pra
tikleriyle tamamının, 

Kültür derslerinin tamamına ilâveten meslek derslerinin bir kıs
mını almış olanlara, meslek derslerinin teorik ve pratikleriyle geri ka lan 
kısmının, 

Öğretim ve eğitimi için özel sınıflar kurulabi l ir . 
B u suretle lise ve muadil i okullardan mezun olanlar, Sağlık Kolej

lerinde i k i yıl, kız enstitülerinin i lg i l i bölümünden mezun olanlar, Sağlık 
Kolejlerinde bir yıl meslekî öğretime tabi tutulurlar. 

V. E Ğ İ T İ M İ Ş L E R İ 

1 — Okulun eğitim faaliyetleri : 

Madde 161 — Öğretmenin eğitim işlerinde görevleri şunlardır : 
a) Okuldaki nöbet cetveline göre, nöbetçi olur. öğretmenlerin nö

betlerinin derslerinin bulunmadığı bir güne; her gün dersleri varsa, en 
az dersleri olduğu güne konması uygun olur. B u hususta takdir, müdüre 
aittir. İmtihanlar süresince nöbete devam edilir. 

b) İdarece ve öğretmenler kurulunca kendisine verilen öğrenci 
teşekküllerini ve her türlü eğitim faaliyetlerini ders gibi kabul eder. 

c) Öğretmenler kurulunca kendisine verilen öğrenci grubunun ve 
bu grubun teşkil ettiği sınıftaki çocukların ayrı ayrı üstünlük ve eksik
l ik ler ini ve yönsemelerinl incelemeye çalışır. Eğitimini üzerine aldığı 
sınıf çocuklarının okul içi ve dışındaki hal ve hareketleriyle, çalışmala-
riyle yakından ilgilenir. (Öğretmenlere, eğitimini üzerine aldığı sınıfta 
mümkün olduğu kadar fazla ders verilir.) 

Madde 162 — Okul Müdürü, yardımcıları ve öğretmenler; gerek 
derslerde, gerek okulun genel hayatı içinde öğrencinin kişisel gelişme
sine imkânlar hazırlamak, mesleki eğitimlerini, yurt ve meslek severlik, 
ödev ve sorum duygularını besleyip kuvvetlendirmek, millî, toplumsal ve 
mesleki hayatın gerektirdiği iş bölümüne ve beraberliğine alıştırmak ve 
boş zamanları i le meslekî çalışmalarını verimli bir şekilde kullanmayı 
öğretmek için imkânlar sağlamakla mükelleftirler. 

2 — Öğrenci teşekkülleri : 

Madde 163 — 162 nci madde de sözü geçen, amaçlara ulaşmak için 
aşağıda sayılanlar gibi öğrenci teşekkülleri de yapılmalıdır ; 
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a) Haysiyet divanı, 

b) Sosyal eğitim kolu, 

c) Sosyal hizmetler kolu : 

— Kızılay gençlik derneği 

— Öğrenci kooperatifi (Özel Yönetmeliğine göre iş görür) 

d) Araştırma ve inceleme ko lu 
e) Sanat eğitimi kolları : 
—. Kültür ve edebiyat ko lu 
— Müzik kolu 
— Resim ve fotoğrafçılık kolu 
— Müsamere kolu 

f) Spor yurdu veya yuvası (Özel Yönetmeliğine göre iş görün 
g) Yayın ve kitaplık kolu. 

Madde 164 — Temsilcilerin ve kolların sayılariyle çalışma bölüm
leri okulların ihtiyaçlarına göre düzenlenir. B u arada öğrenci b ir l ik ler i 
veya öğrenci yönetim kurulları da kurularak bütün bu kolların o genel 
teşkilâta bağlanması düşünülebilir. B u teşekküllere ait özel yönetmelik
ler öğrencilerle yol gösterici öğretmenler tarafından hazırlanır, öğret
menler kuru lu tarafından incelenip onaylandıktan sonra uygulanır. B u 
kolların kurulup işlemesinde aşağıdaki hususların gözönünde bulundurul
ması lâzımdır : 

a) Öğrenci temsilci l ikleri, müdür yardımcılarından .veya öğret
menlerden bir i idaresine veril ir, gerek bu öğretmen veya yardımcı, gerek 
diğer öğretmenler ve idarecilerin okul işlerinin yürütülmesinde daima i l 
g i l i temsilcilerin yardımcılarına başvurmaları ve her vesileyle ödevlerini 
i y i yapıp yapmadıklarını kontrol etmeleri lâzımdır. 

1b) Ko l larda çalışacak temsilcilerin, öğrenciler tarafından serbest
çe seçilmeleri ve her kola öğretmenler kurulunca bir yol gösterici öğret
men veya yardımcı verilmesi lâzımdır. B u yol gösterici öğretmen veya 
yardımcının ödevi genel bir murakabeden ve rehberlikten ibaret kalmalı, 
işlerin yürütülmesi ortaya konulup başarılması öğrencilere bırakılma
lıdır. 

c) Öğrenci temsilcilerinde ve öğrenci kollarında mümkün olduğu 
kadar çok öğrencinin katılması sağlanmalıdır. 

d) Öğrenci temsilciliklerinde ve öğrenci kollarında ödev alan öğ
rencilere, arkadaşları arasında, istisnai b ir mevki verilmemeli, arkadaş
larına tahakküm etmelerine meydan bırakılmamalıdır. 

e) Kolların para işlerinin hesapları ayrı ayrı, düzgün tutulmalı ve 
sıkı b ir surette kontrol edilmelidir. 

f) Kolların muntazam surette (15 günde bir) toplanmaları, defter 
ve dosyalarının intizamı sağlanmalıdır. 

Madde 165 — Kolların, öğrenci başkanları arasıra müdürün baş
kanlığı altında toplanarak kolların aralarındaki işbirliğini düzene koyar 
ve bütçelerini inceleyip onaylar. Ko l lar arasındaki işbirliği konusunda 
164 üncü maddede adı geçen öğrenci b i r l ik ler i veya yönetim kurulların
dan faydalanılır. Kolların toplantı ve çalışmalarının dersler dışında yapıl
ması, kol larda ve temsilciliklerde ödev alan öğrencilerin derslerden alı-
konulmaması lâzımdır. 

3 — Öğencilere verilen işler : 

Madde 166 — Okulun bu amaçlara varabilmesi için, öğrencilerin 
mümkün olduğu kadar geniş surette okul işlerine iştirak ettiri lmek ve 
kendi öğrenci topluluğu içinde faal görevler almak üzere kendilerini idare 
^etmeye alıştırılmaları lâzımdır. B u maksatla okul işlerinde öğrencilere 
görev veril ir. 

Madde 167 — Öğretim saatleri dışında olmak üzere öğrencilere 
okul işlerinde verilecek görevler ve hudutları şunlardır : 

a). U m u m i temizl ik işleri : 
Okulların birinci sınıf öğrencilerine umumi temizlik işlerinde görev

ler veri l ir. 
Öğrenciler, dershaneler, lâboratuvarlar, mutfak, çamaşırhane, tu

valetler, lâvobolar, koridorlar ve holler ile bahçenin temizliğine bi l f i i l 
yardım ederler. 

B u işler, öğrenciler arasında nöbetleşe yapılır. Nöbet işleri okul 
müdürlüğünce düzenlenir ve nöbetçi öğretmen veya belleticiler tarafın
dan kontrol edilir. 

b) İaşe işleri : 
Okulların ik inc i sınıf öğrencilerine iaşe işlerinde görevler veril ir, 

öğrenciler mutfakta yemeğin hazırlanmasını ve dağıtımı işlerine bi l f i i l 
yardım ederler. 

B u işler Öğrenciler arasında nöbetleşe yapılır. Nöbet işleri okul 
müdürlüğünce düzenlenir. Ve nöbetçi öğretmen veya belleticiler tara
fından kontrol edilir. 

c) Yönetim işleri : 

Sağlık kolejlerinin 3 üncü sınıf öğrencilerine yönetim işlerinde gö
revler verilir. 

Öğrenciler kolejlerin idar i işlerinde müdür veya müdür yardımcıla
rının gösterdikleri, öğrenci kayıt işleri, devam işlerine karne, not cetvelleri 
sınıf geçme defterleri, diploma defterleri, diploma işleri ve öğrenci nö
bet işlerinin düzenlenmesi gibi öğrencilerin nezaret suretiyle yapabile
ceği işlere bi l f i i l yardım ederler. 

B u işler öğrenciler arasında nöbetleşe yapılır. 

Nöbet işleri okul müdürlüğünce düzenlenir ve i lg i l i ler tarafından 
kontrol edilir. 

4 — Disiplin işleri : 

Okul larda disiplin, öğrencileri kusurlu davranışlardan koruyacak 
tedbirleri ifade eder. Artık disipl ini bir suç ve ceza kurumu olarak k a 
bul eden anlayış, onu bir eğitim problemi olarak ele alan tutuma yer ini 
bırakmıştır. B u anlamı ile okullarda disiplin kurulları ve haysiyet divanı 
öğrencilerin karekter ve kişiliklerinin Türk ahlâkının temel ilkelerine, 
Devlet Hukuk düzeninin temel kontrollarına uygun olarak gelişimini iz-
liyen, bunun çarelerini ariyan, okulun genel eğitim faaliyetleri içinde k i 
şilik ve karakter eğitiminin alacağı yeni düzeni kararlaştıran temel eği
t im kuruluşlarıdır. Genel toplum vicdanında suç olarak ifade bulan bü
tün hal ve hareketler, okullarda birer kusur veya hata olarak mütalâa 
edilir, genel eğitim de, tıpkı bi lg i veya beceri hataları gibi giderilmesi 
gerekli davranı yetersizlikleri olarak ele alınır. B u anlayışa ulaşmış bir 
okulda öğrenciler, b ir takım suçlarla damgalanmak yerine durumları 
karakter ve davranı eğitimine konu olarak işlenir. Söz gelimi, b ir öğren
cinin b i r okuldan diğer bir okula mecburi nakl i işlemi, bu öğrenciyi işle
diği bir suçun karşılığı olarak cezalandırmaktan ziyade, öğrencinin k u 
surlarını bu okulda gidermenin mümkün olmadığı, ancak d iğer bir okul 
veya çevrede imkân arandığı anlamım ifade eder. B u mahiyeti ile okul 
disiplin kurullarının ve haysiyet divanlarının gerçek ödevi, suçları ve ce
zalarım tâyin eden bir hüküm yer i olmaktan ziyade karakter eğitiminin 
şartlarını ve imkânlarını hazırlıyan ve yürüten bir eğitim organı olmak
tır. Yetki ler ini okul öğretmenler kurulu adına kullanır, kararlarını okul 
müdürüne onaylatır. Okul müdürü gerektiğinde bu kararları öğretmenler 

kurulundan geçirir. 
Öğretimin normal şartlar altında gerçekleşmesi kadar, kanun ve 

nizamlarla sınırlanmış okul dışı hayata öğrencinin intibakını mümkün 
kılmak için de okulda düzenin sağlanması lâzımdır. Okul için de disiplin 
problemleri, çok defa öğrencilerin eğitsel b ir yol la meşgul edilmemiş o l 
malarından çıkmaktadır. Yeni öğretim metodları, öğrencileri çeşitli ko
nular üzerinde yaşlarının icaplarına, i lg i ve istidatlarına en uygun şekil
de meşgul etmek esasına dayanarak öğretimle sınıf içi disiplini beraber 
yürütmeyi gaye edinmektedirler. Okuldaki sosyal faaliyetlerle ders dışı 
çalışmalar, disiplinsizliği önleyici eğitsel faaliyetler olarak okul prog
ramında yer alırlar. 

Okul disiplini, karakter eğitimim amaç olarak kabul ettiğinden va
sıta olarak «Otorite» y i değil, «Akıl ve mantığı», «Muhakemeyi» k u l 
lanır. 

Okullarda her fırsatta ders dışı faliyetlerden okul kura l ve nizam
larının, disipl in yönetmeliğinin öğrencileri ilgilendiren maddelerinin sı
rası geldikçe, veya bazı ders konularının bunlardan seçilmesi, okunup 
münakaşa edilmesiyle, faydalanılır. B u faaliyetler okul disiphnine yar
dım ederler. Disipl in, öğretim ve eğitimin bu derece kaynaştığı b i r okul
da da, genel havaya uyamıyan öğrencilerin bulunması tabiidir. Bunların 
da eğitsel bir yol la düzeltiletoilmeleri için, disiplin kurulları, zaman za 
man toplanarak okulda uygulanmak üzere aşağıdaki meseleler gibi ko
nular üzerinde tedbir ve karar lar alırlar : 

1 — Disipline aykırı hareketlerin sebeplerini incelemek; bu sebep
leri yok etmenin çarelerim aramak; 

2 — Kabahat l i öğrencilerin yetiştiği çevre ve genel olarak hayat
ları hakkmda bi lg i toplamak, kişilikleriyle ilgilenmek; eğitimlerini, alış
kanlıklarını incelemek. 

3 — Okulda disiplinsizliği hoş görmüyen bir öğrenci kamu oyu te
sis etmek ve böylece disipline aykırı harekette bulunan öğrencileri bizzat 
kendi vicdanlarının ve öğrenci kamu oyunun murakabesi altında tut
mak yollarını bulmak ve imkânlarım hazırlamak; 
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4 — Öğrencilerin zevk alacakları, onlara başarı zevkini tattıracak 
faaliyetlerin okulda gittikçe daha fazla yer almasına çalışmak. 

Madde 168 — Türk Toplum şuuru, gençliğinin karakter bütünlü
ğünden şu şartları bekler; 

A . 'Demokratik eğitimi benimsemiş okullarda öğrencilerin hakları: 
a) He r öğrenci; yaşı, sınıfı ve seviyesi ne olursa olsun saygı de

ğer bir kişiliktir. Herkesin hakkına ve kişiliğine saygı gösterir ve kendi 
hak ve kişiliğine de saygı gösterilmesini ister. 

b) He r öğrenci; okuldaki hayat düzenine eşit haklar ve ödevlerle 
girer. Eğitim şartları, imkânlar ve işlemlerle yükümlü tutulur. 

c) He r öğrenci hürdür. Hak ve ödevlerini her çeşit baskının, kor 
kunun ve zorlamanın dışında hür bir irade ile yüklenir, soravını bizzat 
taşır. 

d) Her öğrenci oku l düzen ve yasalarının kuruluşunda işleyiş ve 
yürüyüşünde faal bir unsur olarak rol alır. Hür b i r anlayışla ödevini 
yapar. 

Madde 169 — Her Türk öğrencisi, Türk toplumunun tarihsel ve 
geleneksel ahlâk ilkelerine, Devlet Hukuk düzeninin tâyin ettiği k u r a l 
l a ra Türk toplumunun b i r ferdi olarak uymakla yükümlüdür. Okul kişi
l i k ve karakter eğitiminin temel yönleri de bunlardır : 

T Ü R K G E N C İ : 

a) Doğrudur; sözüne, işine ve hareketlerine güvenilir. Talancılık, 
hi lâkârk ve sahtekârlık; 

b) Çalışkandır; Onun için başkalarının emeği ile geçinmek, gurur 
ve haysiyetten yapılabilecek fedakârlıkların en büyüğüdür. 

Tembellik; 

c) Başkalarının maddî, manevi her nevi varlığına saygılıdır. Ken
disine ait olmıyan herhangi b ir şeye izinsiz sahip çıkmak. B i l i r k i bu, 
her şekliyle; 

d) Kendisine ve çevresine faydalı olmak, bu yolda iy i hizmetlerde 
bulunmak zevk ve heyecanını her an yaşamak ihtiyacındadır. Buna engel 
olmak, başkalarının gelişmesine, çalışma ve huzurlarının bozulmasına 
sebep olmak; 

e) Kendisinin ve toplumunun i lkelerinin gerçekleşmesi yolunda 
elbirliği, işbirliği yapmakta ve bu yolda organize olmakta, cemiyetler 
kurup teşkilâtlanmakta hürdür, şahısların hürriyetlerine olduğu gibi ce
miyetlerin hürriyetlerine de saygısızlık; 

f) Düşünce ve inançlarında hürdür. Bunlara dıştan müdahalelerde 
bulunulmasına müsaade etmez. Başkalarını düşünce ve inanç ayrılıkla
rından dolayı i tham etmek, tehdit ve tazyik altında bulundurmak; 

g) Gerek ruh, gerek beden sağlığını kendisi ve yurdu için temel 
unsur sayar. Hayatına son vermeye teşebbüsten, sigara içmekten, a l 
kollü içkiler ve benzeri sağlık bozucu maddeler kul lanmaktan kendisini 
uzak tutar. Okulun ve toplumun gençlik için koyduğu bu yasaklara uy
mamak; 

h) Eşyasını kul lanmakta tutumlu ve düzenlidir. Bunların başkaları 
tarafından tahrip edilmesine razı olmaz. Başkalarına ait eşyanın, yurt 
ve devlet mallarının, tarihsel değerlerin i y i kullanılması korunması m i l 
let yurt ödevlerinin başında gelir. 

B U N L A R A Z A R A R V E R M E K ; 

i) Haysiyet ve şerefini herşeyin üstünde tutar. Başkalarını küçüm
semek; onların haysiyet, şeref ve gururlariyle oynamak, muaşeret kura l 
larına uymak, laubali harekette bulunmak, kötü dil kullanmak, sataş
mak, i f t i ra ve isnatlarda bulunmak; 

j) İffetini korur, bu hususta her navi şüphe ve zor altında bulun
maktan nefret eder. Karşılıklı cinsler arasında normal arkadaşlık müna
sebetlerinin dışına çıkmaz. İffetsizlik, karşı cinsler arasında saygısızlık, 
sataşma ve her nevi rahatsızlık vermek; 

(Devamı var.) 

••• 

TEBLİĞ 
Maliye Bakanlığından : 

6/2231 sayılı Bakanlar Kuru lu kararı ile yürürlüğe konulmuş bulu
nan, Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 sayılı Ka ra ra ek karar 
hükümleri dahilinde, hariçte muk im gerçek ve tüzel kişilerin; Türkiye'de 
mukim veya Türkiye'de iş yapan gerçek ve tüzel kişilere teklif edecekleri 
nakdi kredilerin vâde ve faiz şartlan bu kararın 1 inci maddesinin n 
- a fıkrası gereğince aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 

1 —. Yatırım kredilerinde : 

a) Vâde 10 ve ödemesiz devre 3 yıldan aşağı olamaz. 
b) Fa i z nispetleri; 
— 10-11 yıllık vâdeler için en fazla % 6, 

— 12 -14 yıllık vâdeler için en fazla % 6,25, 

—ı 15 yıllık ve daha uzun vâdeler için en fazla <% 6,50 dir 

2 — İşletme kredi ler inde: 
a) Vâde 4 yıldan az olamaz. 
b) Fa iz nispeti 4 yıllık vâde için en fazla % 5 dir. 
B u kabîl krediler İçin dört yıldan fazla vâde tekl i f i halinde faiz 

nispeti 1 inci madde ile bu maddede tesbit edilmiş bulunan nispetler 
gözönünde bulundurularak Mal iye Bakanlığınca tesbit olunur. 

3 — Ödeme devreleri her i k i kredi nev'i için 6 aydan aşağı olamaz. 
4 — Yıllık faiz nispetine ilâveten, komisyon, acyo, masraf karşılığı 

ve benzeri mükellefiyetleri iht iva eden kredi teklif lerinin tetkikinde 
işbu munzam ödemeler faiz nipetinln bir cüz'i sayılır ve faiz nispeti içe
risinde mütalâa edilir. 

5 — 500.000,— l iradan aşağı işletme kredisi ve 1.000.000,— l i ra 
dan aşağı yatırım kredisi tekl i f ler i tetkik konusu yapılamaz. 

> 

Î L A N L A R 
Bor As l iye Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 963/3 
K . No : 963/32 

Davacı Bor Başpınar Mahalesinden Abdul lah Üstün tarafından 
borçlu İskenderun Sivas Palas Oteli müsteciri Necdet Tosyalı aleyhine 
ikame eylediği i t i razm refi i t iraz dâvasının sübutuna ve itirazın refi ile 
icranın devamına ve 90 l i ra ücreti vekâlet ile i l am harcı ve 43 l i ra 97 
yargılama masrafının borçludan tahsiline 7/6/1963 tarih ve 962/3 esas 
963/32 karar sayılı kararı ile yargıtay yolu açık olmak üzere karar ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Borçlu Necdet Tosyalı'nın adresi meçhul bulunduğundan tebligat 
makamına ka im olmak üzere işbu hüküm hülâsası ilânen tebliğ olunur. 

Şerefli Koçhisar 1. G. A . K . Hâkimliğinden : 

951/1816 

Şerefli Koçhisar'm Habzalı Birliğinde 103 parselde Hatice, N u -
man, Havva, Münüre, Mukaddes ve Esma namlarına tesbit Mehmet Ku t -
lucan, Ahmet ve Saitdede Kut lucan taraflarından i t i raza binaen parse
l in tamamı 20 hisse it ibariyle 17 hissesi Sadık oğlu 331 D. lu Numan 
Kutlucan ve 3 hissesi Sadık kızı 325 D. lu Havva namlarına tesciline 
dair verilen 12/12/1961 tar ihl i karar aynı köyden olup adresi meçhul 
Gülsen Görgülü'ye tebliğ edilemediğinden ilân tarihinden it ibaren 15 gün 
zarfında kanun yollarına baş vurmadığı takdirde kesinleşeceği kaydiyle 
tebliğ makamına ka im olmak üzere ilân olunur. 

7532 7478 
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A n k a r a Jandarma Satmalına Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma Subay Okulu İhtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muham
men fiyatı ve teminatı yazılı beş kalem gıda maddesi kapalı zarf la satın 
alınacaktır. İhalesi 6 Ocak 1964 günü saat 15,30 da A n k a r a Jandarma 
Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi İstanbul, Ankara 
Jandarma Satmalına Komisyonlarında görülebilir. İsteklilerin kanuni 
belge ve teminatlarını hav i tekli f mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

C i n s i 

K u r u fasulye 
Pirinç 
Çekirdeksiz üzüm 
K u r u inc ir 
Toz şeker 

Miktarı 
K i l o 

4000 
4000 
1260 
600 

4000 

M . fiyatı 
Kuruş 

340 
200 
320 
260 
272 

M . tutarı 
Lara 

13.600 "J 
8.000 I 
4.032 J. 
1.560 J 

10.880 J 

38.072 

G. Tem. 
L i r a 

2.856 

7424/4-4 

Tarım Bakanlığı Anka ra E v Ekonomis i Okulu Müdürlüğünden : 

Müessesemiz ihtiyacı için Süs Bi tk i l e r i ve Meyvecil ik is iml i kitap
ların (Beşer binden 10000 aded, tahminen 45 forma) baskı işi ile klişe
le r i kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eks i l tme 9/1/1964 Perşembe günü saat 11 de A n k a r a Okullar Say
manlığında yapılacaktır. 

Muhammen bedel 41.919 Ura 75 kuruş olup muvakkat teminat 3.144 
liradır. 

B u işe ait şartname mesai saatleri dahilinde adı geçen Sayman
lıkta ve kitap numuneleri ile şartname Okulda görülebilir. 

İsteklilerin tekl i f mektuplarını, muvakkat teminat makbuzlarını ve 
1963 yılına ait ticaret odası vesikalarım eksiltme saatinden bir saat evvel 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

Postada vâki gecikmeler nazarı i t ibara alınmaz. 

7475 / 4-3 

İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Yapı İşleri İlânı 

1 — Eksiltmeye konulan iş Çorum dispanser, lojman ve büro in
şaatı olup i l k keşif bedeli 796.274,39 liradır. 

2 — Eks i l tme 10/1/1964 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16.00 da 
Ankara 'da İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Satmalma-
Komisyonunda bir im fiyat esası üzerinden kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 — İsteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakım ve eklerini, Ankara 'da 
Mithatpaşa Caddesinde Genel Müdürlük İnşaat Müdürlüğü keşif büro
sunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 

4 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli ler; 
a) 1963 yılına ait ticaret odası belgesini, 

b) Usulü dairesinde 35.600,98 liralık muvakkat teminatını, 
c) 100.000,— liralık banka referans mektubunu, 
d) B u işe ait iştirak belgesini, 
kapalı zarflarına koyacaklardır. 

5 —' B u işe ailt iştirak belgesi alınma şekli : 
İsteklilerin en geç 8/1/1964 Salı günü mesai saati sonuna kadar b ir 

dilekçe ile İşçi Sigortalan Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etme
ler i (Müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla mü
racaat kabul olunmaz) ve ekleri dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış keşif bedeli kadar (B) grupundan mütaahhitlik karnesi asıl veya 
noter sureti ile bu önemde benzeri bina İnşaatını muaffakiyetle ikmâl 
ve kabullerini yaptırdıklarına dair i lg i l i daireden alınmış belge aslını ve 
münhasıran Kurumdan a lacaklan plân, teçhizat, taahhüt ve teknik per
sonel beyannamesinde zikredilen teknik personel ile noterden münakit 

taahhüt beyannamesini ve ihale evrakım tetkik ettiklerini gösterir K u 
rum Keşif Bürosundan bu iş için alınmış belgeyi de eklemeleri lâzımdır. 

6 —• İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 
7 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 

hazırlıyacaklan tekli f mektuplarını eksiltme günü saat 15.00 e kadar 
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 — K u r u m ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 

7608 / 2-1 

Anka ra Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı 277 kalem oto 
parçası kapalı zarfla satmalınaacktır. Tamamı bir istekliye ihale edile
bileceği gibi 1 den 147 ye kadar birinci gurup ve 148 den 277 numaraya 
kadar II nci grup olup a y n şahıslara da ihale edilebilinir. İhalesi 10 
Ocak 1964 günü saat 15.30 da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi A n 
kara ve İstanbul J . Sat. A l . Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin k a 
nuni şekilde hazırlıyacaklan tekli f mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. I inc i grup muhammen bedel 105.763,50 liira, geçici teminatı 
6.538 Ura, II nci grup muhammen bedel 140.740,— l i ra geçici teminatı 
6.487,— liradır. Tamamının geçici teminatı 13.576,— liradır. 

7537 / 4-3. 

T. Çimento Sanayü A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Konya Çimento Sanayii A . Ş. ihtiyacı olup, son tekl i f verme günü 
27 Aralık 1963 günü saat 15.00 olarak ilân edilen $ 65.000,— lık kraft 
kâğıdı ihalesinin görülen lüzum üzerine son tekli f verme müddeti 6/1/1964 
saat 15.00 e kadar uzatılmıştır. 

Tekli f lerin mezkûr tarihe kadar Şirketimizde bulundurulması zaru
ridir. 

7618 /3-2 

Akçaabat Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/202 

Akçaabat'ın Dürbinar Mahallesinden Murat kızı ve A l i kansı Sa-
cide Avcı tarafından, aslen Samsun 14 Mayıs Mahallesi 1822 nüfus ha
nesinde kayıtlı olup, halen adresi meçhul İsmail oğlu A l i Avcı aleyhine 
ikame edilen geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının duruşması so
nunda : 

Tarafların boşanmalarına ve dâvâlının bir sene müddetle evlenmek
ten memnuiyetine 11/12/1963 tar ih 963/202-526 sayı i le karar verildiği 
ilân olunur. 

7550 

Niz ip İcra Tetk ik Merc i i Hâkimliğinden : 

963/1 

Alacaklı N iz ip ' in Şıhlar M h . den Recep Akpek veki l i Dâva Vek i l i 
M . Fevz i Yaşar tarafından borçlu Niz ip ' in Saha M h . den Sadettin oğlu 
Mustafa Yaprak aleyhine ikame eylediği refi i t i raz dâvasının yapılan 
murafasmda : 

Borçlu Mustafa Yaprak'ın ikametgâhından ayn larak semti meç
hule gittiği ve halen adresinin de belli bulunmadığı zabıta tahkikatı ve 
davetiyesine verilen meşruhatlardan anlaşılmış olduğundan ilânen tebli
gat icrasına ka ra r verilmiştir. 

Duruşmanın ta l ik edildiği 16/1/1964 Perşembe günü saat 9 da borç
lu Mustafa Yaprak'ın evrakı müsbitelerl ile bir l ikte mahkemeye bizzat 
gelmesi veya bir veki l göndermesi aksi takdirde Usulün 509 - 511 inci 
maddeleri gereğince murafanın gıyabında devam edeceği jlânen tebliğ 
olunur. 

7560 
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M . S. B. 3 No. lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 28 
kalem matkap uçları maddesi mütaahhit namı hesabına açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

C ins i : Helisel matkap uçları, Miktarı: 28 kalem, M . bedeli : 
200000,— l ira, M . teminatı : 11250 — l i ra, İhale günü : 7/1/1364 Salı sa-
saat 11.00 de. 

7358 / 4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı bir kalem seslendirme maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saat
lerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstek
l i ler in kanuni şekilde hazırlıyacakları tekli f mektuplarmı ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cins i : Seslendirme cihazı ve montesi, Miktarı : 1 aded, M . bedeli : 
31.000— Ura, G. teminatı: 2.325 — Ura, İhale günü : 14/1/1964 Salı gü
nü saat 11 de 

7566 / 4-2 

M . S. B. 4 No . lu Satın A l m a Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile bir aded otomatik kan hücre sayıcısı satın 
alınacaktır. Tahinim bedeli 25.000,00 l i ra olup geçici teminatı 1.875,00 
Uradır. İhalesi 4/1/1964 Cumartesi günü saat 12,00 de Komisyonda yapı
lacaktır. Şartnameler hergün Komisyonda ve İstanbul Levaaım Âmirü-
ğinde görülebiUr. Tal iplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazır
layacakları tekli f zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. 

7367 / 4-4 

Sanayi Bakanlığından : 

Köyü veya Madenin Ruhsatnamenin 
Vilâyeti Kazası mevki i cinsi Tar ih i No. su 

Bursa Orhaneli Topuk Amyant 21/2/1955 13/23 

Hudutları: 

Kuzey i : Topuk Köyü camii minaresinden Göynükbelen Köyü ca
mi i minaresine doğru hat, 

Doğusu ve Güneyi : Göynük-Belen Köyü CamU minaresinden H a -
mamderesi ile Çalçek (Çaltıçek) deresi kavşağmdaki «C» beton sütunu
na doğru hat, 

Batısı: Çalçek (Çaltıçek) deresi İle Hamam deresi kavşağmdaki 
beton sütundan hudut başlangıcı olan Topuk Köyü Camü minaresine 
doğru hat. 

Yukarıda mevkii , cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş amyant ma
deni için Tünel Caddesi Hırdavatçılar Çarşısı No. 62/1 Galata - İstanbul 
uhdesinde 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanların 24/12/1963 tarihinden itibaren onbeş gün içinde 
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzımgeldiği bu müd
detin hitammdan sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeeeği 6309 
sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 

7368 / 2-2 

• 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Anka ra Bölge Müdürlüğünden : 

Bölgemiz müstahdemleri için 40 aded içi müflonlu deri ceket satın 
alınacaktır. 

Der i ceketlerin muhammen bedeli 8800 l i ra olup, geçici teminatı 
(660,—) Uradır. 

Eksi l tme 10/1/1964 Cuma günü saat 15.00 de Meşrutiyet Caddesi 
No : 54 deki Bölge Müdürlüğünde toplanacak Malzeme Eksi l tme Komis
yonunca açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

B u işe ait şartname Bölge Müdürlüğü alâkalı Servisinde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenler ihaleden bir hafta evvel numune 
ceketlerini İdareye ibraz edecekler ve İdare numuneleri tetkik ederek 
numunesini beğendiği f i rmalara ihaleden üç gün evvel ihaleye iştirak bel
gesi verecektir. 

İsteklilerin beUrli gün ve saatte komisyonda lüzumlu belgeleri ile 
birl ikte hazır bulunmaları ilân olunur. 

7359 / 4-4 • 
Orman Genel Müdürlüğünden: 

1 — İki aded toolbar ve dozer tertibatlı paletli traktör alınacaktır. 
Eksi l tme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeU 450.000 l i r a olup geçici teminatı 21.750 
liradır. 

3 — Şartname Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile İstanbul ve 
İzmir Orman Başmüdürlüğümüzden görülebilir. 

4 — Eksi l tme 15/1/1964 Çarşamba günü saat 15 de Genel Müdürlük 
İzmir Orman Başmüdürlüğümüzde görülebilir. 

5 — İhaleye gireceklerin 1963 yılı ticaret veya sanayi odasına ka 
yıtlı olduklarım gösterir belge ile istenen diğer vesaiki haiz olmaları 
şarttır. 

6 — 2490 sayılı kanuna göre hazırlanacak teklif ler ihale saatinden 
bir saat önce Satmalma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. Postada 
vâki gecikme kabul edilmez. 

İlân olunur. 
7503 / 4-2 

Ankara Akşam Erkek Sanat Dkulu Müdürlüğünden : 

Cinsi ve özelliği Miktarı 

16 mm. manyetik - optik tertibatlı sinema makinesi 6 Aded 
Epidiyaskop 220 volt elektrikle çalışır 13 » 
1 — Yukarıda belirtilen 2 kalem eşya 2490 sayılı kanunun hüküm

lerine göre kapalı zarf usulü eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 — İhale 7/1/1964 Salı günü saat 11.00 de Kızılay Sakarya Cad

desi Şahinoğlu Pasajı No. 11 kat 1 de Okulumuz Muhasebe Bürosunda 
yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedeU 79.650,— l i ra olup, muvakkat teminatı 
5.233 — liradır. 

4 — Şartname hergün yukarıda yazılı Muhasebe Büromuzda mesai 
saatleri içinde görülebilir. 

5 — Tal ipl i ler in muvakkat teminatlarını yatırarak makbuzunu tek
l ik mektupları ile birl ikte ihaleden 1 saat evvel Komisyona vermeleri 
ilân olunur. 

7456 / 4-3 

^ » 
Bolu Belediye Başkanlığından : 

1 — İnşaatı ikma l edilmekte olan Bolu Belediye Sarayı asansör 
tesisatr 87240 l i ra keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulü ile ihaleye çı
karılmıştır. 

2 — B u işe alt keşif ve diğer evrakı Belediye Fen İşleri Müdürlü
ğünde görülebilir. 

3 — Geçici teminatı 6550 Uradır. 
4 — İhaleye iştirak edeceklerin 2/1/1964 Perşembe günü saat 16 

ya kadar lüzumlu belgelerini dilekçelerine ekleyerek yeterUk belgesi a l 
maları lâzımdır. 

5 — İhalesi 3/1/1964 Cuma günü saat 15 de Belediye Daimî Encü
meninde yapılacağından taliplerin 2490 sayılı kanunun 32 nci madde

sine göre hazırlayacakları tekUf mektuplarım ihaleden bir saat evvehne 
kadar Belediye Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

7362 / 4-4 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksi ltmeye konulan iş : İzmir - Selçuk yolunun 4+000 ile 
74+000 kilometreleri arasında idarece verilecek bitüm ve agregat ile 
asfalt betonu yapımı ve onarımı olup keşif bedeK 5.250.000,— liradır. 

2 — Eksi l tme günü: 13/1/1964 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 16 da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında Yo l Y a 
pım Daires i Odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı : Vezneye yatırılacak 50,— elli l i ra bedele ait 
makbuz mukabilinde Karayollarının Teknik Hesaplar Şubes'lnden alına
caktır. (Eksiltme dosyasmın yeterlik belgesi müracaatından önce alın
ması şarttır) 

4 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için : 

a) İsteklilerin 1963 yılma a'it Ticaret ve Sanayi Odası belgesiyle 
şirketlerin ayrıca hali faaliyet belgesi ve usulü dairesinde (171.250,—) 
liralık muvakkat teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 7/1/1964 Salı günü mesai saati sonuna ka 
dar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
(Müracatta genel evrak kaydı tar ih i muteberdir) ve dilekçelerine eksilt
me dosyasında mevcut listede belirtilen asfalt betonu imalâtına mahsus 
makina ve teçhizata sahip olduklarını veya bunları temin edip zama
nında iş başında bulunduracaklarını tevsik eden belge ile Bayındırlık Ba 
kanlığından alınmış B grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar müta-
ahhitl ik karnesi, bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış 247.500,— 
liralık banka referansı, plân ve teçhizat, taahhüt ve teknik personel be
yannamelerini eksiksiz olarak bağlayıp bu iş için yeterlik belgesi a l 
maları, 

5 —• İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde 
hazırlıyacakları tekli f zarflarını eksiltme günü saat onbeşe kadar mak-
muz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

7428 / 4-4 

İl ve köy yolları istiyacı için tahmini bedeli 286.967,50 T. L. muvak
kat teminatı 15.228,70 T. L. olan 339 kalem civata ve somunlarının 
20/1/1964 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara Karayolları Genel Mü
dürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile eksiltme 
ve ihalesi yapılacaktır. Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin 
edilir. 

Talipler, ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi ve geçici teminat 
makbuz veya mektuplariyle bir l ikte mezkûr tarih, gün ve saatte Komis
yon Başkanlığına müracaatları duyurulur. 

7617 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü B i r inc i Bölge 
Müdürlüğünden : 

25.000 m3. ham taşın çıkarılma 
l i ra keşif bedel üzerinden yaptı-

1 — Karaidemir taş ocağından 
yükleme boşaltma nakl i işi 397.750,— 
rılacaktır. 

2 — Eksi l tmesi 13 Ocak 1964 Pazartesi günü saat 11.00 de İstan
bul Küçükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf la yapılacaktır. 

3 — Eksi l tme evrakı Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü 
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görü
lebilir. 

4 —> Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1963 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi 

i le usulü gereğince 19.660,— liralık geçici teminat vermeleri, 
b) Yeter l ik belgesi almak için en geç 7 Ocak 1964 Salı günü saat 

16.00 ya kadar bir dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne 
müracaat edilmesi müracaatta evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla 
müracaatlar kabul edilmez. Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alın
mış F. grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar mütaahhitlik kar-
nesiyle bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış 31.820,— liralık 
banka referansı plân ve teçhizat taahhüt ve teknik personel beyanna
melerinin eksiksiz olarak bağlanması, 

5 — 2490 sayılı kanuna göre hazırlanan teklif mektuplarının en 
geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına 
tesl im edilmesi postada vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

7588 / 4-3 

A n k a r a Defterdarlığından : 

Dairesi Cinsi 
M . bedeli Teminat 

L i r a L i r a 

Cumhurbaşkanlığı Genel K. 929438-1500087-0030 motor 
No. lu Mersedes binek oto 20.000 

Cumhurbaşkanlığı Genel K. 527553746 motor No. lu 
Cadil lak binek oto 25.000 

Cumhurbaşkanlığı Genel K. 391064 T.54-ZA motor No. 
lu Chevrolet Station 
wagon 17.500 

Muhabere Okulu K. Hurda bakır ve er ayak
kabısı 24.600 

1.500 

1.875 

1.313 

1.845 

1 —• Yukarıda cins ve miktarı yazılı menkul eşya ile motorlu vası
talar 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden ayrı ayrı def
terdarlıkta kapalı zarf usulü i le satılacaktır. 

2 — İhalesi 16/1/1964 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
15 de yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat eveline kadar komisyona vermeleri (Postada gecikme 
kabul edümez) ilân olunur. 

7568 / 4-2 

Adana 4. Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/234 
Adana'nın Mut lu Köyünden Ramazan oğlu Ali Uğuz tarafından 

eşi Yusuf kızı Fa tma Uğuz aleyhine açmış olduğu boşanma dâvasının 
oturumunda adresi belli olmadığından ilânen davetiye tebliğine karar 
verildiğinden mezburenin duruşma günü olan 31/1/1964 Cuma günü 
saat 9 da Adana 4 üncü Asl iye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması 
veya kendisini temsilen kanuni b ir veki l göndermesi gelmediği ve ve
kilde göndermediği takdirde yine Resmî Gazete ile ilânen gıyap kararı 
tebliği yapılacağı ve bu ilânın davetiye yerine ka im olacağı tebliğ olu
nur. 

7527 

Kızıltepe Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Kızıltepe'nin Küçükavine K. den Şeyho kızı Şemse İlhan'ın 
dâvâlılar Tâli Eren ve saire haklarında açmış bulunduğu izaleyi şüyu ve 
taks im dâvasının mahkememizde yapılan duruşması sırasında : 

Dâvâlılardan Kızıltepe'nin Avineisağır K. den Şeyho oğlu Mahmut 
Eren ve aynı K. den Şeyho oğlu Beşir Eren ' in adresleri meçhul olduğun
dan, kendilerine ilânen davetiyenin tebliğine karar verilmiştir. 

Mumaileyhlerin mahkememizin 963/52 sayılı dâva dosyasma ken
dilerinin veya temsilen bir veki l göndermelerinin, aks i takdirde hak la 
rında gıyap kararı çıkartılacağı davetiye yerine ka im olmak üzere ilân 
olunur 

7531 

Siverek Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

963/87 

Davacı Siverek Camikebir Mahallesinden Celâl Kolukısa veki l i 
Avukat A l i Kadırgagil tarafmdan dâvâlılar U r f a Siverekli Mahallesi 
Sokak No : 27 de ikâmet eden Müslüm Şimşekoğlu ile Ur fada Mühendis 
Mehmet Saçlı aleyhlerine açılan 20.000 l i r a tazminat dâvasının yapılsın 
cari muhakemesinde : 

Dâvâlılardan U r f a Siverekli Mahallesi Meder Sokak No : 27 de 
ikâmet eden Müslüm Şimşekoğlu'nun adma çıkartılan davetiye adres 
bırakmadan ayrıldığı bu dâvâlının ilânen tebligat icrasına Mahkemece 
karar verilmiştir. 

Davetiye yerine ka im olmak üzere ilânen tebligat icrası bulunduğu 
takdirde Mahkememizin 963/87 sayılı dosyasma müracaatı ilân olunur. 

7392 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : 

100 
1 
1 
1 
1 
\ 
1 
1 
1 
1 

100 

Liret 
Lübnan lirası 
Lüksemburg frangı 
Meks ika pezosu 
Mısır lirası 
Norveç kuronu 
Ster l in 
Suriye lirası 
Suudi Arabistan r i ya l i 
Ürdün dinarı 
Yugoslav dinarı 

Petrol Dairesi Reisliğinden 

144,-
263,-

18,-
60,-

1100,-
126,-

2520,-
203,-
157,-

2195,-
100,-

Bankamızca alınıp satılan döviz ve efektiflere 2 Ocak 1964 saba-
hmdan itibaren tatbik edilecek kurlar aşağ.da gösterilmiştir 

Alış kuru Satış kuru 
Dövizin Cinsi Kuruş Kuruş 

1 Amer ikan doları 900,— 908,— 
1 Anlaşma doları 900,— 908 — 
1 Avusturya şilini 34.615 34,923 
1 Belçika frangı 18,— 18,16 
1 Çeloslovak kuronu 125,— 126,11 
1 Danimarka kuronu 130,30 131,46 
1 Doyçemark 225 — 227,— 
1 Fransız frangı 182,295 183,916 
1 Hollanda f lor ini 248,619 250,829 
1 isveç kuronu 173,973 175,520 
1 isviçre frangı 205,817 207,647 
1 Kanada doları 832,50 839,90 

100 L i re t 144,— 145,28 
1 Norveç kuronu 126,— 127,12 
1 Sterl in 2520,— 2542,40 

Efekt i f in Cinsi 

1 Amer ikan doları 900,— 922,50 
1 Avusturya şilini 34,— 35,— 
1 Belçika frangı 18,— 18,50 
1 Danimarka kuronu 130 — 133,25 
1 Drahmi 30,— 30,75 
1 Doyçemark 225,— 231,— 
1 Esküdo 31 — 32,— 
1 Finlandiya markkası 248,— 254,— 
1 Fransız frangı 182,— 187 — 
1 Hol landa f lor ini 248,— 254,20 
1 Iran r iya l i 9,60 9,85 
1 i r landa lirası 2232,— 2288,— 
1 İspanyol pezetası 14,— 14,35 
1 Israel lirası 213,— 218 — 
1 İsveç kuronu 173,— 177,50 
1 İsviçre frangı 205,— 210,25 
1 İzlanda kuronu 17,20 17,65 
1 Irak dinarı 2056,— 2107 — 

100 Japon yeni 198,— 203,— 
1 Kanada doları 832,— 853,— 
1 Kıbrıs lirası 2520,— 2583,— 

147,60 
270,— 

18,50 
61,50 

1128,— 
129,— 

2583,— 
208,— 
161,— 

2250 — 
102,— 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının V No. lu Si i r t bölgesinde 
AR/T.P.O./165 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesi hudutları 
içerisinde bulunan bir kısım lokasyon irtibat yolları ve petrol kuyusu 
yer i olarak kullanılmak üzere Si irt Vilâyeti, Kur ta lan Kazası, Asmadere 
ı(Germik) Köyünde kâin ceman 5483 metre kare l ik arazinin istimlâki 
için 25/12/1963 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25 inci 
maddesinin 2 nc i fıkrası mucibince ilân olunur. 

7595 

ren Gök'ün adresleri meçhul olduğundan tebliğ edilememiş ve yapılan 
tahkikatta adı geçen dâvâlıların tebliğe sal ih adresleri bulunamadığından 
mezkûr karar Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince 
tebliğ yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7602 

1960/176 

5602 sayılı kanun hükümlerine göre tapulaması ikmal edilen Sulu
ca birliğine ait ve tapulama tekniksiyenliğince dâvâlılar Servet Özkan 
ve 29 arkadaşı adına tesbiti yapılan (l2131) parsel numaralı gayrimen
ku l tapulama tutanağına muteriz Orman idaresini izafetle Lapseki Or
man Bölge Şefliği tarafından vâki itiraz üzerine yapılan duruşma so
nunda : 

itirazdı (2131) parsel numaralı gayrimenkulun Orman sayılan yer
lerden olduğu anlaşıldığından davalılar adına yapılan tesbitin iptaü i le 
mezkûr gayrimenkulun tapulama dışı bırakılmasına 6/4/1961 gün ve 
176/277 sayı ile karar verilmiş olup dâvâlılardan Kemal Damlalı ve Fa t 
ma TJygun'un adresi meçhul bulunduğundan ve tebliğe sal ih adresleri 
tesbit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu mad
deleri gereğince işbu karar adı geçen davalılara tebliğ yerine k a i m o l 
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7603 

1960/163 

5602 sayılı kanun hükümlerine göre tapulaması i kma l edilen Lap
seki - Suluca birliğine ait ve tapulama tekniksiyenliğince dâvâlılar 
Pembe Damlalı ve 9 arkadaşı adına tesbiti yapılan (1950) parsel numa
ralı gayrimenkul tapulama tutanağına muteriz orman idaresini izafetle 
Lapseki Orman Bölge Şefliği tarafından vâki i t i raz üzerine taraflar ara
sında yapılan duruşma sonunda : 

îtirazlı (1950) parsel numaralı gayrimenkulun Orman sayılan yer
lerden olduğu anlaşıldığından dâvâlılar adına yapılan tesbitin iptal i i le 
itirazlı parselin tapulama dışı bırakılmasına dair mahkememizden ver i 
len 26/8/1961 tar ih ve 163/423 sayılı karar dâvâlılardan ibrah im kızı 
Rüveydeye ibrahim kızı Fatma'nın adreslerinin meçhul bulunması sebe
biyle tebliğ edilememiş ve yapılan tahkikatta adı geçenlerin tebliğe sa
lih adresleri bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 
uncu maddeleri gereğince mezkûr karar adı geçen dâvâlılara tebliğ ye
rine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7604 

Hozat Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

963/43 
Davacı Sal ih E v c i m tarafından dâvâlı Adapazarı Sekişçe Müslü-

miye Köyünden Sal im kızı Nebahat E v c i m aleyhine ikame olunan bo
şanma dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlıya 12/11/1963 tar ih l i duruşmaya gelmediğinden 17/12/1963 
günlü duruşmaya gelmesi için gıyap kararı tebliğinde adresini terkede-
rek ayrılmış olduğundan tebliğ edilememiştir. B u kere duruşmanın bıra
kıldığı 28/1/1964 Salı günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması için Ibu 
tebligat gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

7600 

Lapseki Gezic i A ra z i Kadastro Hâkimliğinden : 

1960/175 

5602 sayılı kanun hükümlerine göre tapulaması ikma l edilen Lapseki 
Suluca birliğine ait ve tapulama teknisiyenliğince dâvâlılar Alı Gök ve 
6 arkadaşı adma tesbiti yapılan (2130) parsel numaralı tapulama tuta
nağına muteriz Orman idaresini izafetle Lapseki Orman ıBölge Şefliği 
tarafından vâki it iraz üzerine taraf lar arasında yapılan duruşma so
nunda : 

İtirazlı (2130) parsel numaralı gayrimenkulun Orman sayılan yer
lerden olduğu anlaşıldığından dâvâlılar adına yapılan tesbitin iptal i ile 
tapulama dışı bırakılmasına dair mahkememizden verilen 1/7/1961 tar ih 
ve 175/396 sayılı karar dâvâlılardan Gülizar Gök, Havva Gök ve Gülse-

Kırklareli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Kırklareli'nin Kapaklı K. den Isa özcan adına velâyeten Mustafa 
Özcan tarafından verilen dilekçe ile Kapaklı K. den Şaban Yaman aley
hine açılan alacak dâvasının yapılan açık duruşması sırasında : 

Dâvâlı Şaban Yaman adına ilânen tebligat yapılmış olduğu halde 
duruşmada hazır bulunmamış ve kendisini bir vekille teemsil ettirmemiş 
olduğundan adına ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmasına 
binaen dâvâlı Şaban Yaman'ın duruşmanın bırakıldığı 3/3/1964 tarihin
de mahkemede hazır bulunması veya kendisini b ir vekille temsil ettir
mesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

7544 
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Çayıralan Asl iye Hukuk Hâkimliğinden ; 

962/247 

Davacı Cura l i Köyünden Mustafa Gemici V ek i l i Abd i Keçeli tara
fından dâvâlı Çiçekdağ Kazasının Zekere Köyünden Hacı oğlu Mustafa 
Bay'ın aleyhine ikame eylediği 1800 l i ra alacak dâvasının yapılan mu
hakemesinde : 

Dâvâlıya çıkartılan davetiye adresinde bulunmadığından bilâ teb
liğ iade edilmiş o lmakla davacı tarafından aleyhine 'İkame olunan 1800 
l i r a alacak dâvasının duruşması 20/1/1964 gününe muallâk bulunduğun
dan duruşmada hazır bulunması davetiye yerine ve dilekçe yerine ka im 
olmak üzere ilftnen tebliğ olunur. 
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962/46 

Davacı Babayağmur K. den Hanım Güvenç tarafından Abdi Keçeli 
tarafından dâvâlı aynı K. den Bekir Güvenç aleyhine z ina sebebiyle ika 
me olunan boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlı Bek i r Güvenç 13/11/1962 tar ihl i celsede reddi hâkim tale
binde bulunmuş talebi 30/11/1962 tar ih 962/2 sayılı karar la reddedilmiş 
bu kendisine tebliğe çıkarılmış isede adresinde bulunmadığından ilânen 
tebliğine karar verilmiş bulunduğundan karar yerine ka im olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 
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Lapseki Gezici A ra z i Kadastro Hâkimliğinden : 

1960/333 
5602 sayılı kanun hükümlerine göre tapulaması i k m a l edilen Lap

seki - Suluca Birliğine ait olup Tapulama Teknisyenliğince dâvâlılar A l i 
Gök ve 201 arkadaşı adına tesbiti yapılan (2198) parsel numaralı tapu
lama tutanağına muteriz Orman İdaresini izafetle Lapseki Orman Bölge 
Şefliği tarafından vâki i t i raz üzerine taraflar arasında yapılan duruş
ma sonunda : 

İtirazlı Suluca Köyü i(2198) parsel numaralı gayrimenkulun orman 
sayılan yerlerden olduğu Tarım Bakanlığının 11/10/1960 tar ih ve 35177 
saydı cevabi yazıları ile anlaşıldığından dâvâlılar adına yapılan tesbitin 
ipta l i i le (2198) parsel numaralı gayrimenkulun tapulama dışı bırakılma
sına 15/2/1961 tar ih ve 333/78 sayı ile karar verilmiş olup dâvâlılardan 
A l i oğlu Cahit, A l i oğlu Cemil, Melâhat Aşkın, Mehmet kızı Fa tma Rem-
ziye Damlalı, Hanife Çetin, Mehmet oğlu Hasan, Hüseyin oğlu Sami, H a 
san kızı Fatma, Hasan oğlu İsmail, Ömer oğlu Eımin, Ayşe, Ayşe Erdem, 
Âdil oğlu Seyfettin, Ahmet oğlu Cevat, Eşref Turan, Fa tma Ura l , İb
rahim kızı Fatma, İbrahim kızı Rüveyde Mahmut Bozkurt, Hakkı K a 
vas, Zeliha Damlalı ve A l i Gök namlarına yukarıda tar ih ve numarası 
yazılı karar tebliğ edilmek üzere çıkarılmış ise de, adı geçen şahısların 
adreslerinin meçhul bulunması sebebiyle teblıiğsiz iade edildiğinden ve ya
pılan tahkikatta yukarıda adları yazılı dâvâlıların adresleri tesbit edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri 
gereğince yukarıda isimleri yazılı dâvâlılara tebliğ yerine ka im olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Sıra T. bedeli G. teminatı E K S İ L T M E N 1 N 
No. Miktarı İhtiyacın cinsi T. L. T. L . Tar ih i Günü Saat i Şekli 

1 50 Aded Alt imetre 12.500 937,50 14/1/1964 Salı 15,00 Açık eksiltme 
2 40 » M a y i gaz ocağı 12.000 900,00 17/1/1964 Cuma 11,00 Açık eksiltme 
3 3 » Ozalit makinası 45.000 3.375,00 14/1/1964 Salı 11,00 Kapalı zarf 
4 100 » M i ra , 

100 » Jalon 36.000 2.700,00 14/1/1964 Salı 16,00 Kapalı zarf 
5 23 Ka lem Tersim malzemesi 27.750 2.081,25 17/1/1964 Cuma 16,00 Kapalı zarf 

Yukarıda yazılı beş kalem iht iyacm her kalemi ayrı ayrı hizalarında gösterilen tarih, gün ve saatlerde Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme 
Şubesi Müdürlüğünde hizalarında gösterilen usullerle eksiltme ve İhalesi yapılacaktır. Şartnameleri dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 

Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltmeler için tal iplerin ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi konulmak şartiyle hazırlıyacaklan tekl i f 
mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler ka 
bul edilmiyecektir. Açık eksiltme için tal iplerin geçici teminat makbuz l a n ile birl ikte ticaret, sanayi odası veya esnaf belgeleriyle ve mayi gaz 
ocağı eksiltmesine iştirak edecekler bu işe ait fenni şartnamenin 3 üncü maddesinde kayıtlı bulunan vesika ile mezkûr gün ve saatte Komisyon 
Başkanlığına müracaatları duyurulur. 
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Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi l imler i Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Anka ra Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bi l imler i Fakültesi tesis ve inşaatları için aşağıda yazılı 9 grup halinde muhtelif mal
zeme eksiltmeye konmuştur. 

2 — B u işe ait keşif ve şartname, sözleşme projesi her gün çalışma saatlerinde kanuni bedeli karşılığında Hesap İşleri Bürosundan temin 
edilebilir. 

3 — Eksi l tme Ankara 'da Hacettepe'de Fakülte Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — İştirak etmek isteyenlerin geçici' teminatlarını idaremizden a lacak lan tahsilat müzekkeresi karşılığında Üniversite Saymanlık Müdürlü

ğüne yatırmaları gereklidir. 
5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifine uygun olarak hazırlıyacaklan teminatlarını, ticaret odası belgelerini ve tekli f lerini havi ka 

palı zarflannı belirl i günlerde eksiltme saatinden bir saat önce komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. 
(Postada vâki gecikme kabul edilmez.) 

Grup Malzemenin cinsi Keşif tutarı Teminatı 

1 Marangoz mak. ve boru kıvırma makinaları 19.350 1.451,25 
2 Çeşitü marangoz makinalan 5 Kİ. 15.650 1.173,75 
3 » takım ve aletler 66 Kİ. 19.350,— 1.451,25 
4 » formika ve kontraplâk 5 Kİ. 104.400 — 6.470,— 
5 Doğrama işleri için çeşitli malz. 32 Kİ. 49.969,— 3.747,68 
6 Boya ve malzemesi 8 Kİ. 29.400,— 2.205,— 
7 Hava komprasörü 5.503,— 412,73 
8 İnşaat çivisi 4 Kİ. 20.800,— 1.560,— 
9 Asgar i 100 H P . 6 s i l indir l i kaptıkaçtı 55.000,— 4.000,— 

Tar ih i Günü 

6/1/1964 

7/1/1964 

Pazartesi 

Salı 

Saati 

10.00 
11.00 
14.30 
15.30 
10.00 
11.00 
14.30 
15.30 
16.00 

Şekli 

Kapalı zarf 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
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Başbakanlık Devlet Matbaası 
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                                                             İÇİNDEKİLER 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
Kanunlar              Sayfa 

 
 
358 Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Hakkındaki 2284 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Olan 5652, 6854 
Sayılı Kanunlara Dair Ek Kanun         1 
 

 
359 Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hakkında Kanun     1 
 
 

Kararnameler 

 
Maliye Bakanlığınca  1250 L İ R A Kadro Maaşlı Vergiler Temyiz Komisyonu  
Üyeliği Kadrosunda Almakta Olduğu 1250 LİRA Maaştaki Terfi Süresini Dolduran 
Ali Kemal Ataün'ün Terfisi Hakkında Kararname       7 
 

 

Millî Eğitim Bakanlığınca  İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Mekanik 
ve Akışkanlar Mekaniği Kürsüsünde Açık Bulunan I(1100) Lira Aylıklı Profesörlüğe, 
Aynı Kürsü Doçenti Dr. Saffet Müftüoğlu'nun Atanması Hakkında Kararname    7 
 

Yönetmelik 
 
Sağlık Okulları ve Sağlık Kolejleri  Hakkında Yönetmelik 

          
7

 
 

Tebliğ 
 
Maliye Bakanlığınca 6/2231 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulmuş  
Bulunan,Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ      19 
 
 
İlanlar                19 


