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Genel maddeler 
Madde 1 — orta dereceli genel öğretim kurumları, ortaokul ve lise 

adını taşıyan i k i kısımdan meydana gelir. Liseler öğrencilerini yüksek 
öğrenime hazırlıyan okullardır. Ortaokullar, öğrencilerini bir yandan lise 
sınıflarına ve orta meslek okullarına hazırlıyan, öte yandan onlara i l k 
okul üstünde gene! bilgiler veren okullardır. l iselerde ortaokul sınıfları 
da bulunabilir. 

Madde 2 — Ortaokul ve liseler, eğitim ve öğretim işlerinde öğren
cisinin : 

a) Türkiye Cumhuriyetinin, millî ahlâkı benimsemiş ve olumlu bi
l im anlayışını kazanmış, çalışkan, yararlı b ir yurttaşı olarak yetişmesini' 

b) Müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek 
için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmesini; 

c) Bi lg i ler in i uygulama alanında kul lanma yollarını öğrenmesini 
ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerinin geliş
tiri lmesini ; 

d) İyi alışkanlıklar, maharetler kazanmasını, ruhça ve bedence 
sağlam olmasını amaç sayar. 

Madde 3 — Okul , bu amaçlara varabilmek için öğretim ve eğitim 
metodlarından, okul içinde yaratılıp yaşatılacak iş, çalışma, temizlik ve 
doğruluk havasından, millî hayatımızın okulun iç hayatına ulaştırılacak 
olaylariyla, değerlerinden ve telkinlerinden yararlanır. 

B u amaçlara ulaşmak için öğretmenlerin öğrenciye örnek olmaları 
gerekir. 

Madde 4 — Lise ve ortaokullarda okutulan derslerin çeşitleri ve ko
nuları müfredat programları ile saptanır. Her sınıfta derslere ayrılan 
haftalık ders saatleri, programda bulunan ders dağıtma çizelgesinde gös
terilmiştir. Öğretim işlerinin bu çizelge ve programlar gereğince yürü
tülmesi zorunludur. 

Müdürün ödevi, yetkisi 
Madde 5 — Okulu müdür yönetir. Müdürün arkadaşlarına ve öğ

rencilere örnek olacak şekilde hareket etmesi, okulun elemanları 51e iş
birliği yapması istenir. 

Yönetim işlerinde müdürün yardımcıları; müdür yardımcıları, öğ
retmenler ve stajyer öğretmenlerdir. Bunlardan başka okullarda ihtiyaca 
göre, iç hizmetler şefi, kâtip ve hesap memuru, ders aletleri memuru, k i 

taplık memuru, ayniyat mutemedi ve yönetim memurları vardır. Müdür 
yönetim ödevlerim bu memurlara dağıtmaya ve gereğine göre ödevlerini 
değiştirmek üzere val i l ik yolu ile Bakanlığa öneride bulunmaya yetk i 
lidir. 

Madde 6 — Müdür; kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde 
okulun bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yet
ki l idir . Bundan başka, müdür, okulun bina ve eşyasının korunmasını, i y i 
kullanılmasını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve i lg i l i ödev sahiple
r ini yakından izlemekle de yükümlüdür. 

Madde 7 — Müdür, öğretim işlerini, herhangi bir aksamaya mey
dan vermeden yürütür. Müdürün bu konudaki ödevleri şunlardır : 

a) Ders yılı başında öğretmenlerden öğretimle i lg i l i yıllık b ir plân 
almak, bu plânların yıllık raporda tasarlanan zamanlar içinde uygulanıp 
uygulanmadığını denetlemek ve izlemek, müfredat programlarından b i -
tiri lmiyen kısımları nedenleriyle bir l ikte Bakanlığa bildirmek; 

b) Derslerin birbirleriyle ahenkli bir surette okutulmasını ve aynı 
ders zümresiyle i lg i l i öğretmenlerle, aynı sınıfta ders veren öğretmenler 
arasında işbirliği yapılmasını sağlamak; 

c) Derslerin verimini artıracak maddi olanakları hazırlamak, 
okulda bulunan eşya ve ders araçlarından, lâboratuvar ve işliklerden ça
lışma saatlerinde öğrencilerin yararlanmaları işini düzenlemek, bu amaç
ları çoğaltmak, okul dışından getirtilebilecek ders araçlarının sağlan
masına çalışmak, öğretmenlerin derslerinde bu araçları kullanmaları ve 
öğrencilerine de kullandırmaları işini önemle izlemek; 

d) öğrencilerin öğretmenleriyle birl ikte yapacakları tabiat, çevre 
ve teknik kurumları inceleme gezilerini, eski eser ve müzeleri ziyaret 
gibi çalışmaları plâna, programa bağlamak ve kolaylaştırmak, öğretmen
leri bu hususta ödeve çağırmak, 58 inci maddenin H fıkrasında yazılı r a 
porları zamanında toplayıp tar ih sırasiyle i l g i l i oldukları b i l im dalının 
dosyalarında saklamak ve dosyaları her ders yılında yenilemek; 

e) Haftalık ders çizelgeleriyle öğretmen, müdür yardımcısı ve 
stajyerlerin nöbet çizelgelerini düzenlemek ve uygulamak (Haftalık ders 
programlarında yapılacak değişiklikler önemli b ir neden olmadıkça hafta 
başlarında yapılır. Değişikliklerin vaktinde öğretmen ve öğrencilere du
yurulması gerektir) ; 

Haftalık ders programının düzenlenmesinde eğitbilim ilkeleri göz-
önünde bulundurulur. Çift öğretim usulü uygulanan okullarda öğretmen
lere b ir günde beş saatten fazla ders konulmıyacağı gibi, öğretmenlerin 
bir haftalık ders saatlerinin bir ya da i k i güne toplanması da doğru de
ğildir. 

f) Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve 
işlerini yakından izlemek (Bir yıl içinde her öğretmenin en az i k i der
sine girilmesi zorunludur); 

(Resmî Gazete abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.) 
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g) Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması 
gereken tedbirler hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek, teftiş so
nuçlarını saptıyarak bu amaçla hazırlanmış olan basılı raporları işle
mek ve öğretmenlerin kişisel dosyalarına koymak, ders yılı içinde ya
pacağı bu incelemelere dayanarak görüşlerini her öğretmenin tal im s i 
ciline yazmak, gerekli gördükçe öğretim işlerinin genel gidişi ve öğretim 
metodları hakkında zümre öğretmenleri ile ya da öğretmenler kurulun
da görüşmeler yapmak; 

h) Öğrencilerin lâboratuvar, atelye ve kitaplıklardan yararlan
maları için öğretmenlerin aldıkları tedbirleri yakından izlemek, öğretmen
lerin öğrencilere yaptırdıkları yazılı ödevleri de ara sıra öğretmenlerden 
istiyerek bunları, bu husustaki yönetmelik ve emirlere uygun olup olma
dığını incelemek; 

i) Dersleri, kanun ve bu husustaki emirlere ve eğitbilim kural la 
rına uygun olarak, ders yılı başında öğretmenlere dağıtmak ve düzen-
liyeceği ders dağıtma çizelgesini onaylanmak üzere val i l ik yolu ile B a 
kanlığa göndermek; 

j) Okul la i l g i l i olağanüstü halleri, soruşturma sonucunu beklemek
sizin, hemen valiliğe bildirmek; 

k ) Gerek öğrenciler, gerek çevreyle i lg i l i eğitim, öğretim çalışma
ları için, çalışma saatleri dışında da okuldan yararlanılması olanaklarını 
sağlamak, bu arada evlerinde çalışabilme olanağı bulunmıyan öğrenciler 
için, okul - aile birliği ve okul koruma dernekleriyle işbirliği yapmak. 

Madde 8 — Müdür, okulun eğitim ve disiplin işlerini düzenler. Oku
lu, öğrencilerin çalışacakları, dersleriyle i lg i l i araştırma yapacakları, boş 
vakit ler ini i y i kullanabilecekleri bir çevre durumuna getirecek tedbirleri 
alır. B u hususta neler yapabileceği yönetmeliğin bu işlere ayrılan bö
lümlerinde gösterilmiştir. 

Madde 9 — Müdürün genel yönetim işleriyle memur, öğretmen ve 
görevlileri atama yönetiyle i lg i l i ödev ve yetkileri şunlardır : 

a) Müdür, diplomaları, tasdiknameleri, belgeleri, sınıf geçme ve 
diploma defterlerini i l g i l i müdür yardımcılariyla birl ikte imza eder ve 
onaylar. Bunların doğruluğundan ortaklaşa sorumludur. 

Diplomalarda yalnız müdürün imzası bulunur; diplomaları müdür 
yardımcıları imzalamaz. 

b) Müdür, okulun gider gerçekleştirme memurudur. B u sıfatla 
harcama kâğıtlarını ve bordroları onaylar ve bu memurluğun kanunlarla 
belirtilen sorumluluğunu taşır. Müdür, verilen özel yetkilerle «verile 
üstü» ödevini gördüğü zaman gider ve gerçekleşme memurluğu okulun 
müdür başyardımcısı ya da en kıdemli müdür yardımcısı tarafından y a 
pılır. 

c) Müdür, ayniyat işlerini, i l g i l i kanun ve yönetmelikler çerçeve
sinde, yönetip denetler. 

Müdür bu işlerinde : 
A ) Demirbaş eşya ve gereçlerinden ayniyat mutemedi olan me

murla, 
B ) Demirbaş araçlarından, varsa memuru, yoksa bu işle görevlen

dirilen öğretmenle, 
C) Demirbaş eşyanın korunmasından, varsa memuru ya da B a 

kanlıkça görevlendirilmiş müdür yardımcısıyla, yoksa okul müdürlüğünce 
görevlendirilen öğretmenle birl ikte ortaklaşa sorumludur. 

Sorumlulardan herhangi birinin ayrılması durumunda devir ve tes
l i m sorumluluğu vardır. 

d) O k u l müdürü «Ayniyat Yönetmeliği» gereğince okul demirbaş 
eşya ve gereçlerinin sayılması için «Demirbaş Eşya ve Gereçler Sayım 
Komisyonu» nu zamanında ödeve çağırır. Sözü geçen yönetmelik gere
ğince okul ayniyat mutemetlerinin, sayımdan sonra hazırlıyarak B a k a n 
lık «Ayniyat Muhasipliği» ne gönderecekleri tutanak ve çizelgelerin dü
zenlenmesini ve gönderilmesini sağlar. 

e) Müdür, önerisi kendisine ait olan görevlileri kanun ve yönetme
l ikler çerçevesi içinde önermeye, cezalandırmaya, gerektiğinde işlerine 
son verilmesini istemeye; müdür yardımcısı ile memurların cezalandırıl
malarını ve görevlerinin değiştirilmesini önermeye yetkilidir. 

f) Müdür, memurlarla öğretmenlerden ödevlerini gereği gibi yap-
mıyanlar hakkında önce kanuni yetkisini kullanır. Yetk i s i dışında kalan 
durumları, olağanüstü nedenlerle işden el çektirilmesi gerekli görülen 
memur ve öğretmenlerin durumunu tezelden i lg i l i makamlara bildirir . 

g) Müdür, geçici nedenler y a da özürleri yüzünden ödevlerine gel-
miyen öğretmenlerin yerine gerekli nitel ikleri taşıyan ücretli öğretmen
leri seçerek bunları işe başlatır. Ancak işe başlatılan öğretmenin i l onayı 
alınarak en kısa zamanda Bakanlığa gönderilir. 

Madde 10 — Müdür, özel yönetmelik, emir ve kanunlarla kendisine 
verilen seferberlik, hava tehlikesinden korunma işlerini ve askerliğe ha
zırlık yönetmeliği hükümlerini yürütmekle yükümlüdür. 

Madde 11 — Müdür, öğretmenlerin meşru özürlerinden ileri gelen 
ve bir günü geçmiyen devamsızlıklarını yılda üç defa kabule yetkil idir . 

Müdür, kabul etmediği bir özüre dayalı devamsızlıklarla, özürsüz 
devamsızlıkları kanunun verdiği yetkilerle işleme koyar. 

Madde 12 — Müdür, devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğret
menlerin durumunu saptayarak i lg i l i makama bildirir . 

Müdür başyardımcısı 
Madde 13 — Başyardımcı, okulun yönetimi bakımından müdürün 

en yakın yardımcısıdır. Müdür bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâ
let eder. Müdürün her türlü izinliliğinde ayrıca bir veki l atanmadan mü
dürlük görevini yerine getirir. Başyardımcı öteki görevlerine ek olarak 
içişleri şefi ve büro memurlarının birinci derecede tezkiye amirliği yet
kis in i taşır. Müdürün vereceği emir ve yönergeleri uygular. Başyardım
cının ödevlerinin başlıca! arı şunlardır : 

a) Başyardımcı, okulun yazı ve kayıt işlerini düzeninde yürüt
mekle görevlidir. İstatistikleri ve hesap işlerinden başka işleri i l g i l i çi
zelgeleri gününde hazırlar. Öğrenci dosyalarının düzgün tutulması için 
i lg i l i ler i denetler ve izler. 

b) Öğrenci karnelerini ve öteki belgeleri inceliyerek müdürle bir
l ikte imzalar. 

c) Okul müdürü, verile üstü ödevini gördüğü zaman gider ger
çekleşme memurluğu ödevini yapar. Gider gerçekleştirme memurluğu 
müdür tarafından yapılan okullarda bütün ödeme ve harcama kâğıtla
rını inceliyerek parafe eder. 

d) Okulun eğitim ve kılavuzluk işlerinin düzenlenip yürütülmesini 
sağlar. 

e) Okulun disiplin işlerini düzene koyar ve bu işleri yakından göz-
liyerek i lg i l i ler i ödeve çağırır. 

f) O k u l disiplin işlerinin bozuk gitmesinden dolayı müdürden sonra 
sorumluluk kendisine düşer. 

g) Başyardımcı, okul disiplin kurulunun başkanıdır. 
h) Öğretmenlerin ve memurların, ödevlerine ve derslerine devam

larını yakından gözliyerek ödevine geç gelen ya da gelmiyenleri yazı ile 
müdüre bildirir. 

i) Öğretmenlerin ve memurların ödevlerinden ayrılma ve ödevle
rine başlama tarihlerini saptıyarak i l g i l i memurlara bildirir. Öğretmen
lerden ve memurlardan ödevine gelmiyenlerin özür tezkerelerini ya da 
hastalık raporlarını alır ve bunlar hakkında gereken işlemleri yapar. 

j) Öğrencilerin devam işlerini izler, bu işlerle i lg i l i ödev sahiple
rinin işlerini düzenler ve denetler. Okula gelmiyen öğrencilerin velileriyle 
haberleşir. 

k) Sağlıkla i l g i l i ya da önemli nedenlerle iz in istiyen öğrencilere 
bir günü geçmemek üzere iz in verir. (Bir günden fazla izinler müdür 
tarafından veri l i r ) . 

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

m) Asker l ik yaşında olup da ertelenme hakkını kaybeden öğren
cilerin künyelerini, bağlı bulundukları askerlik şubelerine bildirmek üzere 
hazırlar. 

Müdür yardımcıları 
Madde 14 — Müdür yardımcıları, müdürün ve müdür başyardımcı

sının yardımcılarıdır. Müdür ve başyardımcı tarafından verilen emirleri 
yerine getirmekle görevlidirler. Okulun eğitim, yönetim ve yazı işlerin
den müdür yardımcılarına verilecek ödevler ders yılı başında müdür ta
rafından ayrılarak yazı ile kendilerine bildiri l ir . 

Müdür yardımcıları, bu ödevlerin eksiksiz olarak yapılmasından b i 
rinci derecede sorumlu olmakla beraber, kendilerine ayrılan ödevler ne 
olursa olsun okulun disiplin ve düzeninden, okul bina ve eşyasının ko
runmasından ve temizliğinden de ortak olarak ve ik inc i derecede sorum
ludurlar. 

Müdür yardımcıları, bu işleri izliyerek ve düzenliyerek yetkileri 
içinde gördükleri eksikleri düzeltir, yetkileri dışında kalanları da baş-

* yardımcıya ya da müdüre bildirirler. 
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Müdür başyardımcısı bulunmıyan okullarda müdür başyardımcısı
nın ödevleri müdür yardımcılarına dağıtılır. B i r müdür yardımcısı bulu
nan okullarda müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılariyle i lg i l i işler 
müdürle müdür yardımcı arasında bölüşülür. 

O k u l iç hizmetler şefi ya da bu ödevi yapan, bir yönetim memuru 
yoksa bu ödevlerden bir kısmı ya da tamamı müdür yardımcılarına ve
r i l i r . 

Okulun kâtip ve yönetim memuru yoksa bu memurların ödevleri de 
müdür yardımcılarına verilir. 

iç hizmetler şefi 
Madde 15 — Öğrenci sayısı bini aşan okullarda bir iç hizmetler şefi 

bulunur. İç hizmetler şefi, okul binalarının, okul eşya ve kuruluşlarının 
i y i korunması, düzeni ve temizliği gibi okulun bütün maddi işlerinden 
sorumludur. B u işleri düzeninde yürütmekle görevlidir. Bundan başka 
aşağıdaki ödevleri yapar : 

a) Okulun demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonu ile mua
yene komisyonunun tabi i üyesidir. 

b) Okul hizmetlilerini seçerek müdüre bi ldirir . Okul hizmetlilerinin 
ödevlerini ayırır, işlerini denetler. Cezalandırılmalarını y a da işten çı
karılmalarını gerekli gördüğü hizmetlileri müdüre bildirir. 

c) İç hizmet şefinin okulun memurlarını denetlemek ve ödevlerini 
düzenlemek yetkisi vardır. 

Kâtip ve hesap memurları 
Madde 16 — Kâtip; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı 

ve iç hizmetler şefi tarafından kendisine verilen yazı ve daktilo işlerini 
yapar. Gelen ve giden yazılarla i lg i l i defterleri tutar; bu kâğıtların asıl 
ya da örneklerini saklar, gerekenlere cevap hazırlar, işlemleri günü gü
nüne sonuçlandırır. 

Madde 17 — Kâtip kendisine teslim edilen giz l i ya da şahıslarla i l 
g i l i yazıların saklanmasından ve g iz l i kalmasından sorumludur. 

Madde 18 — Memur, öğretmen ve hizmetlilerin sici l defterlerini t u 
tar ve bunlarla i l g i l i değişmeleri günü gününe işler. 

Madde 19 — Kâtibin hesap memurluğuyla i lg i l i ödevleri şunlardır : 
a) Satın alınacak ya da satılacak eşya ve gereçlerin eksiltme ve 

artırma şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak; 
b) Müdür ya da müdür başyardımcısı tarafından bildirilen maaş 

ve hesap işleriyle i l g i l i olanları günü gününe işlemek ve gereken işlem
ler i yapmak; 

c) Mutemet sıfatiyle kendisine verilen öndelikleri müdürden ala
cağı emirlere, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcamak ve he
sabını zamanında kapatmak; 

d) Harcama kâğıtlarını, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 
hazırlamak ve bununla i lg i l i belgeleri, «Ayniyat Yönetmeliği» nin gerek
tirdiği faturaların örneklerini ve satınalma y a da satma kararlarını dosya 
halinde saklamak; 

e) Ödenek, maaş, öndelik ve senet defterlerini tutmak; 
f) Her ay sonunda ödeme ve gider gerçekleşme çizelgelerini her 

malî yıl sonunda gönderilmekte olan üç numaralı istatistik çizelgesini 
hazırlatmak; 

g) Okulun mutemetliğini yapmak; öğretmen, memur ve hizmet
li lerin maaş ve ücret bordrolarını vaktinde hazırlamak; maaş ve ücret
leri ma l sandığından almak ve gününde sahiplerine dağıtmak; 

h) Ayrıca mutemet bulunmuyorsa ayniyat mutemetliği görevini 
yapmak, bu görevin gerektirdiği defter ve dosyaları tutmak; 

Ayniyat işleri ve ayniyat mutemetleri 
Madde 20 — Ayniyat mutemetleri, okulun ayniyat hesap işlerini 

«Ayniyat Yönetmeliği» hükümlerine uygun olarak yürüten ve Bakanlık 
merkezindeki «Ayniyat Sorumlu Muhasipleri» nin mutemedi olan me
murlardır. B u memurlar, hesaplarını sorumlu muhasiplere vermekle be
raber okul müdürünün emir ve yönetimi altında bulunurlar. Ayniyat 
mutemetleri ayniyat hesap işleriyle birlikte kendilerine verilen eşya ve 
gereçlerin korunmasından ve iy i bakımından da sorumludurlar. 

Okulların ayniyat işleri, memurlar arasındaki iş bölümü bakımın
dan üç kısma ayrılır. 

Sahi fe : 3 

a) Okulun ana demirbaş eşyasiyle i lg i l i hesap işleriyle kullanmaya 
ve yoğaltmaya yarıyan eşya ve gereçlerin hesap işleri, 

b) Ders aleti olarak kullanılan demirbaş eşyanın hesap işleri, 
c) Demirbaş olan kitaplık kitaplarının hesap işleri. 
Görülecek ihtiyaca göre her üç bölüm ayniyat mutemedi olan bir 

memura verilebileceği gibi bu kısımlardan bir i ya da ikis i aynı mute
medin sorumluluğu altına da verilebilir. B u bölümlerden herbiri birden 
fazla ayniyat mutemedinin sorumluluğuna verilemez. B u kısımlara b ir 
den çok memur atandığı zaman bunlardan b i r i ayniyat mutemetliği öde
vini yapar, diğerleri de ona yardım ederler. Ayniyat mutemetleri y a da 
bu işle görevlendirilmiş olan memurlar 2-189 sayılı kanunun 1 inci mad
desi gereğince kefalete bağlıdırlar. 

Madde 21 — Ayrıca ayniyat mutemedi bulunmıyan okullarda m u 
temetlikle i lg i l i ödevlerden 20 nci maddenin «a» fıkrasında yazılı olan 
işler okul kâtibi, «b» ve «c» kısımlarında gösterilen ödevler müdür yar
dımcıları ya da ödevleri Bakanlıkça uygun görülen i lg i l i ders öğretmen
leri tarafından yapılır. Okul kâtibi bulunmadığı zaman «a» fıkrasında 
yazılı işler müdür yardımcılarından birine veril ir . 

Madde 22 — Okullarda «Ayniyat Yönetmeliği » gereğince tutulması 
gereken demirbaş eşya ana defteri üç bölüme ayrılır ve ayrı tutulur : 

a) Okulun ana demirbaş eşya ve kuruluşları ile demirbaş eşyadan 
sayılan gereçleri yazmaya yarıyan (A) demirbaş eşya ana defteri, 

b) «Ayniyat Yönetmeliği» nin demirbaş tanımına giren okulun 
bütün ders aletlerini ve gereçlerini yazmaya yarıyan (B) demirbaş eşya 
ana defteri, 

c) Okul kitaplığındaki kitapları yazmaya yarıyan (C) demirbaş 
eşya ana defteri. 

Madde 23 — «Ayniyat Yönetmeliği» hükümlerine uygun olarak ha
zırlanan bu defterler ayniyat mutemetleri tarafından tutulur. B u defter
lerde sayfa numaraları bulunacak, her sayfa okul mühürüyle mühürle
necek ve kaç sayfa olduğu da defterin birinci sayfasına yazılacaktır. B u 
defterler okul kasasında ya da k i l i t l i bir dolapta saklanır, teftiş yetkisi 
olanlarla müdür ve müdür başyardımcısından ve ayniyatı saymak üzere 
toplanan komisyonlardan başkasına gösterilemez. B u defterlerde kazıntı 
ve si l inti bulunmaması ve öncelden ardıla, usulüne göre devredilmesi ge
rektir . Okullarda kitaplık kitaplarını, lâboratuvar ve işliklerde buluna
cak ders aletlerini bilimsel esaslara göre sınıflamak ve okul demirbaşı
nın sayımını kolaylaştırmak amaciyle her demirbaş eşya ana defteriyle 
birl ikte birer yardımcı defter tutulur. B u defterlerin şekilleri ihtiyaca 
göre okullarca saptanır. 

Madde 24 — Okullarda demirbaş eşya mutemetliği birden fazla me
mur üzerinde bulunuyorsa «Ayniyat Yönetmeliği» n in 11 inci ve 12 nci 
maddelerine göre hazırlanacak olan tutanak ve çizelgeler birleştirilir ve 
i lg i l i mutemetler tarafından birl ikte imzalanır. B u tutanak ve çizelgeleri 
müdür onaylıyarak vaktinde Bakanlık Ayniyat Muhasipliğine gönderir. 

Madde 25 — Gündüzlü okullarda, ambar örgütü bulunmadığından 
yalnız «Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler defteri» tutulur. B u 
defter «Ayniyat Yönetmeliği» ne bağlı (16) numaralı defter örneğine 
göre düzenlenir. Harcaması fazla olan okulların lâboratuvar ve işlikle
rinde harcamaların ayrıntılarını denetlemek üzere yardımcı defterler 
kullanılır. 

Madde 26 — «(Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler defter» inde 
her eşya ve gereç için karşılıklı i k i sayfa ayrılır. B u sayfalardan birine 
giren ve öbürüne çıkan eşya ve gereçler yazılır. Aynı cins eşya ve ge
reçlerin fiyatları değişik olsa bile, aynı «giren eşya» sayfasına yazılır 
ve kendi değerleri üzerinden çıkarılır. 

Madde 27 — «Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler defteri» nin 
«giriş» e temel olan «müspit evrakı»; faturalar, sayım ve devir tutanak
ları, merkezden ve bir depo ya da basımevinden gönderilen eşya ve ge
reçler için de gönderme pusulaları, tezkereler ya da bunların onaylı ör
nekleridir. «Çıkış» a esas olan «müspit evrakı»; eşya ve gereçlerle i lg i l i 
işlik, lâboratuvar şefleri, öğretmenler, başyardımcı ve iç hizmetler şef
lerinin isteme tezkereleri, harcama yerini gösteren alındı tutanakları; 
deftere geçirilen ya da sayımdan noksan çıkan ya da dikkatsizl ikle kı
rılan, dökülen eşya ve gereçler için de ödendiğini bildiren belgeler, kay
dının silinmesi ya da yokolmuş sayılmasını gösteren tutanaklardır. 

Madde 28 — 25 inci 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. Artık ya da eksik çıkan eşya ile yok edilen ve kaybedilen ya da 
ne için alınmışsa onun dışında harcanıp kullanılan eşya ve gereçler hak
kında «Ayniyat Yönetmeliği» hükümleri uygulanır. (Ayniyat Muhasip
leri Yönetmeliği 20 nci ve 21 inc i maddeler). 

(Resmi Gazete) 
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Madde 29 — Ayn iyat mutemetleri, istemiyerek, bile bile ya da dik
k a t s i z l i k l e kırılan ya da kaybedilen eşya hakkında, öğretim yılı sonunu 
beklemiyerek gereken lşleml günü gününe yaparlar. 

Madde 30 —- Ayniyat mutemetliği ödevini yapan memur, öğretmen 
ya da yardımcılar okuldan ayrıldıkları zaman bu ödevlerini ve üzerlerinde 
bulunan eşyayı ardıllarına, ardılları yoksa sayım ve muayene komisyo
nuna, bu komisyon da toplanamazsa kurulacak üç kişilik geçici bir ko
misyona devir ve teslim etmek zorundadırlar. Devir ve teslim yapmıyan 
memura maaş i l muhaberi verilmez. Mutemetlerin ölümü halinde durum, 
muayene ve demirbaş eşya komisyonunca saptanır ve yeni mutemede 
devir ve teslim edilir. 

Madde 31 — Müdürler, demirbaş eşyanın korunmasından sorumlu 
olduklarından okulda mevcut eşya ve gereçleri, defterleri gereğince ar 
dıllarına ve ardılları henüz işe başlamamış ise eşya sayım komisyonuna 
devir ve teslim ederler. İşe yeni başlıyan müdür (15) gün içinde devir 
ve teslim alma işlerinin bitirildiğini bildiren bir tutanağı Bakanlığa gön
dermek zorundadır. 

Madde 32 — Okulun demirbaş eşya ve gereçleri Bakanlık emiri o l 
madıkça, geçici dahi olsa, başka bir daireye verilmez, okul sınırlan dı
şına çıkarılmaz. Okul kitaplığındaki kitaplar, okul idaresince düzenlene
cek özel bir yönetmeliğe göre öğretmenlere ve öğrencilere verilebilir. 

Madde 33 — O k u l eşyası, okul sınırları içinde de olsa, özel konut
larda kullanılmaz. Müdür evinin ya da ev olarak kullanılmak üzere ay
rılan bölüğün demirbaş eşyası müdür tarafından tesellüm ve ardıla usu
lüne göre devredilir. Yeni müdürün burada oturması ve ailesi için ge
rekl i olan okul eşyasını buraya götürmesi Bakanlığın iznine bağlıdır. 

Madde 34 — «Ayniyat Yönetmeliği» ile belirtilen ve bu Yönetme
l ikte sözü geçen müspit kâğıtlarla belge ve defterleri, i lg i l i memurlar 
saklamak zorundadırlar. 

Yönetim memurları 
Madde 35 — Yönetim memurlarına; iç hizmetler şefi, kâtip ve he

sap memuru ile ayniyat mutemetlerinin ödevlerinden bir kısmı ya da 
tamamı, müdürün önerisi üzerine, Bakanlıkça veril ir . B u memur ve m u 
temetlere yardımcı olarak yönetim memurları atanır. B u memurların 
ödevleri, yetki ve sorumlulukları, görecekleri ödevlerin sorum sınırı ile 
belirtil ir. 

Ders âletleri ve kitaplık 
Madde 36 — Müdür, okul larla i lg i l i ders aletlerini nemden, tozdan 

ve başka etkilerden korumak için gereken tedbirleri alır ve öğretimde 
yararlanılacak yerleri sağlar. Aynı zamanda bu aletlerin korunması için 
i lg i l i ler i yakından izler ve i lg i l i öğretmenlerin derslerinde bu aletlerden 
yararlanmalarını düzene koyar. 

Madde 37 — Ders aletlerinin korunması, i y i kullanılması, öğren
cilerin bu aletlerden yararlanmaları, bu aletlerle i lg i l i derslerin öğret
menlerine düşen bir ödevdir. Okulda aynı dersi okutan birden fazla öğret
men varsa bu öğretmenlerin aralarında işbirliği yapmaları; lâboratuvar, 
atelye ve aletlerden yararlanma işlerini bir plâna bağlamaları gerekir. 
Ayrıca memur bulunmadığı zaman müdür bu öğretmenlerden birini ay
niyat mutemedi seçerek eşyayı kendisine teslim eder. 

B u öğretmen, kaybolan ve kendisi tarafından dikkatsizlikle kırılan 
aletleri ödemekle yükümlüdür. 

Madde 38 — Ders aletleri memur ve mutemedinin ödevleri şun
lardır : 

a) Kendisine teslim edilen ders aletlerini korumak ve bu aletle
r i n saklandığı yerlerin düzenini ve temizliğini sağlamak; 

b) Öğretmenlerin istedikleri aletleri belli zamanda ve kullanıla
cakları yerlerde bulundurmak ve dersten sonra öğretmenlerden teslim 
almak; 

c) «Ayniyat Yönetmeliği» hükümlerine uygun olarak ders alet
leri ayniyat mutemetliği ödevini yapmak ve ders aletlerinin demirbaş 
eşya defterini tutmak; 

d) Ders aletleri ve gereçlerinin bilgi bölümlerine bölümlemeli bir 
defterini tutmak. 

Madde 39 — Kitaplık memur ve ayniyat mutemedinin ödevleri şun
lardır : 

a) «Ayniyat Yönetmeliği» hükümlerine uygun olarak kitaplık ay
niyat mutemetliği ödevini yapmak ve kitaplık demirbaş eşya ana def-
terini tutmak; 

b) Kitaplık demirbaş ana defterinden başka kitapların bilgi bölüm
lerine göre bölünlemell bir defterini ve kitapların yarar adlarına göre 
fişlerini düzenlemek; 

c) Kitaplığı okul müdürünün uygun göreceği zamanlarda öğren
cilerin yararlanması için açık bulundurmak; 

d) Kitaplık dışında okunmak üzere kitap istiyen öğretmen ve öğ
rencilere özel yönetmeliğine göre kitap verip geri alma işini yürütmek. 

Madde 49 — Kadrolarında kitaplık memuru bulunmıyan okullarda 
bu ödev öğretmenler kurulunun seçeceği ve müdürün ödevini onaylıya-
cağı öğretmenlerden bir i tarafından yapılır. B u öğretmen kaybolan k i 
tapları ödemekle yükümlüdür. 

Hizmetliler 
Madde 41 — O k u l hizmetlilerinin seçiminde ve çalışmalarında şu 

ilkeler gözönünde bulundurulur : 
a) Okula alınacak hizmetlilerin, temiz ahlâklı, sağlık durumları 

elverişli ve hastalıksız olmaları ve okuyup yazma bilmeleri şarttır. 
b) Hizmetl i ler in okul içinde, üst başlarının, el, ayak ve yüzleri

nin temiz bulunmasına, tırnaklarının kesilmiş olmasına özen gösterilir. 
E r k e k hademelerin saçlarının kesilmiş olması, kadınların saçlarının da 
derli toplu bulunması gereklidir. 

e) Hizmetlilere temizlik işinin öğretilmesi ve kendilerinin okul 
bina ve eşyasının korunması işine alıştırılmış olması gerekir. 

d) Hizmetlilerden ödevine özürsüz olarak gelmiyenlerin günde
l ik ler i verilmez, ödevini i y i yapmıyan hizmetliler önce uyarılır, dikkatleri 
çekilir; savsama ya da tembelliği devam eden hizmetlilerin bir günlük
ten 15 günlüğe kadar gündelikleri kesil ir ya da bu gibiler gerekirse işten 
çıkarılır. Kesilen gündelikleri usulüne göre M a l Sandığına yatırılır. 

e) Hizmetli ler okulda bulundukları sürece okul hekimi tarafından 
sık sık muayene edilir, bulaşıcı hastalıkları bulunanların, sakat olduk
ları anlaşılanların işlerine son veri l ir . 

Satınalma, muayene ve teslim alma işleri, komisyonlar 
Madde 42 — «Artırma, Eks i l tme ve İhale Kanunu» gereğince satı-

nalma komisyonları şu suretle kurulur : 
a) B i r sorumlu saymana bağlı bulunan okulların ortak işleri için 

Bakanlığın atayacağı lise müdürünün başkanlığında pansiyonlu lise, or
taokul ve öğretmen okulu müdürlerinden ya da görevlendirecekleri kişi
lerden ve sorumlu saymandan meydana gelmek üzere bir komisyon k u 
rulur. Komisyona katılacak okul müdürlerinin sayısı beşten fazla olursa 
valiliğin önermesiyle Bakanlık bu müdürlerden beşini komisyon üyesi 
olarak seçen 

b) K i r sorumlu saymanlığa bağlı bulunan, okulların yalnız kendi 
okullarını ilgilendiren satınalma işleri için satınalma komisyonu, okul 
müdürünün ya da görevlendireceği kişinin başkanlığı altında sorumlu 
saymandan ve öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilecek bir öğret
men üyeden meydana gelir. 

c) B i r sorumlu saymanlığa bağlı bulunmıyan okulların satınalma 
komisyonları, i l merkezlerinde Millî Eğitim Müdürünün y a da görevlen
direceği bir okul müdürünün başkanlığı altında defterdar y a da görev
lendireceği bir memurla bir belediye meclisi üyesinden meydana gelir. 

d) İlçelerde satınalma komisyonu, ortaokul müdürü ya da görev
lendireceği bir öğretmenin başkanlığı altında mal müdürü y a da görev
lendireceği memurla, ilce belediye meclisince ayrılan bir kişiden n a 
dana gelir. 

e) İş; yapı, bayındırlık ve fen konuları ile i lg i l i ise, bu komisyon
lara bayındırlık müdürlüğünden bir fen memuru üye olarak katılır. 

f) Y u k a r d a k i paragraflarda gösterilen satınalma komisyonları, 
«Artırma, Eksi l tme ve İhale K a n u n ve Yönetmeliği» ile «Muhasebei 
Umumiye Kanunu» ve «Ayniyat Yönetmeliği» hükümleri gereğince İş 
görürler. 

Madde 43 — Her lise ve ortaokulda müdür başyardımcısının ya da 
müdür tarafından seçilecek b i r müdür yardımcısının (Pansiyonlu okul 
larda, pansiyonda Ödevi olan yardımcıların birinin) başkanlığı altında 
öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilen i k i öğretmenden (Pansiyonlu 
okullarda, pansiyonda ödevi olan i k i öğretmen ya da belleticiden), da
hiliye şefi Ve işle i lg i l i ayniyat mutemedinden kurulu bir «Muayene, tes
l im alma ve sayım komisyonu» bulunur. Komisyon, usulüne göre satın 
alman eşya ve gereçlerin şartlaşma ya da sözleşmeler uyarınca muaye-
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nesini yaparak kabul ya da geri çevrilmesi hakkında gereken işlemi ya 
par (Pansiyonlu okullarda dışardan gelen yiyeceklerin, başka maddele
r in muayenesinde nöbetçi öğretmen y a da belletici de hazır bulunur) 
B u komisyon aynı zamanda «Ayniyat Yönetmeliği» hükümlerine göre 
her mal i yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve ge
reçlerin sayım ve denetlenmesiyle i l g i l i ödevleri de yapar. B u komisyo
nun muayene ve teslim alma işleriyle i lg i l i kararları okul müdürü t a 
rafından onaylanır. 

Sağlık işleri 
Okul ve pansiyon hekiminin ödevleri 

Madde 44 — Her okulda öğrenci ve personel sayısıyla oranlı ola
rak ücretli ya da maaşlı b ir yada daha fazla sayıda hekim bulunur. 

O k u l hekimi, her ders yılı başında okula yeni giren öğrencileri mua
yene ederek okula devam etmelerine engel hastalıkları olanları ayırır. 

Madde 45 — O k u l hekimi, her ders yılı içinde yatılı ve gündüzlü 
bütün öğrenciyi birer birer muayeneden geçirerek sonuçlarını herbirinin 
dosyasındaki sağlık sayfasına yazar. Sağlık durumları bakım altında bu
lunmayı gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe verir. Y a 
tılı okullarda bu gibi öğrencilere verilecek güçlendirici besinleri ve ilâç
ları belirtir. B u gibi öğrencileri sık sık muayene eder. 

Madde 46 — Okul hekimi, prevantoryum ve sanatoryuma gönderil
meleri gereken öğrencilerin raporlarını düzenliyerek okul müdürlüğüne 
verir. 

Madde 47 — Okul hekimi, yılda i k i defa, okul beden eğitimi öğret
menlerinin yardımı ile, öğrencilerin boy ve ağırlıklarının, dosyalarındaki 
sağlık sayfalarına yazılmasını sağlar. 

Madde 48 — Okul hekimi, her gün okul müdürünün belirteceği sa
atte okula gelerek okul tarafından muayeneye gönderilen öğretmen, me
mur, öğrenci ve hizmetli leri muayene eder ve durumlarını bir deftere 
yazarak herbiri hakkında gereken tedbirleri alır. O k u l müdürünün ge
rekl i gördüğü memur ve öğretmenleri evlerinde muayene eder. 

Madde 49 — Okul hekimi, okulun revir ve eczanesini yönetir ve re
virde yatan hastaları sağıtlar. Gerekli ecza ve ilâçların her zaman okul
da bulundurulmasını sağlar. 

Madde 50 — Okul hekimi yiyecek ve içeceklerin cinsine ve arılığına 
dikat eder. Yemek listelerinin düzenlenmesinde düşüncesini bi ldir ir ve 
listelerin altını imzalar. Bundan başka okulun dershane, yemekhane, ya 
takhane, teneffüshane ve diğer kısımlarını sağlık bakımından sık sık de-
netliyerek gerekli gördüğü tedbirleri okul ımüdürüne bildirir. 

Madde 51 — Haf i f bir hastalık geçiren öğrenciler okul revirine y a 
tırılır. Uzun süre sağıtılması (Tedavisi) gerekenlerle azgın, ateşli ve 
bulaşıcı hastalıklara tutulanlar velilerinin yanma, ya da bir hastaneye, 
prevantoryum ya da sanatoryuma gönderilir. Bulaşıcı hastalıklardan 
kurtulan öğrenci, diğer öğrenciler arasında bulunmasına sağlık bakı
mından bir sakınca olmadığını bildiren bir rapor getirmedikçe ve okul 
hekimi tarafından görülmedikçe okula devam ettirilmez. 

Madde 52 — Okul yöneticileriyle öğretmen ve hizmetlileri, hafif 
hastalıkları dolayısiyle kendi yatak odalarında istirahat edebilirler. A n 
cak bunların öğrenciye ayrılmış yerlerde yatmaları yasaktır. B i r hafta
dan fazla süren ya da azgın ateşli hastalıklarla, bulaşıcı hastalıklara tu
tulanların mutlaka okul dışında sağıtılmaları (Tedavi edilmeleri) ge
rektir . 

Madde 53 — Okulda ya da çevresinde bulaşıcı ve salgın hastalık
lar çıktığı zaman sağlık makamlarının verecekleri karara göre ve be
lirti len süre içinde okul ta t i l edilir. Okul hekimi bu tatilde okul içinde 
alınacak tedbirleri alır, kendisi de denetler ve uygular. Okul içinde sal 
gın bir hastalık çıktığı zaman bunu ve alınması gereken sağlık ve yö
netimle i lg i l i tedbirleri yazı ile okul müdürlüğüne bildirir. 

Madde 54 — Okul hekimi, ders yılı sonunda, okulun genel sağlık du
rumunu ve ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hasta
lıklarla alman tedbirleri ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumia-
riyle alınması gereken tedbirleri bildiren bir rapor düzenler. B u raporun 
bir örneği, okul genel raporiyle birl ikte val i l ik yolu ile Bakanlığa gön
derilir. 

Madde 55 — Eczacısı bulunan pansiyonların eczane ve revir gereç 
ve aletlerinin yönetimi ile korunmasından eczacı sorumludur. Eczacı, he
k i m tarafından yazılan ilâçları hazırlamak, dışardan alınacakları vak
tinde getirmek ve hastalara dağıtmakla yükümlüdür. Eczacı, revir ve 
eczane demirbaş eşya ve gereçleri hakkında «Ayniyat Yönetmeliği» ve 
bu yönetmeliğin ayniyat işleri ile i lg i l i hükümleri içinde iş görür. Eczacı 

bulunmıyan okullarda revir ve eczane ile i l g i l i ayniyat işleri okul hek i 
minin denetimi altında okul müdürlüğünce Uygun görülecek memur ta 
rafından yapılır. 

öğretmenler 
Madde 56 — Öğretmenler kendilerine verilen dersleri okuturlar, 

bunlarla i lg i l i bütün uygulamaları ve deneyleri yaparlar. Serbest çalış
ma saatlerinde öğrencileri gözetlerler. Öğretmenler, dersler dışında o k u 
lun eğitim, öğretim ve yönetim işlerine de canlı bir şekilde katılmakla; 
kanun, yönetmelik ve emirlerle saptanan ödevleri yapmakla yükümlü
dürler, öğretmenler, öğrencilerini yetiştirmek konusunda her fırsattan 
yararlanmalı, hizmet ruhu beslemeli, ödevden kaçınmamalı, öğrencilerine 
öğrenim işlerinde i y i bir yardımcı ve kılavuz olmalı, eğitim işlerinde t u 
tum ve davranışları ile örneklik etmelidirler. 

Madde 57 — öğretmenlerin öğretim işlerinde ödevleri şunlardır : 
a) öğretmenler, her ders yılı başında müfredat programlarının, 

ders uygulamalarının (Çevre, tarihi eser, müze, teknik kurumlar v.b. i n 
celemeleri) ve deneylerin aylara dağıtılmasını gösterir bir plân hazırlı-
yarak derslere başlamadan önce bir örneğini okul müdürüne verirler. 

b) Öğretmenler, derslerini yararlı bir şekilde vermek için, ders
lere hazırlıklı girmek Ve okulda bulunan ders araçlarından ve okul k i 
taplığında bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yüküm
lüdürler. 

c) Öğretmenler, öğrencilerini kişisel çalışmalara yöneltmek için 
tedbirler alırlar (Bu hususta yerine göre tabi i çevreden, eski eserlerden, 
müzelerden, kitaplıklardan, işlik ve lâboratuvarlardan, disertasyon ve 
ödevlerden, okulda düzenlenecek müsamere, müzik, spor ve bahçe çalış
malarından, okulda bütün öğretmenlerin elbirliğiyle yaratıp yaşatacak
ları çalışma havasından yararlanılır. İnceleme gezintilerinin bir plâna 
göre yapılması, gidilecek kuruma önceden haber verilerek gereken ted
birlerin alınması, öğrencilere görecekleri ve inceliyecekleri konular üze
rinde bir plân verilmesi gerektir.) 

d) Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ve aynı sınıfta ders oku
tan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında işbirliği yaparlar. B u top
lantılardan i l k i ders yılı başında yapılarak bu maddenin (a) fıkrasındaki 
plânlar incelenir, 

e) Öğretmenler, derslerde öğrencilerine «yazılı öğrenci ödevleri 
yönetmeliği» hükümlerine göre ödev vermek ve bunları düzelterek öğ
rencilerine geri vermekle yükümlüdürler. 

f) Öğretmenler, imtihan yönetmeliğiyle kendilerine verilen ödev
leri yapmak, ayırtman seçildikleri okulların imtihanlarında hazır bulun
mak zorundadırlar. 

g) Öğretmenler, verdikleri dersleri, yaptırdıkları ödevleri, yaptık
ları deneyleri ve yoklama konularını her derste sınıf defterine yazarak 
imza ederler. 

h) Öğretmenler, derste, lâboratuvarlarda ya da bir gezide yaptık
ları ve yaptırdıkları deney ve uygulamayı her hafta sonunda müdüre bir 
raporla bildirirler. 

i) öğretmenler, derse girince yoklamayı kendileri yapar, derste 
bulunmıyanları ve bunların sayısını yazarak yoklama kâğıdını imza
larlar. 

j) öğretmenler, not defterlerini her zaman yanlarında taşımak, der
se kaldırdıkları öğrencilere takdir edecekleri notları mürekkeple bu deftere 
yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek zorundadırlar. Yazılı yoklama 
kâğıtlarına ve ödevlere takdir edilen notlar da bu defterlere aynı suretle 
geçirilerek öğrencilere bi ldir i l ir . 

Madde 58 — öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır : 
a) Öğretmenler, haftada bir gün nöbet tutarlar, öğretmen sayısı 

elverişli olmıyan okullarda - okulun nöbetçi öğretmensiz kalmaması için -
nöbet işleri okul müdürü tarafından gereğince ayarlanır. 

b) öğretmenler, yönetimi öğretmenler kurulunca ya da okul mü
dürlüğünce kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetir ve her türlü 
eğitim çalışmalarına katılırlar. 

c) öğretmenler, öğretmen kurulu karariyle kendilerine verilen sı
nıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. Öğretmenler, bu sınıftaki çocuk
ların, ayrı ayrı üstünlüklerini, kusurlarını ve yönsemelerini incelemeye 
çalışırlar. Eğitimini üzerlerine aldıkları sınıfın çocukların n okul içi ve dı
şındaki durumları, davranışları, çalışmalariyle yakından ilgilenirler. Okul 
müdürlüğü ile bu hususta sıkı bir işbirliği yaparlar. (Öğretmenlere, eği
t imini üzerlerine aldıkları sınıflarda, elden geldiği ölçüde fazla ders ve
ri l ir . ) 

(Resmi Gazete) 
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Madde 59 — Okullarda nöbet, birinci dersten yarım saat önce baş
lar, aralıksız devam ederek son dersten 15 dakika sonra biter. 

Madde 60 — Birkaç okulda görevi olan öğretmen, maaşını aldığı 
okulda nöbet tutar. V a l i l i k gerekli görürse, öğretmenin nöbet tutacağı 
okulu değiştirebilir. 

Madde 61 — Meslekteki kıdemi 25 yılı aşmış bulunan öğretmenler, 
isterlerse, okul müdürüne yazı ile başvurarak nöbet tutmıyabiiirler. 

Madde 62 — Nöbetçi öğretmenin ödevleri şunlardır : 
a) Okulun eğitim ve öğretim işlerinin düzenli olarak yürütülme

sini sağlamak, öğrencilerin kişisel sorunlariyla ilgilenerek gerekli yar
dımlarda bulunmak 

b) Sabahleyin sobaların yakılıp yakılmadığını, akşamları soba
ların ateşlerinin alınarak söndürülüp söndürülmediğini ve sabah temizl i 
ğinin yapılıp yapılmadığını denetlemek, eksikleri varsa tamamlatmak; 

c) Bahçede, koridorda, sınıflarda ve okulun diğer yerlerinde bu
lunan öğrencilere gözcülük etmek (Birkaç nöbetçi öğretmen bulunursa 
müdür tarafından iş bölümü yapılır.) 

d) Öğretmeni gelmiyen sınıfta bulunmak. 
Madde 63 — Öğretmenlerin yönetim işlerinde ödevleri şunlardır : 
a) Okulun disiplin ve onur kurulu ile eğitim ve yönetim kurul la 

rında kendisine verilen ödevleri yapmak; 
b) Öğretmenler kurulu toplantısına katılmak; 
c) Müdürün uygun bulacağı şekilde okulun Öteki yönetim işlerine 

yardımcı olmak. 
Madde 64 — Öğretmenler, Tebliğler Dergisini okumakla yükümlü

dürler.) 

Madde 65 — Öğretmenler, bütünleme imtihanlarından ve öğretim 
yılı başlangıcından bir gün önce göreve başlarlar. 

Madde 66 — Okulun açılma tarihinde ve ders yılı içinde hastalık ya 
da pek önemli b ir özür dolayısiyle ödevine gelmiyen öğretmenler, özür
lerini üç gün içinde haber vermek zorundadırlar. Süresi içinde özürünü 
bildirmiyenler ya da özürleri okul müdürlüklerince kabul edilmiyenler 
hakkında kanuni hükümler uygulanır. 

öğretmenler bir günden çok tedaviyi ve dinlenmeyi gerektiren has
talıklarda özürlerini raporla belgelendirmek ve bir günlük olan hasta : 

lıklarını da bir tezkere ile okul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 
B i r ders yılında bu hal üç defadan çok olursa rapor istenir. Sağlık raporla
rının 788 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 315 - 1 - 31 sayılı Mü
dürler Encümeni karariyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanıp 3/10/1953 tar ih ve 8524 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan yö
netmeliğe uygun bulunması gerekir. 

Raporların, hemen sağıtım altına alınması ve görevinden ayrılması 
hakkında bir kayıt bulunmıyan öğretmenler, raporları i l g i l i makamlar 
tarafından incelenip onaylanarak kendilerine tebliğ edilmedikçe görevle
rinden ayrılamazlar. 

Madde 67 — Öğretmenlere, imtihanların devamı süresince ve ders 
yılı içinde kendi hastalıklarından başka ancak pek önemli sebeplerle izm 
verilebilir. B i r yıl içinde üç defadan çok olmamak üzere bir güne kadar 
olan özürlerin kabulü müdüre aittir. Daha çok izinler için kanunların 
genel hükümleri içinde işlem yapılır. Y a z ve dinlenme tati l leri dışında, 
öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları için izin almaları gerekir. 
Ancak dinlenme tatilinde görev yerinden ayrılanlara bu süre için ders 
ücreti ödenmez. 

Madde 68 — Öğretmenler, Orta Öğretim Kanununun 11 inci mad
desi gereğince öğretim, eğitim ve bi l im ödevinden başka bir ödev ala
mazlar. Kendi okullarından başka okullarda ek olarak öğretmenlik ala
cak öğretmenlerle ek olarak bi l im, öğretim ve eğitimle i lg i l i bir işde 
çalışacak olan öğretmenlerin Bakanlıktan iz in almaları şarttır. 

Madde 69 — Öğretmenler, ayırtman ve öğretmen olarak görevlen
diri ldikleri imtihan komisyonlarında ve okulda yapılan her türlü resmî 
toplantılarda bulunmak zorundadırlar. Görevlendirme ve toplantılar, yazı 
ile ilgililere duyurulur. B u toplantılarda bulunmıyanlara, derslerde bu
lunmıyan öğretmenler hakkındaki hükümler uygulanır. 

(Madde 70 — Öğretmenler ders yılı sonundaki imtihanların bi t imin
den bütünleme imtihanlarının başlamasına kadar adreslerim okul yönet-
kesine bırakmak şartiyle izinlidirler. İzinlerini ve dinlenme tatillerini yurt 
içinde diledikleri yerlerde geçirebilirler. Yabancı memleketlere gidecek
lerin Bakanlıktan iz in almaları gerekir. Üzerlerinde yönetim görevi olan 
öğretmenler yetkili makamlar tarafından görevle başka yere gönderilir 
ya da çagırırlarsa yönetim görevinden ayrılmamış sayılırlar. 

Madde 71 — Öğretmenler dersleriyle i lg i l i ders araçlarını, lâbora-
tuvar, işlik eşya ve gereçlerini, kitaplık kitaplarını korumak ve öğrenci
lerine de bu alışkanlığı vermekle yükümlüdürler. Ayrıca memuru bu
lunmıyan okullarda bu aletlerin, gereçlerin ve kitapların korunmasından 
da sorumludurlar. 

Madde 72 — Öğretmenlerin tuvaletlerinde ve giyimlerinde yalınlık, 
temizlik temeldir. Senli benli, özensiz ve ağır başlılıkla bağdaşmıyan kılık
lara yer verilmemelidir. Öğretmenler, öğrencilerin katıldığı okul dışın
daki tören ve toplantılarda da bu madde hükümlerine uymak zorunda
dırlar. 

Madde 73 — Öğretmenlerin kendi okullarındaki öğrencilere özel 
ders vermeleri, başka okullar öğrencilerinden ya da dışardan olup da 
özel ders verdikleri öğrencilerin imtihanlarında bulunmaları yasaktır. 

Özel ders vermek istiyenlerin bu husustaki yönetmelik hükümlerine 
uymaları şarttır. 

Madde 74 — ğretmenlerin, imtihanlar dışında okulda öğrencinin 
bulunduğu yerlerde ve öğrenci karşısında sigara içmeleri yasaktır. 

Öğretmenler kurulu sınıf ve zümre öğretmenleri toplantıları Ö: 
Madde 75 — Öğretmenler kurulu, müdürün başkanlığında okulun 

bütün öğretmenleriyle stajyer öğretmenlerden meydana gelir. Müdürün 
bulunmadığı zamanlar başyardımcı y a da yardımcılardan bir inin baş
kanlığı altında toplanır, öğretmenler kurulu, ders yılı başında, ders yılı 
içinde ve ders yılı sonunda müdürün çağrısı üzerine toplanır. 

Madde 76 — Öğretmenler kurulunda, öğretim işlerinin düzeninde 
yürütülmesi, okulun düzen ve disiplin işleri, öğrencilerin eğitimi ve ye
tiştirilmeleri, kanı (Kanaat) notlarının incelenme ve onaylanması gibi 
öğretim ve eğitim işleri ile müdürün saptayacağı, Bakanlığın bildireceği 
konular üzerinde görüşmeler yapılır, öğretmenler kurulunun karariyle 
saptanacak öğretim ve eğitim işleriyle i lg i l i konular da daha sonraki 
toplantıların gündemleri arasına alınabilir, ğretmenler kurulunda staj
yerlerin durumu üzerinde yapılan konuşmalar dışında kişisel ve meslek 
dışı konular üzerinde görüşme ve tartışma yapılmaz, Öğretmenliğe geçi
rilmesi söz konusu olan stajyer kendi hakkındaki toplantıya katılmaz. 

Madde 77 — Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri aralarında sık 
sık toplanarak müfredat programlarının ve derslerin biribirine paralel 
olarak yürütülmesi; ders aletlerinden, lâboratuvar ve işliklerden, çevre
den yararlanma işlerinin programlaştırılması; öğrenci ödevleri ve ders 
yoklama işleri üzerinde anlaşma yapılması; derslerde Bakanlıkça veril
miş yönergeler gereğince izlenecek öğretim metodları gibi konular üze
rinde görüşürler ve varacakları kararları müdürün onayından geçtikten 
sonra uygularlar. 

Aynı sınıfta ders okutan öğretmenler, arasıra toplanarak sınıf öğ
rencilerinin çalışma ve eğitim durumları üzerinde görüşerek gerekli ted
birleri alır ve uygularlar. 

İş ve tatil günleri günlük çalışma programı 
Madde 78 — öğretime ve imtihanlara başlama ve son verme za

manı, öğrenci kayıt işleri Bakanlıkça saptanır; zamanında vali l iklere 
duyurulur. 

Madde 79 — Normal öğretim yapan okullarda dersler 45 dakika
dır. Çift öğretim yapan okullarda ise 40 dakika olabilir. Ders araları 
okullarca saptanır. Derslerin başlama ve bitirme saatleri M i l l i Eğit im 
Müdürünün başkanlığında okul aile birliğinden de bir temsilci alınarak 
okul müdürlerince saptanır. İlçelerdeki okulların günlük çalışma çizel
geleri, şartlarına göre okul müdürlerince düzenlenir. Y a z ve kış dö
nemlerinde çalışma durumu Millî Eğitim Müdürlüklerinin başkanlığında 
toplanacak okul müdürleri tarafından saptanır. Normal öğretim yapan 
okullarda öğleden önce 4, öğleden sonra 2 olmak üzere günde 6 saat 
ders yapılır. Cumartesi ve Çarşamba günleri 4 er saat ders yapılır. Çar
şamba günleri öğleden sonra kol çalışmaları ve inceleme gezileri, mü
zik, spor, müsamere ve izci l ik çalışmaları v.b. yapılır. 

(Madde 80 — Y a z aravermesi dışında okulların araverme zamanlan 
şunlardır : 

a) Haftanın resmî araverme günleri, 
b) Cumhuriyet Bayramı aravermesi : (28 Ekim öğleden sonra 

başlamak üzere 29, 30 Ekim günleri) 
c) Yılbaşı aravermesi: (31 Aralık öğleden sonra ve 1 Ocak gün

leri.) 
d) Dinlenme aravermesi: (Şubatın İlk Pazartesinden başlamak 

üzere iki hafta.) 
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e) Ulusa l Egemenlik Bayramı : (22 Nisan öğleden sonra başlamak 
üzere 23 ve 24 Nisan günleri.) 

f) Bahar Bayramı : (1 Mayıs günü) 
g) Gençlik Bayramı : (19 ve 20 Mayıs günleri.) 
h) Hürriyet ve Anayasa Bayramı : (26 Mayıs öğleden sonra ve 

27 Mayıs günleri.) 
i) Zafer Bayramı : (30 Ağustos günü.) 
j) Şeker Bayramı : (Arife günü öğleden sonra başlamak üzere 

3,5 gün.) 
k) Kurban Bayramı : (Arife günü öğleden sonra başlamak üzere 

4,5 gün). 
ı) Maha l l i kurtuluş bayramı : (1 gün) — B u günlere imtihan 

konulmaz. Ancak soruları Bakanlıktan gönderilen imtihanlar bu gün
lere rast) asa da yapılır. 

öğleden sonra ara verilen günlerde çift öğretim yapan okullar C u 
martesi programını uygularlar. 

Madde 81 — Okulda ya da okulun bulunduğu yerde bulaşıcı hasta
lık çıkar ya da sel, deprem ve benzeri âfetler olursa mahall i makamla
rın ve kurulların gerekli görmeleri ve karar vermeleri üzerine okullar 
saptanan süre içinde öğretime ara verir ve durumu bakanlığa bildirirler. 

Madde 82 — 80 ve 81 inci maddelerde açıklanan durumlar dışında 
öğretime a.ra verilmez. 

Eğitim çalışmaları ve disiplin işleri 
Madde 83 — Okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenler ge

rek derslerde ve gerekse okulun genel hayatı içinde öğrencinin kişisel 
gelişmesine olanaklar hazırlamak, toplumsal eğitimlerini, yurt ve yar
dımseverlik ödev ve sorum olgularını besleyip güçlendirmek, ulusal ve 
toplumsal hayatın gerektirdiği iş bölümüne ve beraberliğe alıştırmak ve 
boş zamanlarını i y i kullanmalarını öğretmek için tedbirler almakla yü
kümlüdürler. 

Madde 84 — Okulun bu amaçlara varabilmesi için öğrencilerinin 
olabildiği kadar geniş ölçüde okul hayatına katılmaları ve kendi kendi
lerini yönetmeğe alıştırılması gereklidir. Bunu sağlamak için okul işleri, 
okul içinde öğrenci arasında örgütler kurularak yerine göre, nöbetle 
yada öğrenciler tarafından seçilerek ayrılacak öğrenci temsilcilerine 
yaptırılır. Öğrencilere yaptırılacak işlere ve kurulacak temsilciliklere ör
nek olmak üzere şunlar sayılabilir : Sınıf temsilciliği; okulun ve sınıfın 
temizliğine bakacak yatakhanelerin temizliği ve düzeni işlerinde çalışa
cak temsilciler, çamaşırhane, yatakhane, mutfak işlerine bakan temsil
ciler; dersliklerde, laboratuvar ve işliklerde öğretmenlere yardım edecek 
temsilciler, okul eşyasını ve binasını kısım kısım korumakla görevlendi
rilecek temsilciler. 

Öğrencilere yaptırılacak olan bu ödevler, okulların ihtiyacına göre 
saptanır. B u ödevlerin bir kısmı kimis i öğrenciler tarafından seçilen ve 
k i m i s i de okul yönetkesi ve öğretmenlerce ayrılan öğrenciler tarafından 
nöbetle yapılır. 

Madde 85 — 83 üncü maddede sözü geçen amaçlara ulaşmak için, 
olanak ve ihtiyaçlara göre aşağıda örnekleri bildirilen öğrenci kurul la 
rından gerekli görülenler kurulur : 

a) Sağlık, temizlik ve görgü kolu, 
b) Kızılay gençlik derneği, 
c) Spor yurdu, (Liselerde), spor yuvası .(Ortaokullarda) özel yö

netmeliğine göre iş görürler. 
d) Öğrenci kooperatifi (Özel yönetmeliğine göre iş görür.) 
e) Müzik kolu, 
f) Müsamere kolu, 
g) Kitaplık kolu, 
h) Kültür ve edebiyat kolu, 
1) Gezinti ve inceleme kolu, 
j) Fotoğrafçılık ve resim kolu, 
k ) Bahçe işleri kolu, 
1) Hayvanları koruma kolu, 
m) Yeşilay kolu, 
n) Köy kolu, 
o) Ormancılık kolu, 
p) Arı d i l i yayma kolu, 
r ) Tra f ik kolu, 
s) Tur i zm kolu, 

Madde 86 — Öğrenci kollarının başkanlarından meydana gelen k u 
rula öğrenci yönetim kurulu adı veril ir . B u kuru l , öğretmenler kurulunca 
seçilecek bir kılavuz öğretmenin yönetiminde okuldaki eğitsel ko l çalış
malarını düzenler. 

Madde 87 — Kolların tür ve sayıları, temsilcileri ile çalışma bö
lümleri okulların durum ve ihtiyaçlarına göre düzenlenir. B u kollar ve 
temsilcilerle i l g i l i özel yönetmelikler, temsilci öğrencilerin de katılmasa 
ile düzenlenerek, öğretmenler kurulunca incelenir ve onaylanır. Kolların 
kurulup işlemesinde aşağıda gösterilen hususların gözönünde bulundu
rulması gerekir : 

a) Öğrenci temsilci l ikleri , müdür yardımcılarından ya da öğret
menlerden birisinin yönetimine verilir. Gerek bu öğretmen ya da müdür 
yardımcısı, gerekse öteki öğretmenler ve yöneticilerin okul işlerinin iş
leyip yürütülmesi işinde her zaman bu temsilcilerin yardımlarına baş
vurmaları ve ödevlerini yapıp yapmadıklarını her vesile ile denetleme
leri gerekir. 

b) Kol larda çalışacak öğrenciler, serbestçe öğrenciler tarafından 
seçilmeli ve her kol bir öğretmen ya da müdür yardımcısının gözcülü
ğüne verilmelidir. B u müdür yardımcısının ya da öğretmenin ödevi genel 
bir gözetmeden ileri gitmemeli, işlerin yürütülmesi, ortaya konulup ba
şarılması öğrencilere bırakılmalıdır. 

c) Öğrenci temsilciliklerine ve öğrenci kollarına olabildiği kadar 
çok sayıda öğrencinin katılması sağlanmalıdır. 

d) Öğrenci temsilciliklerinde ve öğrenci kollarında ödev alan öğ
rencilere arkadaşları arasında ayrık bir yer verilmemeli, arkadaşlarına 
baskı yapmalarına iz in verilmemelidir. 

e) Kolların para ve hesap işleri ayrı ayrı ve düzenli olarak tutulur 
ve ilgililerce sık sık denetlenir. 

f) Kolların zamanında toplanmaları gerekir. Defter, dosya ve k a 
rarlarının düzenli bir şekilde işlenmesi sağlanır. 

Madde 88 — Kolların toplantı ve çalışmalarının dersler dışında y a 
pılması, kollarda ve temsilciliklerde, nöbet işlerinde ödev alan öğrenci
lerin derslerden alıkonulmamaları gerekir. 

Okula yazılma, okuldan alınma, uzaklaştırma, kayıt silme, 
okulu bitirme ve türlü belgeler 

Madde 89 — Ortaokul ve liselerin birinci sınıflarına yazılma Ba
kanlıkça her yıl saptanacak esaslara göre ve belirtilecek süre içinde y a 
pılır. 

Madde 90 — Ortaokul birinci sınıfa girebilmek için 16 yaşım, lise 
birinci sınıfa girebilmek için 19 yaşını geçmemiş olmak şarttır. 

Madde 91 — Ortaokul ve liselere bir yaş büyük olan öğrencilerle 
bir sınıfta i k i yıl kalarak okuldan çıkarıldıktan sonra öğretime dönmeK 
için gerekli imtihanı kazananlardan i k i yaş büyük olanlar valiliğin izni 
ile alınabilirler. 

Madde 92 — İlkokuldan, ortaokula, ortaokuldan liseye geçerken 
ara verilmemişse yaş kaydına bakılmaz. 

Madde 93 — Derslerin devam ettiği süre içinde her hangi bir okul 
dan ötekine nakletmek istiyen ve devamsızlık süresini doldurmamış olan 
öğrenciler (Resmî meslek okullarından gelenler dışında) yaş kaydına 
bakılmadan girmek istedikleri okullara kabul edilirler. 

Madde 94 Bundan önceki i l g i l i maddelerde saptanan şartlan 
taşıyan ve okula girmeye istekli bulunan aday, velisi ile bir l ikte okula 
başvurur ve aşağıda yazılı belgeleri tam olarak okul idaresine verir : 

J) Ortaokullara, yeni girenler : 

a - İlk öğretimi bitirme belgesi (Resmi, denkliği tanınmış Türk 
özel ve azınlık ilkokulları bitirme belgeleri dâhil). 

b - Nüfus k iml ik cüzdanı (Dosyadaki i l g i l i sayfa doldurularak okul 
yönetkesince onandıktan sonra aslı geri ver i l i r ) ; 

c - Sağlık ve aşı raporu (Yeni tarihli olacaktır); 
d - 4,5 X 6 boyutunda başı açık ve öğrenciye yakışır durumda 

yüzden çekilmiş 8 fotoğraf; 
e) Kayıt bildiriği (Okuldan sağlanır); 
g) 6 aded pullanmış ve üzerine veli adresi yazılmış mektup zarfı 

(Bunlardan ikisi iadeli taahhütlü olacaktır). 

Not: Geçerlikleri süreli olan anı pulları kullanılmamalıdır. 



Sahife : 8 (Resmi Gazete) 28 K A S I M 1964 

II) Liselere yeni girenler : 

a - Ortaokul diploması ya da kayıt örneği; 
b) Nüfus k iml ik cüzdanı (Dosyadaki i lg i l i sayfa doldurularak aslı 

geri ver i l i r ) ; 
c) Sağlık ve aşı raporu (Yeni tar ih l i olacaktır); 
d) 4,5 X 6 boyutunda başı açık ve öğrenciye yakışır durumda yüz

den çekilmiş 8 fotoğraf; 
e) Kayıt bildiriği (Okuldan sağlanır); 
f) 6 aded pullanmış ve üzerine veli adresi yazılmış mektup zarfı. 

(Bunlardan i k i s i iadeli taahhütlü olacaktır). 
Not : Geçerlikleri süreli olan anı pulları kullanılmamalıdır. 

Madde 95 — Ortaokullarla liselere naklen girmek istiyenler aşağı
daki şartlara bağlıdırlar. 

a) Dis ipl in kurulu kararı dışında konut yerini değiştirmek gibi bir 
nedene dayanmadıkça aynı şehir içinde öğrenci bir okuldan aynı cinsten 
bir başkasına nakledemez. (özel okullar hariç). 

b) Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okullariyle azınlık ve 
yabancı okullardan resmî lise ve ortaokullara naklen gelen öğrenciler 
tasdiknamelerinde gösterilen sınıflara imtihansız alınırlar. 

Orta ve lise bölümü dört sınıflı olan okuldan resmî okullara nak
leden öğrencilerin kabul edilecekleri sınıflar aşağıda gösterilmiştir : 

Dördüncü sınıf öğrencileri 
Üçüncü » » 
Üçüncü » 3> 
İkinci » » 
tk inc i » > 
B i r inc i » > 

Üçüncü sınıfa imtihansız 
Üçüncü » imtihanla 
İkinci » imtihansız 
İkinci » imtihanla 
Bir inc i » imtihansız 
B i r inc i » imtihansız 

c) Denkliği kabul edilmemiş Türk Özel okullarından naklen gelen 
öğrenciler, girmek istedikleri sınıfın bir öncesinden imtihan edilerek 
alınırlar. Aday, imtihanda başarı gösteremezse girebileceği sınıfın sap
tanması için ayrıca imtihan edilir. 

d) Yabancı ülkelerde okurken yurdumuza nakledenlerin öğrenim 
belgeleri Bakanlıkça incelenerek öğrenime devam etme durumları sap
tanır. 

e) Resmî meslek okullarından liselerin ik inc i ve üçüncü sınıfla
rına naklen gelen öğrenciler girmek istedikleri sınıfın bir öncekinden 
imtihan edilirler. Başaramıyanlaın sınıflarının saptanması için imtihan 
sürdürülür. 

Madde 96 — Okula naklen kaydolunacak öğrenciler aşağıdaki bel
geleri okul idaresine vermelidirler : 

a) Tasdikname; 
b) Kayıt bildiriği; 
c) Getirilen tasdikname ile aday kaydı yapılan öğrencinin dos

yası, geldiği okuldan hemen istenir. Dosyadaki eksiklikler hemen ta 
mamlattırılır. 

Madde 97 — 
a) Ortaokullarla liselere girme hakkını kazanan ya da naki l yo

luyla başvuranlar önce aday defterine yazılırlar. Aday öğrenci, i l koku l 
dan ya da dosya usulünü izlemiyen okullardan geliyorsa durumu geldiği 
okuldan sorulur. B u soruşturmanın sonucu alınmadan künye defterine 
geçirilmez ve kendisine tasdikname verilmez. Ancak aday defterine ya 
zıldığı günden başlanarak öğrencinin okula devamına iz in veril ir. Be l 
gelerini tamamlıyarak okul açılınca devama başlıyan aday künye def
terine geçirilir ve bu öğrencilerin dosyaları yeni yazıldıkları okullarca 
düzenlenir. 

b) Belgeli öğrencilerden özel okullara devam edenlerin dosyaları 
gönderilmez, resmî akşam liselerine yazılanların dosyaları bu okulların 
isteği üzerine gönderilir. 

c) Belgeleri tamam olmıyan öğrenciler hakkında şu yolda işlem 
yapılır : 

1 — Tasdikname ve benzeri belgelerini tam olarak vermiyenler 
(Belgeleri tamamlanıncaya kadar ) ; 

2 — Öğrenim derecelerinin saptanması ya da öğrenimle i l g i l i du
rumlarının açıklanması için haklarında yazışma yapılması gerekenler 
(Yazışma sonuçlanıncaya kadar) ; 

3 — Yönetmelikte saptanan yaş haddinden büyük olup da yaşlarının 
düzeltilmesi için mahkemeye başvurduklarını resmî bir belge ile belgeli-
yenler (İlân gösterinceye kadar) 

Okula aday olarak yazılır ve devam ettiril irler. B u süre devam 
sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. 

Madde 98 — Okulun eski öğrencileri de yazılma süresi içinde ve
li lerinin ya okula gelerek ya da yazılı istekleri üzerine kayıtlarını yeni
lettirmek zorundadırlar. B u sırada okul yönetkelerince (İdarelerince) bu 
gibi öğrencilerin dosyaları yeniden elden geçirilir. Fotoğraf ya da pullu 
zarf gibi eksikler varsa tamamlattırılır. Yeniden ekleme yapılmaz. Ders 
yılı başında saptanan süre içinde kayıtlarını yeniletmiyen öğrenciler 
okulu bırakmış sayılırlar. B u gibiler tekrar okumak isterlerse hakla 
rında genel olarak okula yazılma ve alınma şartlarına göre işlem ya
pılır. 

Madde 99 — Kayıtlarını yeniletmiş ya da okula yeni kaydolmuş 
öğrenciye okul yönetkesince (İdaresince) okul numarası ve devam ede
ceği sınıfı gösterir bir pusula veril ir . B u pusulalar sınıf yoklama def
terlerinin düzenlenmesinde esas tutulur. 

Madde 100 — Lise 2 ve 3 üncü sınıfa devam edecek öğrenci kayıt 
yenileme sırasında o sınıfın hangi koluna devam edeceğini de yazı ile 
bi ldir ir . Ders yılı başında seçilmiş bir koldan başka bir kola geçmek 
için başvurmalar dersler başladıktan bir sonra artık kabul edilmez. 

Madde 101 — Devlet lise imtihanlarına girmeye başladıktan sonra 
ko l değiştirmek isteyenler : 

a) Fen kolundan olup edebiyat koluna geçmek istiyenler Türk 
di l i ve edebiyatı, felsefe - mantık - sosyoloji, tar ih ve coğrafya dersle
r inin imtihanlarına (Fen kolunda girip başarmış olsalar da) girmek 
zorundadırlar. 

b) Edebiyat kolundan olup fen koluna geçmek istiyenler mate
matik, tabiat bilgisi, f izik, k i m y a derslerinin İmtihanlarına (Edebiyat 
kolunda girip başarmış olsalar da) girmek zorundadırlar. 

Madde 102 — Yabancı uyrukta olanların okullara kesin yazılmaları 
Bakanlığın iznine bağlıdır. Okudukları okullardan hiç bir belge alma
dan yurda sığınan göçmen çocuklarının kesin yazılmaları Bakanlıkça 
verilecek yönergeye göre yapılır. 

Madde 103 — Gündüzlü ve yatılı öğrenciler, okulun bulunduğu yer
de oturan ve okulca kabul edilecek nitelikleri taşıyan ve öğrencinin öğ
renim ve eğitim durumu ile yakından ilgilenebilecek bir veli göstermek 
zorundadırlar. B u nitelikte veli gösteremiyeceklerden yalnız yatılı olan
ların veliliğini okul müdürü üzerine alabilir. 

Madde 104 — Sürekli olarak okula yedi gün devam etmiyen ve bu 
hususta geçer bir özür bildirmemiş bulunan öğrencinin velisine bir tez
kere yazılarak, devamı sağlanmaz ya da özrü saptanmazsa kaydının 
silineceği iadeli taahhütlü bir mektupla bi ldir i l ir . Devamsızlığının .20 nci 
gününde özürlerini bildirmemiş ya da mazeretleri kabul edilmemiş öğ
rencilerin kayıtları s i l inir ve bu durum künyelerine yazılır. B u gibiler 
tekrar okumak isterlerse haklarında genel yazım ve alım şartlarına göre 
işlem yapılır. Günlük devamı aksatan öğrencilerin velilerinden ayrıca 
özür tezkeresi istenir. 

Öğrenim belgeleri 
Madde 105 — Yönetmeliğin imtihan işleriyle i lg i l i hükümlerine göre 

gereken imtihanları geçiren öğrenciye ortaokullarda Devlet ortaokul, 
liselerde Devlet lise diploması veril ir . Usulüne göre düzenlenecek bu dip
lomaların imtihanların bit imi gününden başlıyarak en geç bir ay içinde 
millî eğitim müdürlüğü yoluyle Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 

Madde 106 — a) İmtihan Yönetmeliğine göre Devlet ortaokul, 
Devlet lise imtihanlarına başlamış olan öğrenciye tasdikname verilmez. 
B i r İmtihan dönemi içinde imtihanların devam ettiği sürece zorunlu bir 
neden olmadıkça başka b i r okula imtihan nakl i yapılmaz, i k i imtihan 
dönemi arasında ve imtihanlara başlamadan önce başka yere gitmek 
zorunda kalanlar bir dilekçe ile ayrılacakları okul müdürlüğüne başvu
rurlar. N a k i l istekleri okul yönetkelerince .(İdarelerince) dikkatle incele
nir. Reşit olmamış, öğrenim çağında ve öğrencilikle i lgi leri kesilmemiş 
olanların yalnız oturma yerini değiştirmeleri yeter görülmiyerek ailele
r in in de oturma yerlerini değiştirmiş olmaları aranır. Ailevî ya da kişi
sel nedenlerle bir akrabasının yanına yerleşmiş olanlardan bu durum
larını belgelendirmeleri istenir. N a k i l için i leri sürülen nedenler okul 
müdürlüğünce kabul edilirse bu gibilerin durumları (örnek 1) fotoğraflı 
bir yazı ile gidecekleri okula resmî taahhütlü olarak bi ldir i l ir . 

b) Yabancı dil ile öğretim yapan resmî okulların bitirme imtihan
larını verdikleri sırada herhangi bir nedenle bu okullardan ayrılmak ist i -
yen öğrencilere, aynı okula y a da aynı tip okula bir daha dönmemek 
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şartiyle, tasdikname veri l ir ve diploması gittiği okul tarafından düzen
lenir. 

Madde 107 — İmtihanları nakledilen ögrencilerin gitt ikleri okullar
da imtihanları yapılarak sonucu i lgi l inin en son imtihan günü, geldiği 
okula tasdikli ve fotoğraflı bir belge (örnek 2) i le resmî taahhütlü ola
rak bi ldir i l ir . B u gibilerin diplomaları imtihanlara başladıkları okullarca 
düzenlenir. 

Madde 108 — Tasdikname alıp okuldan ayrılmak istlyen öğrenci 
okul yönetkesine velisinden naki l nedenini bi ldir ir bir tezkere getirmek 
zorundadır. Okul idaresi i leri sürülen naki l nedenini uygun görürse tas
dikname verir. Tasdikname istiyen bütünlemeli öğrencilerden ayrıca 106 
ncı maddenin (a) fıkrasında belirtilen şartlar aranır. Tasdiknamelere 
ayrılma nedeninin yazılması gerekir. Okul idaresi başvurma saatinden 
başlıyarak en çok i k i gün içinde şekline uygun tasdiknameyi ayrılmak 
istiyen öğrenciye vermek zorundadır. 

Madde 109 — Ders kesimi ile öğretmenler kurulunca öğrencilerin 
sınıf geçme durumlarının saptanması tarihleri arasında tasdikname ve
rilmez. 

Madde 110 — İki yıl üst üste aynı sınıfta kaldığı için belge alan 
öğrencinin bir yıl sonra vereceği belge imtihanının sonucu belgeyi ve
ren okul yönetkesine (İdaresine) b i ld ir i l i r ve belgesi de gönderilir. İm
tihanı başaranların belgeleri tasdikname ile değiştirilir. Başaramıyanlar 
dilekçe ile başvururlarsa kendilerine geçirdikleri öğrenim ve imtihan 
durumlarını gösterir bir kayıt örneği veri l ir ve belgelerin altına i m t i 
han haklarını kullandıkları yazılarak dosyalarında saklanır. B u gibiler 
öğrenim haklarını kaybetmiş sayılırlar, öğrencilerin bütün bu durum
ları ayrıca künye defterine de işlenir. 

Madde 111 — Disipl in yönetmeliğine göre okuldan çıkarılanlara 
durumlarını bi ldirir bir belge veri l ir (örnek 3). 

Madde 112 — Okulun aday defterine yazılıp henüz okula yazılma 
işlemi tamamlanmamış olanlardan, okuldan ayrılmak istiyenler bulu
nursa bu gibilere tasdikname verilmiyerek daha önce geldikleri okullar
dan getirdikleri diploma ya da tasdikname, altına durumları yazılarak 
ve devamlarını gösteren birer belge bağlanarak aday defterindeki yerine 
imza ettirildikten sonra kendilerine geri veril ir . 

Madde 113 — Okuldan verilen diploma, tasdikname ve belgeleri 
kaybedenler bunu bir gazete ile ilân ederler ve ilânın bulunduğu gaze
teyi bir dilekçeye bağlıyarak okul yönetkesine (İdaresine) başvururlar. 
Okul yönetkesi (İdaresi), okuldaki kayıtlara göre dilekçesinde öğrenim 
durumunu gösterir ve fotoğrafını da yapıştırmak suretiyle onayarak sa
hibine verir, durumu öğrencinin künyesine de işaret eder. Ancak dip
lomalarını kaybedenlerden başvuranlara, kayıt örneği verilmeden önce, 
diploma aldıktan sonra devam ettikleri okuldan durumları sorulup son 
durumları da gösterilerek kayıtları dilekçelerine yazılır. Tasdikname ile 
ayrılanların öğrenim durumları en son ayrıldıkları okulca saptanır. 

Madde 114 — Aldıkları kayıt örneklerini i k i defadan fazla kay
bedenlerin durumları, 113 üncü maddede yazılı işlemleri tamamlamak 
şartiyle, fotoğraflı bir yazı ile istedikleri resmî makamlara bi ldir i l ir . K e n 
dilerine öğrenim kaydı verilemez. Öğrencilerin durumları hakkında okul 
lardan resmî dairelere gönderilen yazılarla öğrenci not karneleri öğre
nim belgesi olarak kullanılamaz. 

Madde 115 — Basılı her türlü belge ve diplomalar el yazısı ile ve 
çıkmıyan mürekkeple doldurulur. Belge ve diplomalar kazıntısız ve s i l in -
tisiz olarak düzenlenir. 

Madde 116 — Okuldan ayrılan öğrencilere ortaokullar, i lkokul dip
lomasını ve liseler, ortaokul diplomasını arkalarına en son öğrenim ve 
okuldan ayrılma durumunu yazarak ve onamlı bir örneğini dosyasına 
koyduktan sonra, geri verebilirler. 

Madde 117 — Diplomalara sahibinin başarı derecesinin yazılması 
gerekir. 

Okul pansiyonları 
Madde 118 — Lise ve ortaokullara bağlı olarak açılan resmî pan

siyonlar bağlı bulundukları okulun müdürü tarafından yürütülür. Mü
dür pansiyonun yönetim ve eğitim işlerini, i l g i l i kanun ve yönetmelik 
hükümlerine göre yürütmekle yükümlüdür. 

Okul pansiyonlarının müdürden başka ihtiyaca göre yeteri kadar 
hesap, ambar, depo ve yönetim memurları ile ayniyat mutemetleri, bel
leticileri (Müzakereci), hekim ve hizmetlileri bulunacaktır. 

Madde 119 — Pansiyonların yatılı öğrenci sayısı her öğretim yılı 
Bakanlıkça saptanır. 
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Madde 120 — Müdür, pansiyon tüzüğüne göre, pansiyonun bütçesini 
her yıl M a r t ayında 12 aylık olarak hazırlar ve onanmak üzere B a 
kanlığa gönderir. 

Madde 121 — Bakanlığın izni olmadan bütçenin bir maddesinden 
ötekine ödenek geçirilemez. 

Madde 122 — Müdür, pansiyon personelinin ödevlerini düzenler ve 
kontrol eder. 

Madde 123 — Müdür, pansiyon öğrencilerinin eğitim ve disiplin iş
lerinden ve bakımlarından, öğrencilere verilen yemeklerin yeterlil ik, te
mizl ik ve düzeninden, yatakhanelerin temizlik ve düzeninden sorumludur. 

Madde 124 — Müdür, pansiyonun hesap ve ayniyat işlerini düze
ninde yürütmekle yükümlüdür. 

Madde 125 — Müdür, pansiyonların memurluğuna, hekimliğine ve 
belleticiliğine (Müzakereci) seçtiği adayların ödevlerini valiliğe onatır ve 
Bakanlığa da bildirir . 

Pansiyon belleticileri (Müzakereci) 
Madde 126 — Pansiyon belleticileri (Müzakereciler), okulun öğret

menleri ya da öteki Okulların öğretmenleriyle i l k ya da ortaokullarda öğ
retmenlik yapmağa yetki l i kimseler arasından, lise mezunlarından seçi
l ir . Belleticiler (Müzakereciler), pansiyon öğrencilerinin eğitimi ile görev
lidirler öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde mütalâalarda sessizce 
ders çalışmalarını sağlar ve gerektiğinde onların çalışma sırasında ders
lerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardım ederler. Yemekhane 
ve yatakhanelerde, öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp k a l k 
malarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlarlar. Ders araların
da da öğrencileri bakımları altında buludururlar. 

Madde 127 — Pansiyon belleticileri (Müzakerecileri), en az haf
tada i k i gün nöbet tutmakla yükümlüdürler. Nöbet 24 saat sürer. Nöbetçi 
belleticiler (Müzakereciler), nöbet süresince ödevlerinden ayrılamazlar. 
Belleticiler (Müzakereciler), ödevlerinden dolayı müdüre karşı sorumlu
durlar. 

Madde 128 — Belleticiler (Müzakereciler), gündelik yiyeceklerin 
tartılarak ambardan çıkarılmasında, dışardan gelen yiyeceklerin muaye
nesinde hazır bulunurlar. 

Kâtip ve hesap memuru 
Madde 129 — Pansiyon kâtip ve hesap memurunun ödevleri şun

lardır : 
a) Pansiyonla i lg i l i yazıları yazmak, daktilo etmek; 
b) Pansiyon memuru ve hizmetlilerinin ücret defterleriyle öğrenci 

ücretlerinin taksit defterlerini, pansiyon ödeneği, öndelik ve senet def
terlerini tutmak; 

c) Pansiyonun satın alma şartlarını ve sözleşmelerini hazırlamak; 
d) Gündelik tabelâyı düzenlemek, müdüre günü gününe onattık-

tan sonra ambar memuruna vermek ve yemek listeleri dosyasını tut
mak; 

e) Pansiyon kanun Ve tüzüğüne göre alınacak paralı yatılı öğ
renci taksitlerini ve pansiyonda yemek yiyen memur, öğretmen ve gün
düzlü öğrencilerden peşin alınacak yemek paralarını, geçici alındı k a r 
şılığında alarak yollandılarını kesmek, ara verme günleri hariç en geç 
48 saat içinde mal sandığına yatırmak; 

f) Pansiyon mutemetliğini yapmak, pansiyon memur ve hizmet
l i lerinin ücret bordrolarını hazırlamak ve ma l sandığından alarak sa
hiplerine dağıtmak; 

g) Mutemet sıfatı ile kendisine verilen pansiyonla i lg i l i öndelik
leri okul müdürünün emriyle kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca 
gerekli olan yerlere harcamak ve ödemek; 

h) Pansiyon tüzüğüne göre vaktinde taksit lerini yatırmıyan öğ
rencilerin adlarını okul müdürüne vermek. 

Pansiyon ambar memuru ve ayniyat mutemedi 
Madde 130 — Pansiyon ambar memuru ve ayniyat mutemedinin 

ödevleri şunlardır : 
a) Satın alınan eşyanın teslim alınmasında hazır bulunmak mua-

yene edilerek kabullerine karar verilen yiyecek ya da eşyayı teslim ala-
rak ambar ya da depoda özenerek saklamak; 

b) Pansiyon demirbaş eşya ana defteri ile kullanılmaya ve yoğal-
tılmaya yarayan yiyecek, eşya ve gereçler ambar ana defterini ve yatılı 
öğrenci eşyasının ve gereçlerinin dağıtma defterini tutmak; 

(Resmi Gazete) 
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c) Ayn iyat Yönetmeliği gereğince ayniyat mutemetliği ödevini 
yapmak ve sözü geçen yönetmelik gereğince demirbaş eşya olguları 
hakkında gereken işlemleri izlemek ve sonuçlandırmak; 

d) Hesap memuru tarafından düzenlenen tabelaya göre yiyecek
leri nöbetçi öğretmen ya da belletici (Müzakereci) ile aşçı ve iç hizmet
ler şefi önünde tartarak aşçıya teslim etmek ve tabelanın altını i l g i l i 
lere imzalatmak; 

e) Ismarlama puslalarının düzenlemek ve müdüre imzalatarak 
vaktinde ilgililere göndermek, okula gelen yiyecek ve gereçlerin mua
yenesi ve teslim alınması için ayniyat yönetmeliği gereğince yapılması 
gereken işlemleri izlemek ve sonuçlandırmak, buna ilişkin kâğıtları 
dosyasında saklamak; 

f) A m b a r ve depoya giren ve çıkan eşya ve gereçlerin evrakını 
saklamak. 

Pansiyon besleme işleri 
Madde 131 — Okulun müdür ve yardımcılariyle pansiyonlarda 

ödevi olan öğretmenler ve ücretli memurlar tabelaya konarak bunlara 
parasız yemek yedirilirler. 

Madde 132 — Okulun pansiyonda ödevi olmıyan öğretmen ve me
murlarıyla gündüzlü öğrencilerinden istiyenler, pansiyon tüzüğüne gö
re, ödeyecekleri para karşılığında, tabelâya konarak yedirilirler. 

Madde 133 — Görevli olarak okulun bulunduğu ilde bulunan B a 
kanlık müfettişleri de parası karşılığında tabelâya alınabilirler. 

Madde 134 — Müdür konutunun aydınlatma, ısıtma ve havagazı 
gibi giderleri müdürün kendisinindir. 

Madde 135 — Yemekhane dışına yemek çıkarılamaz ve yemek 
zamanları dışında yemekhanede hiçbir kimseye yemek verilemez. Okul 
revirinde yatan hasta öğrencilerin yemekleri revire gönderilir. Okul 
müdürünün aile bireylerine, tabelâ gereğince, genel dağıtım sırasında 
çıkarılan yemekler müdürün okul içindeki konutuna gönderilebilir. 

Madde 136 — Okul mutfağına tabelâ dışında hiçbir yiyecek so
kulmaz ve hasta yemekleri ayrık, özel yemek pişirilemez. 

Madde 137 — B i r günde adam başına, bu Yönetmeliğe bağlı çi
zelgede gösterilen kadarından çok yiyecek verilmez. 

Madde 138 — Her gün verilecek yiyeceklerin türleri ve nicelik
leri bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kalor iy i ve vitamin
leri sağlıyacak nitelikte olmalıdır. Yemek listeleri okul doktorunun dü
şünceleri de alınarak okul yönetkesince (İdaresince) düzenlenir. Liste
lerin düzenlenmesinde, öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarıyla mevsim ve 

bütçe durumu da gözönünde bulundurulur. 
Madde 139 — Okul revirinde sağıtılmakta bulunanlarla, sağlık

ları yönünden özel bakımları ve ayakta sağıtılmalan gereken öğrenci
lere okul doktorunun saptayacağı ve uygun göreceği ya da gündelik 
yemeklere ek olarak verilmesini gerekli göreceği yemekler, revirde 
yenmek üzere verilebilir. 

Madde 140 — Paralı pansiyon öğrencilerinin defter, kalem gibi 
ders gereçleri; çamaşır, elbise, kundura gibi giyecekleri kendilerince 
sağlanır. Parası Devlet Bütçesinden verilen öğrencilerin bu gibi ihtiyaç
ları bütçe olanakları oranında sağlanır. Bütün pansiyon öğrencilerinin 
çamaşırları pansiyon tarafından yıkattırılır. 

Okulda sürekli olarak konuklayan memur, öğretmen ve hizmetl i 
lerin ve okulda oturan müdürlerin aile bireylerinin çamaşırları da yı
kattırılır. 

Madde 141 — Pansiyon binalarının giderleri pansiyon ödeneğin
den ödenir. 

Madde 142 — Yatılı okullarla birl ikte bulunan pansiyonların ambar 
ve depoları ayrı bulunacak, hesapları da ayrı tutulacaktır. 

Defterler, çizelgeler, dosyalar 
Madde 143 — Lise ve ortaokullarda tutulması gereken defterler, 

dosyalar ve çizelgeler şunlardır : 
1 — Öğrenci aday defteri, 
2 — Öğrenci künye defteri, 
3 — Her sınıf için öğrenci yoklama ve devam özet defteri (Tek 

defter halinde), 
4 — Sınıf ders defteri, 
5 — Sınıf geçme defterleri, 
6 — Diploma defterleri, 

7 — Tasdikname defteri, 
8 — Belge defteri, 
9 — Dışardan imtihana girenler için defter, 

10 — Teftiş defteri, 
11 — Demirbaş eşya defterleri, 
12 — Demirbaş eşya yardımcı defteri, 
13 — Kullanılmaya ve yoğaltılmaya yarayan eşya ve gereçler def

teri (Lüzumuna göre laboratuvar ve işlikler için bu deftere 
yardımcı olarak birer defter tutulacaktır), 

14 — Memur ve öğretmenler sicil defteri, 
15 — Öğretmen ve memurlar devam defteri, 
16 — Ödenek defteri, 
17 — Maaş ve ücretler gerçekleme ve ödeme defteri, 
18 — Öndelik defteri, 
19 — Senet defteri, 
20 — Hizmetli ler defteri, 
21 — Gelen giden kâğıtların kayıt defteri, 

Çizelge ve dosyalar : 

1 — Öğrenci dosyaları, 
2 — Kanı (Kanaat) ve imtihan not çizelgeleri, 
3 — Öğretmenler kurulu tutanakları, 
4 — Öğretmen dosyaları, 
5 — Maaş bordolarının onamlı örnekleri dosyası, 
6 — Harcama evrakı (Asıl ya da örnekleri), 
7 — Demirbaştan düşülen eşyaya ilişkin kâğıtlar ve tutanaklar 

dosyası, 
8 — Okula gelen ve okuldan giden yazıların dosyaları, 
9 — Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçlerin girme ve çık

masına ilişkin yazılar dosyası, 
10 — G i z l i yazı dosyası, 
11 — Seferberlik dosyası, 
12 — Satınalma işleriyle i lg i l i karar dosyası, 
13 — Masraf gerçekleme ve ödeme çizelgeleri, örnekleri dosyası, 
14 — Demirbaş eşya ve gereçlerin sayım ve devir tutanakları, 

hizmetliler ve satınalma işleriyle i lg i l i defter ve demirbaş 
eşya genel toplam (İcmal) defteri örnekleri. 

Madde 144 — Pansiyonların bütün defter, çizelge, dosya ve he
saplarının, okulun gündüzlü kısmiyle i lg i l i kayıtlarından ayrı tutu l 
ması gerekir. Pansiyonlarda 143 üncü maddede yazılı hesap, demirbaş, 
hizmetliler ve satınalma işleriyle i l g i l i olan defter ve çizelgelerden baş
ka şu defter, çizelge ve dosyalar tutulur : 

1 — Gündelik defter, 
2 — Ambar ana defteri, 
3 — Ambar hesaplarını denetleme defteri, 
4 — Günlük tabelâ (Yiyecek ve yakacak için ayniyat isteme pus-

lası yerine kullanılır), 
5 — Ayniyat Yönetmeliğine göre tutulması gereken isteme pus-

laları, çıkarma puslaları, muayene raporları ve öteki çizel
geler, tutanaklar, müsbit kâğıtların asıl ve örnekleri, 

6 — Öğrenci taksit defteri, öğrenci taksitleriyle i lg i l i gönderme 
puslaları örnekleri ve alındıları dip koçanları, 

7 — Öğrenci eşya dağıtma defteri, 
8 — Revir defteri, 
9 — Eczane defteri (Ambar ana defterinin yardımcı defteri ola

rak tutulacak), 
10 — Her gün tabelâya giren öğrenci, memur, öğretmen ve h i z 

metlilerin adlarını saptıyan tabelâ mevcudu defteri, 
11 — Yatılı öğrenci yoklama defteri, 
Madde 145 — Bütün defterlerle çizelge ve dosyaların kazıntısız 

ve silnitisiz bulunması gerekir. 
Madde 146 — Bakanlığa bel ir l i zamanlarda gönderilmesi gereken 

defter ve çizelgeler şunlardır : 
a) öğretmen ders dağıtma çizelgesi (Ekim, Ocak sonunda M a 

yıs başında gönderilir); 
b) Sınıf geçme defteri (En geç 30 Kasım'da); 
c) Diploma defteri (Yaz ve güz dönemlerinde İmtihanların b i t t i 

ği tarihten en geç bir ay sonra); 
d) T a l i m sici l leri (Her ders yılı Temmuz Ayı sonunda B a k a n 

lıkta bulunmak üzere); 
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e) Stajyer öğretmenlerin 76 nci madde gereğince haklarında dü
zenlenecek öğretmenler kurulu kararı, sağlık raporu, va l i ve okul mü
dürünün gizl i yazıları (Stajyer öğretmenin işe başlamasından 11 ay son
ra) ; 

f) Okul bütçe önerisi (En geç Nisan sonuna kadar ) ; 

g) Pansiyon bütçe önerileri; 

h) Demirbaş eşya sayım ve kontrolü ile i l g i l i tutanaklar, müsbit 
kâğıtlar ve ayrıntılı demirbaş eşya genel toplam (icmal) defteri (Mart 
başında Ayniyat Yönetmeliğine göre i k i nüsha olarak hazırlanacak, 
Bakanlık Ayniyat Muhasipliği adına Levazım Müdürlüğüne gönderile
cektir. ); 

I) Kullanılan ve yoğaltılan eşya ve gereçler için taşra çizelgesi 
(Pansiyonlu okullar içindir. M a r t başında Ayniyat Yönetmeliğine göre 

i k i nüsha olarak hazırlanacak, Bakanlık Ayniyat Muhasipliği adına 
Levazım Müdürlüğüne gönderilecektir.) 

j) Y a z dönemi sınıf geçme ve bitirme imtihan sonuçları (Yaz 
dönemi imtihanları bitiminden itibaren 15 gün içinde doğruca Orta ö ğ 
retim Genel Müdürlüğü adına postalanacaktır.); 

k ) Güz dönemi sınıf geçme ve bitirme imtihanı sonuçları (15 K a 
sımda doğruca Orta Öğretim Genel Müdürlüğü adına postalanacaktır.); 

i ) Sene başı öğrenci durumu (1 Kasım günü doğruca Orta ö ğ 
retim Genel Müdürlüğü adına postalanacaktır.); 

Madde 147 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına gönderile
cek çizelgeler : 

Sıra F o r m öğretim 
No. No. Çizelgenin uyguladığı okullar yılı 

Doldurulacak 
tarih 

100 Bağımsız ortaokullar 

101 Bağımsız ortaokullar 

Sene başı 1 Kasım 
(Ortak gözlem 
günü) 

Sene sonu imt ihan sonuçla
rının alındığı ta 
r i h 

110 Resmi liseler, akşam liseleri, 
resmi kolejler ve bağlı orta
okullar 

1 Kasım 
(Ortak gözlem 
günü) 

111 Resmi liseler, akşam liseleri, Sene sonu imt ihan sonuçla-
resmi kolejler ve bağlı orta
okullar 

rının alındığı ta 
r i h 

Türlü maddeler : 

Madde 148 — Okulda türlü amaçlarla toplanacak kurul lar ve ko 
misyonlar ders saatleri dışında toplanır. 

Madde 149 — Okul kapısı, müdürün saptıyacağı saatte açılır ve 
kapanır. Müdür ya da sorumlu nöbetçinin izni olmadıkça kapı kimse
ye açılamaz (Teftiş hakkı olanlar ayrık). Gündüzlü okullarda da sıra 
ile geceleri hizmetlilerden b i r i nöbetçi kalır. 

Madde 150 — Pansiyonlu okulların memur ve öğretmenleri yer 
bulunursa Bakanlığın izniyle okulda yatabilirler. Okulda yatan memur, 
öğretmen ve hizmetlilerin okul vakit çizelgesine ve iç yönergesine uy
maları şarttır. 

Madde 151 — Öğrenciler valiliğin izni dışında hiç bir k u r u m ve 
derneğe üye olamazlar. 

Madde 152 — Öğrencilerin kıyafetleri sade ve temiz olacak, sık 
sık temizlik ve kıyafet muayenesi yapılacaktır, Öğrencilerin kılık ve kı
yafeti konusunda çevrenin şartlarına göre öğretmenler kurulu ve O k u l -
A i l e Birliği Yönetim Kurulunun birl ikte alacakları k a r a r a göre davra-
nılır. Büyük şehirlerde bu konuda genel tedbir tedbir düşünülmesi gere
kirce il danışma kurullarının verecekleri karara uyulur. 

Madde 153 — E v l i ve nişanlı olanlar okula öğrenci olarak alın
mazlar, öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişikleri kesi l ir . 

Madde 154 — Devlet ortaokul ve Devlet lise imtihanlarında bü
tünlemeye kalan ve imt ihan Yönetmeliğinin i l g i l i maddesinin verdiği 
izinden yararlanarak okula devam etmiyen öğrencilerin birbir i ardı sıra 
gelen üç imtihan döneminde askerlikten ertelenmeleri için okulun de
vamlı öğrencisi gibi erteleme belgesi veril ir . 

Madde 155 — Konut Tüzüğüne göre Bakanlıkça görevleri gereği 
okulda kalmalarına iz in verilen okul müdürleri bakmak zorunda olduk
ları aile bireyleriyle bir l ikte usulüne göre takdir edilecek bedel karşı
lığında okul binalarında oturabilirler. Ancak okul müdürleri her öğre
tim yılı başında okulda oturulacak aile bireylerinin adlarını, yaşlarını 
ve yakınlık derecelerini gösterir bir çizelgeyi Bakanlığa göndererek 
oturma iznini yeniletmesi gerekir. 

Madde 156 — Okullardan kendi mezunlariyla her zaman ilişkiyi 
korumaları, mezunların hayatları hakkında bilgiler toplamaları, okul 
dan yetişmiş ve yurda değerli hizmetler yapmış olan, şehit düşen me-
zun ve öğrencilerle okula değerli hizmetler yaptıktan sonra ayrılmış 
olan yönetici ve öğretmenler için bir şeref köşesi kurması, mezunların 
katılmasiyle ara sıra toplantılar yapması istenir. 

Madde 157 — Millî bayramların ve günlerin kutlanmasına, okul 
içinde ve dışında yaşatılmasına okullar bütün varlıklariyle katılırlar. 
Öğretmen ve öğrencilerin bu bayramların kutlanması törenlerinde ha
zır bulunmaları, kendilerine düşen ödevleri yapmaları gereklidir. 

Madde 158 — Okul saati hergün belirl i zamanda radyo ile, radyo 
bulunmıyan yerlerde postahaneden ayar edilir. Öğretmen ve memurla
rın bu saate uymaları şarttır. 

Madde 159 — 2287 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre hazır
lanan bu Yönetmelik 1964 - 1965 öğretim yılı başından başlıyarak yü
rürlüğe girer. 

Madde 160 — B u Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Müdürlüğü 
Sayı : / / 19 

DEVLET ORTAOKUL VE DEVLET LİSE İMTİHANLARININ 
NAKLİNE MAHSUS BELGE 

Müdürlüğüne 

Okul No. : 

Adı ve soyadı : 

Baba adı : 

Doğduğu yıl : 

Doğduğu yer : 

Gireceği imtihan nevi : 

İmtihan edileceği dersler : 

Yukarıda adı, sanı yazılı ve fotoğrafı yapıştırılıp onaylanan edilen 
nin okulunuzun Haziran , Eylül 19 , 

Haziran , Eylül 10 (1) dönemlerinde yine yukarda 
yazılı derslerden imtihana kabul edilmesini ve kazanacağı notların i m 
tihandan hemen sonra müdürlüğümüze bildirilmesini r ica ederim. 

Müdür Yardımcısı Müdür 
Örnek : 1 

(1)Öğrencinin gireceği imtihan dönemleri hesaplanacak ve fazla 
dönemler X çizilecektir. 

NOT: Bu yazı iki nüsha olarak yazılacak ve b ir nüshası okulda 
alıkonacaktır. 
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Müdürlüğüne 
Sayı 

Müdürlüğüne 

tar ih ve sayılı yazı K : 

Okul No. 
Adı ve soyadı : 
Babasının adı : 
Girdiği imtihanın nevi : 

Fotograf 

İmtihan edildiği Kazandığı notlar İmtihanın yapıldığı 
dersler Rakamla Yazıyla tar ih 

Müdürlüğü 

Yukarıda adı ve sanı yazılı, tasdikl i fotoğrafı ilişik okulunuz öğ
rencilerinden nin 19 19 
döneminde imtihan edildiği derslerden kazandığı notların yukarıya ya 
zıldığım saygılarımla bi ld ir i r im. 

Müdür Yardımcısı Müdür 

örnek 

Sayı: 
/ 19 

OKULDAN ÇIKARILANLARA MAHSUS BELGE 

Adı ve soyadı 
Babasının adı 
Doğduğu yıl 
Doğduğu yer 
Sınıf ve okul No. 
Getirdiği belgenin nev'i 
Tar ih ve numarası 
i k i yıl üstüste sınıfta kaldığı yıllar 
Mecburi hizmetli olup olmadığı 

Okuldan çıkarılmasının sebebi : 

Oğlu 

Suçundan dolayı okul disiplin k u 
rulunun tar ih ve 

sayılı kararlyle 
i k i yıl üstüste aynı sınıfta kaldığı 
için 

fotoğrafı yapışık 
Kızı 

yukarıda gösterilen sebepten dolayı okuldan çıkarılmış ve bu belge ken
disine verilmiştir. 

Müdür Yardımcısı 
/ 19 

Müdür 

Not : imt ihan Yönetmeliğinin maddesinden y a 
rarlanarak imtihana giren öğrencilerin belgeleri hakkında Lise ve Orta 
okullar Yönetmeliğinin maddesine göre işlem yapılacaktır. 

örnek : 3 

İ L A N L A R 
Pazar Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

964/9 
Ceza evinde hükümlü Sabri Yelkenci tarafından Kocaköprü Kö

yünden As iye Çiçekler ve arkadaşı aeyhine açılan dâvanın muhakeme
sinde : 

Dâvâlılardan Kocaköprü Köyünden Mustafa oğlu A v n ; Çiçekler'in 
adresi meçhul olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine duruşmanın 
15/12/1964 saat 9 a ta l ikma karar verilmiştir. 

Bel l i gün, saatte gelmediği takdirde gıyap kararı çıkarılacağı ilân 
olunur. 

7530 

962/341 
Yukarı Bulep Mahallesinden Hüseyin oğlu A l i Hazır tarafından 

A d i l Kandemir ve arkadaşları aleyhine açtığı evlilik ip ta l i ve ana ismi 
nin tashihi dâvasının muhakemesinde : 

Davalılardan Ikizdere Kazasının Çifte Köprü Köyünden A d i l oğlu 
Cevdet Kandemir ' in adresi belli olmadığından gıyap kararının ilânen 
tebliğine duruşmanm 13/1/1965 saat 9 a talıkına karar verilmiştir. 

Bel l i gün ve saatte gelmediği takdirde gıyabında devam edeceği i lan 
olunur. 

7531 

• 
Zile Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1963/315 
Zile 'nin Salur Köyünden Asife Noyan tarafından aynı köyden Ye 

ter Kurunç ve arkadaşları aleyhlerine açılan M . müdahale ve tescil dâ
vasının muhakemesi sırasında : 

Davalılardan Kozdere Köyünden A l i P a l a ve Haydar Pala'nın sarih 
adresleri tesbit edilemediğinden dahili dâva dilekçesi ilanen yapılmış ve 

keza yine adresleri bulunamadığından adı geçenlere ilanen gıyap kararı 
tebliğine k a r a r verilmiş olmakla A l i P a l a ve Haydar Pala'nın 27/1/1965 
Çarşamba günü saat 9.40 da Zile Asl iye H u k u k Mahkemesinde hazır 
bulunmaları lüzumu duruşmaya gelmedikleri takdirde muhakemenin 
gıyaplarında devam edeceği gıyap kararının tebliği yerine k a i m olmak 
üzere ilân olunur. 

7539 

Bayburt Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

964/271 
Davacı Bayburt 'un M u t l u Köyünden Ilyas oğlu Necmettin Okur 

tarafından aynı köyden Hasan Taştan ve Mehmet Çaçan (Türk) aley
hine açmış olduğu men'i müdahale dâvasının yapılmakta olan muhake
mesinde : 

Dâvâlı Hasan Taştan'm adres ve ikametgâhı meçhul kaldığından 
hakkındaki gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilerek duruşma 
7/12/1934 Pazartesi saat 10.55 e bırakılmıştır mezkun gün ve saatte dâ
vâlı mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil et
tirmediği, takdirde gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

7452 

Davacı Bayburt 'un Zahit Mahallesinden Zennure Başak ile dâvâlı 
Rize 'nin Pazar Kazasından Osman Başak arasında devam etmekte olan 
boşanma dâvasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Dâvâlı Osman Başak'm adres ve ikametgâhı meçhul olduğundan 
kendisine 9/11/1964 Pazartesi günü duruşmada ilânen davetiye tebliğine 
k a r a r verilmiştir. 

Dâvâlı Osman Başak mahkemenin bırakıldığı 14/12/1964 Pazartesi 
günü saat 9 da mahkemede bulunması veya kendisini bir vekille temsil 
ettirmesi ilânen tebliğ olunur. 

7454 



28 K A S I M 1964 (Resmî G&aeSe) S a h i l e : 13 

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

Muhammen bedeli 22.000— l i ra ve geçici teminatı 1.Ö50 — l i ra 
olan 2000 aded elektrik el feneri işinin kapalı zarf la eksiltmesi 2/12/1961 
Çarşamba günü saat 11.00 de komisyon yapılacaktır. Şartnameler mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul L v . Amirliğinde görülebilir. Tal ip
lerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar k a 
bul edilmez. 

7381 / 4-4 

Muhammen bedeli 450.000,— l i ra ve geçici teminatı 21.750,— l i r a 
olan ¡(6 kalem reo malzemesi) işinin kapalı zarf la eksiltmesi 7/12/1964 
Salı günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
Tal iplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan tekli f 
mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabi 
linde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar k a 
bul edilmez. 

7462 / 4-3 

Muhammen bedeli 237.000,— l i r a ve geçici teminatı 13.100,— l i r a 
olan 280 aded oto iç ve dış lâstiği İşinin kapalı zarf la eksiltmesi 8/12'1964 
Salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Lv . Amirliğinde görülebilir. Talip
lerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacaklan teklif mek
tuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

7463 / 4-3 

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

Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için inhalas-
yon, lâmba ameliyat, ayıltma ve anestezi cihazları satın alınacaktır. 
Tahmini bedeli 238.500,— l i ra olup geçici teminatı 13.300.— liradır. İha
lesi 9/12/1964 Çarşamba günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. 
Şartnameler her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde gö
rülebilir. Cihazların tamamı bir mütaahhide ihale edilebileceği gibi ayrı, 
ayrı kalemler halinde ayrı, ayrı mütaahhitlere de ihale edilebilecektir. 
Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif 
zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler k a 
bul edilmez. 

7380 / 4-3 

Kapalı zarf usulü ile 10.000 K g . dikenli tel ile 16.800 K g . (TB. 40) 
profi l demiri satın alınacaktır. Tahmin bedeli 53.560,— l i ra olup geçici 
teminatı 4.000,— liradır. İhalesi 18/12/1964 Cuma günü saat 11,30 da 
Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Komisyonda ve İstan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tal ipler in 2490 sayılı kanun hü
küm 1 eri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarf larau ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme
leri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

7607 / 4-1 

T C D D İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığın
dan : 

Sürat kontrol saat bantlan alınacak 
1 — Hariçten teklif a lma suretiyle 9000 rulo sürat kontrol saat 

bandı satmalmacaktır. 
2 — Tekli f lerin en geç (21/12/1964 Pazartesi günü) saat 17.00 ye 

kadar Ankara 'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde top
lanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Şartnameler Ankara 'da Merkez veznesinden, İstanbul'da S i r 
keci veznesinden (25,—) T. L . mukabilinde temin edilebilir. 

4 — T C D D ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya 
dilediği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

7608 / 2-2 

Bayburt Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

963/219 
Davacı Bayburt Cumhuriyet Caddesinde No. 10 da E m i n kızı Gül-

paşa B a y r a m tarafından mahallî Hazine ve Milehi Köyü muhtarlığı ve 
aynı köyden A i t u n Okumuş ve arkadaşları aleyhine açılan gayrimenkul 
tescili dâvasının yapılan muhakemesinde : 

Dâvâlılardan A l t u n Okumuş'un adres ve ikametgâhı meçhul oldu
ğundan hakkında ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Dâvah A l t u n Okumuş'un mahkemenin tal ik edildiği 28/12/1964 P a 
zartesi günü saat 10,35 de mahkemede bulunması veya kendisim bir ve
ki l le temsil ettirmesi için gıyap k a r a n yerine ka im olmak üzere ilân 
olunur. 

7577 

964/487 
Davacı Bayburt 'un tüccardan Rıza Sisneli tarafından Almışka Kö

yünden Şevket ve N a c i K a y a aleyhine açılan men'i müdahale dâvasının 
yapılan muhakemesinde : 

Davalılardan N a c i K a y a A lmanya 'ya işçi olarak gitmek için İstan
bul'a gitmiş olduğundan adres ve ikametgâhı meçhul bulunduğundan 
mahkemece hakkında İlânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. 

Dâvah Nac i K a y a ' n m mahkemenin tal ik edildiği 30/12/1964 Çar
şamba günü saat 10 da mahkemede bulunması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi için gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

7579 

Çaycuma i c r a Te tk ik Merc i i Hâkimliğinden : 

964/249 
Alacaklı, Çaycuma'nın Saz Köyünden Kemal Coşkun'a borçlu Çay

cuma'nın Kokaksu Nahiyesinde marangoz Şerafettin Coşkun'un 3200 
liralık borcundan dolayı yapılan haciz muamelesine i t irazda bulunması 
sebebiyle yapılmakta olan murafaa sırasında : 

Borçlu Şerafettin Coşkun'un adresinin tesbit edilememesi sebebiyle 
ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, duruşmanın ta l ik edil
diği 25/12/1964 Cuma günü saat 9 da i l g i l i vesaiklerle birl ikte murafaaya 
gelmediği veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde murafaanın 
gıyabında devam edeceğine dair ve meşruhatlı davetiye yerine ka im ol 
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7576 

Maçka Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

964/19 
Davacı Maçka Kazasının Oğulağaç Köyünden, kendisine asaleten, 

aynı köyden Fehmi Çoban'a vekâleten Hamdi Çoban tarafından, dâvâlı
lar aynı köyden Hüseyin oğlu Mustafa Çoban, Hikmet Çoban, Hüseyin 
kızı, F a t m a Çoban, Hasan oğlu Rai f Kosterit, Abdurrahman oğlu, Şa-
k i r Çoban, Hasan oğlu, Hakkı Kösterit, ve Abdurrahman oğlu K a m i l 
Çoban aleyhlerine açılan taksim kab i l olmadığı takdirde izaleyi şüyu 
dâvasının yapılan muhakemesi esnasında : 

Adresler i meçhul olduğundan adlarına tebligat yapılamayan dâvâ
lılardan Abdurrahman oğlu Şakir Çoban, ve Abdurrahman oğlu K a m i l 
Çoban'ın duruşmanın bırakıldığı 24/12/1964 Perşembe günü saat 9.10 da 
bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini temsil edecek bir veki l gön
dermeleri tebligat yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 

7546 

Eskişehir Asl iye 2. H u k u k Hâkimliğinden : 

964/416 
Davacı Gülsüm Şamar ve 'Safiye Togay tarafından verilen dâva 

dilekçesiyİe ana ve baba bir kardeşleri Zeynetullah Z i l ' in 1935 yılında 
evlerinden ayrılmış olduğunu ve halen kendisinin nerede bulunduğu b i 
linemediğinden hakkında yapılmakta olan gaiplik dâvasının duruşma
sında : 

Zeynetullah Z i l hakkındaki gaiplik dâvasının duruşması 21/12/1964 
günü saat 9.30 a bırakılmıştır. 

Mezkûr gün ve saatte Zeynetullah Z i l mahkemeye müracaat etme
diği takdirde hakkında gaiplik k a r a n verileceği ilânen tebliğ olunur. 

7562 



Sahile : 14 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahmini bedeli 36.910,50 T L . geçici teminatı 2.768,29 T L . olan 35 
kalem elektrik malzemesi 11/12/1964 Cuma günü saat 16.00 da A n k a 
ra'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Tal iplerin 
Ticaret veya Sanayi Odası yahut esnaf belgesi ile birl ikte hazırhyacak-
ları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz 
mukabil i Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki gecikmelerin k a 
bul edilemlyeceği duyurulur. 

',-551 /2-2 

îl ve köy yolları ihtiyacı için, tahmini bedeli 459.744,— T L . , geçici 
teminatı 22.139,76 l i ra olan 40 kalem muhtelif tip yağ ve yakıt fi l itre 
elemanları 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi gereğince açık eksiltme 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eks i l tme ve ihalesi 14/12/1964 Pazar
tesi günü saat 15 de Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Şubesi Müdür
lüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. Şartnamesi di 
lekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 

İsteklilerin Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf belgesi, teminat mak
buz veya mektuplariyle birl ikte mezkûr gün ve saatte Komisyonda ha
zır bulunmaları duyurulur. 

7552 / 4-2 

II ve köy yolları ihtiyacı için tahmini bedeli : 164.407,20 T L . , geçici 
teminatı : 9.470,36 T L . olan 66 kalem yağ keçesi 15/12/1964 Salı günü 
saat 16.00 da Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesin
de kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. Şartnamesi dilekçe ile aynı 
yerden bedelsiz temin edilir. 

Taliplerin, ticaret veya sanayi odası belgesi ve geçici teminat mak
buz veya mektuplariyle bir l ikte hazırlıyacakları tekli f mektuplarını ek
siltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabil i Komisyon Başkan
lığına vermeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

7626 / 4-1 

Bayındırlık Bakanhğı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden : 

Elektrik tesisat malzemesi açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. 

Muhammen bedeli 10.402,50 l i r a olup, geçici teminatı 780,20 li
radır. 

Eksi l tme 7/12/1964 Pazartesi günü saat 11 de Bölgede yapıla
caktır. 

Şartname Asfalt Şefliğinde görülebilir. 2490 sayılı kanuna göre 
müracaat olunmasa. 

7477/ 4-3 
— • 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünde» : 

1 — idaremiz ihtiyacı için 100 aded 1,5 K g . lık veya 2,5 Lbs. l ik 
C 0 2 l i yangın söndürme cihazı 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 —• Muhammen bedeli 25.000,— l i ra olup geçici teminatı 1.875,— 
liradır, işbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı 
hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp mukabilinde makbuz 
alınacaktır. 

3 — Eks i l tme 30/11/1964 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 
16.00 da Ankara 'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 — B u işe ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme D a i 
resi Başkanlığında, istanbul 'da Yeşilköy H a v a Limanı Başmüdürlüğünde 
görülebilir. 

5 — İsteklilerin belirl i günde 1964 yılı Ticaret Odası belgesi, temi
nat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri ka 
palı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyonu 
Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
7191 / 4-4 

28 K A S I M 1964 

E n e r j i ve Tabiî K a y n a k l a r Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tar ihi ve saati, muvakkat teminat 
miktarı gösterilmiş olan malzeme, fiyat ve tekli f isteme suretiyle satın 
alınacaktır. 

Satmalma No. ve Cinsi : 64-D/26-1 375 kalem yağ keçesi, Muv. te
minat miktarı : 10.250,— İhale tarih ve saati : 10/12/1964 15,00 

2 — İhale, D S l M a k i n a ve İkmal Dairesi Reisliğinde ( E t l i k / A n 
kara) toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak alınabilir. 

3 —• istekl i ler in teklif mektuplarının, idar i şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile bir l ikte ihalenin yapılacağı saatten bir 
saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
şarttır. 

4 — Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

6 — Teminat tüm olarak yatırılmak şartiyle kısmi teklif verile
bi l ir . 

7603 /1-1 

1 — DSİ. A n k a r a 5. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan 
A n k a r a - Kalec ik arazisinin Kızdırmaktan pompajla sulanması inşaatı 
işi ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (2.900.000,—) l i ra olup, ge
çici teminatı (100.750,—) liradır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere şantiyede çalışır 
vaziyette, 

3 Aded betoniyer 
2 » vibratör 
1 » satıh vibratörü ve kâfi miktarda kamyon, arazöz, moto

pomp ve pnomatik tokmak bulundurulacaktır. 
4 — ihale 15/12/1964 Salı günü saat (15,00) de A n k a r a Ulus Rüz

gârlı Sokak Çatal Handaki D S l . Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 
katında toplanacak olan D S l . Merkez İhale Komisyonu taraflından k a 
palı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 — ihale tasarısı ve ekleri (100,—) l i r a bedel mukabilinde 4 üncü 
maddede yazılı adresten 28/11/1964 tarihinden itibaren temin edilebilir. 

6 — i s tek l i şahıs ve şirketlerin D S l . Proje ve İnşaat Dairesi Baş
kanlığına 9/12/1964 Çarşamba günü saat (17,00) ye kadar bir dilekçe ile 
müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşa
ğıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış mütaahhitlik karnesi (B) 
grupundan en az (2.900.000,—) liralık 

b) M a k i n a ve teçhizat beyannamesi 
c) Taahhüt altında bulunan işler beyannamesi 
d) Teknik personel beyannamesi 
e) 3 üncü maddede istenilen iş makinalarını iş programına uygun 

olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulunduracağına dair usulü veç
hile tanzim edilmiş bir taahhütname. 

7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 11/12/1964 Cuma 
sabahından itibaren D S l . Proje ve inşaat Dairesi Başkanlığına müracaat 
ederek öğrenebilirler. 

8 — 9/12/1964 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 _ ihaleye iştirak'etmek isteyen şahıs veya şirketlerin tekli f 
zarflarını 15/12/1964 Salı günü saat (14,45) e kadar 4 üncü maddede 
belirtilen adresteki D S l . Merkez İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vâki gecikme
ler kabul edilmez. 

7604 / 2-1 • 
D Ü Z E L T M E 

20/10/1964 tar ihl i ve 11837 sayılı Resmî Gazete'nin 7 nci sayfası
nın bir inci sütununda (Sanayi Bakanlığından) başlığı altında yayımla
nan 4983, 4982, 6631 numaralı ilânların başlığı (Enerj i ve Tabu K a y 
naklar Bakanlığından) olarak, 

Düzeltilir. 

(Resmî Gazete) 



28 K A S I M 1964 (Resmî Gazete) S a h i l e : 15 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz İhtiyacı için 5 aded Semi Treyler Çekeri satın alına
caktır. 

2 — Teklif verecek firmaların % 10 nispetinde teminat vermeleri 
şarttır. 

3 — Şartnameler Genel Müdürlük Malzeme Şubesinden. İstanbul ve 
İzmir Bölge Müdürlüklerimizden temin edilecektir. 

4 — Tekli f lerin en geç 9/12/1964 günü saat 17.30 a kadar kapa!" 
zarf içerisinde Genel Müdürlüğe verilmiş olması şarttır. 

5 — Ofisimiz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 

7501 / 2-2 

1 —• Ofisimiz ihtiyacı için 4079 aded rozet yaptırılacaktır. 
2 — Buna ait şartname İstanbul'da Bölge, Ankara 'da Malzeme Mü

dürlüğünden temin edilebilir. 
3 —• İhaleye iştirak edecek firmalar, teklif edecekleri kıymetin % 

7,5 i nispetinde geçici teminat verecektir. 
4 — Teklif ler en geç 7/12/1964 günü saat 17.30 a kadar Gene! 

Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurulacaktır. 
5 — Ofis ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya 

dilediğine vermekte serbesttir. 
A n k a r a telefon : 175240 / 293 

7502/2-2 
Ordu Soya Fabrikası Montaj Müdürlüğünden : 

1 — 100 ton tütün tohumu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 — Eksi l tme 10/12/1964 Perşembe günü saat 16.00 da F a b r i k a 
mız Alım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 — Tekli f mektupları ile numunelerin bu saatte fabrikaya ver i l 
miş olması veya aynı saatte ele geçecek şekilde postalanması lâzımdır. 

4 — Muvakkat teminat 3000,— T L . dır. 
5 —• Şartname; İstanbul'da Sümerbank Alını ve Satım Müessese

sinde, İzmir'de Sümerbank Basma Sanayi Müessesesinde, Samsun ve 
Tokat'da Sümerbank Alım ve Satım Mağaza Şefliklerinde ve F a b r i k a 
mız ticaret servisinde görülebilir. 

6 — Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ver
mekte serbesttir. 

7565 / 3-3 

1 — 100 ton çay tohumu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 — Eksi l tme 10/12/1964 Perşembe günü saat 15.00 de F a b r i k a 
mız Alım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 — Tekl i f mektupları ile numuneleri bu saatte fabrikaya ver i l 
miş olması veya aynı saatte ele geçecek şekilde postalanması lâzımdır. 

4 —• Muvakkat teminat 1900,— T L . dir. 
5 — Şartname; Samsun - Rize - Giresun - Trabzon Sümerbank 

Alım ve Satım Mağaza Şeflikleriyle Fabrikamız Ticaret servisinde gö
rülebilir. 

6 — Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ver
mekte serbesttir. 

7566 / 3-3 

A n k a r a E r k e k Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

Kalori fer tesisatı yaptırılacaktır 
İşin mahiyeti : A n k a r a E r k e k Teknik Yüksek Öğretmen Okulu 

binalarında yapılacak kalorifer tesisatı haric i patent boru ferşi ve be
ton kanalı inşaatıdır. 

Keşif bedeli : 217.284 l i r a 40 kuruş. 
Geçici teminat : 12.114 l i r a 22 kuruş. 
Eksi l tme zamanı ve yeri : 15 Aralık 1964 Salı günü saat 11.30 da 

Okul Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
1 — Eks i l tme 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı 

zarf usulü ile yapılacaktır. 
2 —• B u işe ait keşif ve diğer şartnameler hergün iş saatleri içer

sinde E r k e k Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Prat ik Öğretim Müdür 
Yardımcılığmde görülebilir. 

3 — Eksi l tmeye girebilmek için : 

a) 1964 yılı Ticaret Odası belgesi, 
b) Yukarda yazılı geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
c) E n az keşif bedeli kadar resmî bir iş yaptığına veya denetle

diğine dair iş belgeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Müdürlü
ğünden alacakları yeterlik belgelerim teklif, mektupları ile birl ikte zarf
larına koymaları. 

4 —. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi gereğince 
hazırlayacakları tekli f mektuplarını ihale günü saat 10.30 a kadar Okul 
Müdürlüğü P r a t i k Öğretim Müdür Yardımcılğma vermiş olmaları lâ
zımdır. 

5 — Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
7639 / 4-1 

Hasanoğlan - Atatürk llköğretmen Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda adları ve yerleri yazılı llköğretmen Okulları için dört 
aded elektrojen grupu (Monte ve k u r m a dâhil) kapalı eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 — İşin tahmini bedeli 635.000,— l i ra , geçici teminatı 39.150,— 
liradır. 

3 — İhale 14/12/1964 Pazartesi günü saat 11.00 de Hasanoğlan'da 
Atatürk llköğretmen Okulu binasında toplanacak Satınalma Komisyonu 
marifetiyle yapılacaktır. 

4 — İhaleye gireceklerin evvelce buna benzer en az altıyüz b in l i 
ralık bir iş yapmış ve kesin kabulünün yapılmış olması şarttır. 

5 — B u işe ait şartnameler Atatürk llköğretmen Okulunda görüle
bilir. 

6 — İsteklilerin geçici teminatlarını A n k a r a Okullar Saymanlığı 
veznesine yatırarak ihale saatinden bir saat evveline kadar, kanunun ta 
rifine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarım komisyon başkanlığına 
vermeleri ilân olunur. 

Okulun adı 

Atatürk llköğretmen Okulu 
Dicle llköğretmen Okulu 
İmroz llköğretmen Okulu 
Mard in llköğretmen Okulu 

Bulunduğu yer 

A n k a r a - Hasanoğlan 
Diyarbakır - Ergan i 
Çanakkale - İmroz 
Mard in 

7644 / 4-1 

Sivas İcra Memurluğundan : 

Sivas'ta A l i Ayet Haksever veki l i avukat A l i Söylemezoğlu'na 3112 
l i ra ile ayrıca masraflara borçlu İstasyon Caddesinde Hûda İnşaat Mü
essesesi sahibi A l i Suoğlu hakkında yapılan icra takibinde : Y u k a r d a 
yazılı borcu işbu icra emrinin tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içinde öde
meniz, İcra İflâs Kanununun 32 nci maddesi gereğince bu müddet için
de borcu ödemezseniz, tetkik merciinden veya temyiz veyahut iadei m u 
hakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair 
bir karar getirmediğiniz takdirde cebri i cra yapılacağı, yine bu müddet 
içinde mal beyanında bulunmanız, bulunmaz veya hakikate muhalif be
yanda bulunulsanız mezkûr kanunun 32, 337 nci maddeleri tatbik oluna
cağı icra emri yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7554 

Sincanlı Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

E . N o : 962/558 
K . No : 963/183 
Kırka Köyünden Ferdane Akçan ile Sincanlı'nm Yukarı Mahalle

sinden Alî oğlu 1936 doğumlu 'İdris Akçan aralarında açmış oldukları 
boşanma dâvasının yapılan duruşması sonunda tarafların M . K . nun 131 
inci maddesi gereğince boşanmalarına kusurlu görülen dâvâlı İdris A k -
ca'nın yine M . K . nunun 142 nci maddesi gereğince 1 yıl müddetle evlen
mekten memnuiyetine ve 750 kuruş hare ile 105 l i r a ücreti vekâletin 
dâvâlıdan alınarak davacıya verilmesine 9/9/1963 tarihinde karar ve
rilmiş dâvâlı İdris Akca 'nm adresi malûm olmadığından, hüküm gıya
bında verilmiştir. 

İşbu karar tebliğ yerine k a i m olmak üzere dâvah İdris Akcan 'a ilâ
nen tebliğ olunur. 

7555 



SaMl ' s : 16 (Resmî 

Batman Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

M4/41 
Davacı Mustafa özdemir'in dâvâlı Perişan özdemir (Erdoğan) aley

hine ikame eylediği boğanma dâvasında : 
Dâvâlının semti meçhulde bulunduğundan bahisle tebligatın ilânen 

yapılmasını talep etmiş olduğundan mahkemece ilânın yapılmasına k a 
rar verilmiştir. 

Dâvâlı Perişan Özdemir (Erdoğan) m kocası Mustafa Özdemir tar 
rafından aleyhine açılan boşanma dâvasının atılı bulunduğu 6/1/1965 
günü saat 9,30 da Batma.n Asl iye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması 
lüzumu tebligat yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

7575 • 
Giresun 1. Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Giresun Yağmurca Köyünden Dudu E r z u r u m tarafından, aynı köy
den Sal ih K a r a k a y a v.s. aleyhlerine açılan tenkis ve iptal dâvasının y a 
pılan duruşması sırasında : 

Evvelce Resmî Gazete iJe yapılan tebliğe rağmen 18/11/1964 günlü 
duruşmaya gelmeyen dâvâlılardan Salih Karakaya 'ya tekrar Resmî G a 
zete ile ilânen gıyap kararı tebliğine ve duruşmanın 26/1/1965 Sah günü 
saat 9 a bırakılmasına mahkemece karar verilmiştir. 

K a r a r gereğince keyfiyet gıyap kararı mahiyetine k a i m olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

7581 

Kayser i 2 nci Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

964/1118 
Aklayıs Bulut vekil i Avukat Mehmet E m i n Hasçalık tarafından i s 

tanbul Ortaköy Sarıbal, Sokak No. 15 de M a r y a m Alaçam yanında mu
k im A r a m Alaçam ve arkadaşları aleyhine açılan kaydın iptal i dâva
sının muhakemesinde : 

Dâvâlılardan A r a m Alaçam'ın adresi meçhul olduğundan namına 
çıkarılan davetiye ile anlaşıldığından hakkında ilânen tebligat icrasına 
karar verilerek muhakeme 21/12/1964 tarihine saat 9 a bırakılmıştır. 

Mumaileyhin muayyen gün ve saatte mahkemeye gelmediği veya 
bir vek i l göndermediği takdirde hakkında gıyap kararı verileceği dave
tiye makamına ka im olmak üzere ilân olunur. 

7582 
e 

Samandağ Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

963/53-18 
M i k a i l Sinemli vek i l i Hüseyin Oğuz tarafından dâvâlılar Hanna 

Sinemli ve arkadaşları aleyhine Samandağ Zeytinlu Mahallesinde kâin 
1537 sahife parsel 1531 sayılı gayrimenkulun şüyuun izalesi dâvasının 
ruyeti sonunda mezkûr gayrimenkulun açık artırma esaslarına göre 
satılarak satış bedelinin tapu kaydı ve veraset ilâmındaki hisseler üze
rinden taraf lara hisseleri nisbetinde verilmesine binde on harcın satış 
bedeli üzerinden ve tarafların hisseleri nisbetinde taraflardan alınmasına 
111,40 l i ra mahkeme masrafının ve 125 l i r a ücreti vekâletin keza taraf
lardan hisseleri nisbetinde taraflardan alınıp davacıya verilmesine d a 
vacı uhdesine isabet eden masraf ve vekâlet ücretinin uhdesinde i p k a 
sına davacı veki l i Hüseyin ile dâvâlılardan malmüdürlüğü vicahlarmda 
diğer davalılar gıyabında adresi meçhul dâvâlılar Hanna Luveyzat oğlu 
Hanna ve kızı Meryane'ye ilânen karar tebliğine 11/3/1984 tarih ve 
53/18 sayı ile kara.r verilmiş olduğundan işbu karar özeti adresleri meç-

Gazete) 28 K'\5-TM 

hul dâvâlılar Hanna Luveyaat oğlu Sebe, kız; Meryane'ye karar tebliği 
y«rim« k»tn» «latak üzere iIAaea tebliğ- «luaur. 

758« • 
i z m i r Asl iye 1. H u k u k Hâkimliğinden : 

963/640 
Davacı Memnun e Konarlı tarafından dâvâlı Bornova E^e Üniver

sitesi Gıda Teknoloji Kürsüsünde çalışır ve adresi meçhul Mehmet A l i 
Konarlı aleyhine açılan boşanma dâvasında : 

Dâvâlının adresi meçhul olması sebebiyle 16/11/1964 günü saat 10 
daki duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi Resmî 
Gazete ile neşredildiği halde duruşmaya gelmediği gibi bir vekillede 
kendisim temsil ettirmediğinden ilânen ve mahkeme divanhanesine asıl
mak suretiyle muameleli gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. D a 
valının 22/12/1964 günü saat 9,15 de duruşmaya gelmesi veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi aksi halde gıyaben duruşmaya devam olu
nacağı gıyap k a r a n yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7584 

964/674 
Davacı Saniye Altın tarafından dâvâlı i z m i r Eşrefpaşa 604 Sakakta, 

oturur ibrahim A l t m aleyhine açılan boşanma dâvasında : 
Dâvâlının gösterilen adresinde bulunamaması sebebiyle tebligat ve 

dâva dilekçesi tebliğ edilememesi üzerine ilânen tebligat icrasına karar 
verilmiş olmakla dâvâlı i b rah im ' in 21/12/1964 günü saat 9,20 de duruş
maya gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi davetiye ve 
dâva dilekçesi yerine ka.im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7585 

Elâzığ 1. As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

964/47 
Davacı Mal iye Hazinesi vek i l i A v u k a t Nermin özkaya tarafından 

dâvâlı Elâzığ Tabakhane Mahallesi 5 numaralı evde oturan Keko oğlu 
K a l i K a v i aleyhine açılmış bulunan tapu iptal i dâvasının yapılmakta 
olan duruşmasında : 

Dâvâlı K a l i K a v i gösterilen adreste bulunmadığından 16/11/1964 
gün'ü duruşma için Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde du
ruşmaya gelmemiş ve kendisini bir veki l ile de temsil ettirmediğinden 
dâva.hya Resmî Gazete ile ilânen gıyap kararı tebliğine ve duruşmanın 
25/1/1965 gününe bırakılmasına karar verilmiştir. 

K a r a r -gereğince dâvâlı K a l i (Kavi'nin duruşmanın bırakıldığı 
25/1/1965 günü duruşmaya gelmesi veya kendisini bir veki l ile temsil 
ettirmesi aksi halde duruşmaya, gıyabında devam olunacağı gıyap kararı 
yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

7587 

Karadeniz Ereğli Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

964/208 
Ayşe E k e n tarafından Ereğli'de Poster Şirketinde Mehmet Uçak 

aleyhine açılan k i r a bedelinden 300 l i r a alacak dâvasında : 
Dâvâlının adresi tesbit edilemediğinden gıyap kararının ilânen 

tebliğine karar verilmiş ve duruşması 10/12/1964 Perşembe günü saat 
10,45 e bırakılmıştır. 

Dâva.lı Mehmet' in belli gün ve saatte ya bizzat veya bir vekille 
kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında devam 
edeceği gıyap kararı tebliği yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

7588 

RESMÎ G A Z E T E ABONELERİNE : 
a) Resmî Gazetenin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bit im tarihinde de eevlriyat derhal dur

durularak, müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmil edilemiyeceğinden abone müddeti 31/12/1964 tarihinde sona erecek Resmî 
Gazete sahiplerinin abonelerini 1/1/1965 tarihinden 31/12/1965 tarihine kadar bir sene müddetle yenilemeği istedikleri takdirde her abone için 
45 l i ra 50 kuruşu behemahal bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarını da işaret ettirmek suretiyle alacakları j 
makbuzu abone bit im talihinden en geç 10 gün evvel bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermeleri. 

Bulundukları yerde Malsandığı olmayan aboneler, abone bedelini posta havalesiyle yollamak zorunda olurlarsa keyfiyeti bir mektupla 
bildirmeleri, 

to) Abone işl«rine dair yazılacak mektuplara abone numarasının konulması, 
c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer MaHye veznesine yabrarak alacakları 

makbuzu, adres değiştirme isteğini havi mektupla birl ikte göndermeleri, 
gerekmektedir. 

Başbakanlık Devlet Malbaası 
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