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Sodyum Buharlı Boşalmak lambalar 
TS 897 UDK 621.327.003 

0 — KONU, TARİF, K A P S A M 
0.1 - KONU 
Bu standart, sodyum buharlı boşalmalı lambaların tarifine, sınıf

landırma ve özeUklerine, muayene ve deneylerine, piyasaya arz seldi Ue 
denetleme esaslarına dairdir. 

0.2 - TARİFLER 
0.2.1 - Sodyum buharlı boşalmalı lamba 

Sodyum buharlı boşalmalı lamba, sodyum buharı İçinde meydana 
gelen elektrik boşalması ile ışık veren alçak basınçlı (0,001 atm den az) 
bir lambadır. 

NOT — Bu standardın bundan sonraki maddelerinde «sodyum bu
harlı boşalmalı lamba» deyimi yerine, genellikle, kısaca «lamba» terimi 
kullanılmıştır. 

0.2.2 - Anma gücü 

Anma gücü, lambanın yapılışında esas olarak alman ve uygun bir 
balast ile birlikte çalışması halinde çektiği güçtür. 

0.2.3 - Çalışmaya başlama gerilimi 

Çalışmaya başlama geriUmi, lambanın çalışmaya başlaması için 
uçları arasına uygulanması gereken gerilimin efikes değeridir. 

0.2.4- - Anma ark gerilimi (Lambanın uçları arasındaki gerilim) 

Anma ark gerilimi, lambanın elektrodları arasında ark meydana ge
tiren gerilimdir. 

0.2.5 - Kararlı çalışma (Kararlı rejim) 

Kararlı çalışma, lambanın elektrik özeükleri değişmeden sürüp gi
den çalışma halidir. 

0.2.6 - Anma akımı 

Anma akımı, lambadan kararlı çalışmada geçen akımdır. 

0.2.7 - Lümen 
Lümen, üniforma ışık şiddeti bir kandelaya eşit nokta şeklindeki 

bir ışık kaynağının bir steradyanlık uzay (Solid) açıda yaydığı ışık 
akışıdır. 

NOT — Lümen, ışık akışı birimidir ve l m üe gösterüir. 

0.2.8 - Kandela (Candela) 
Kandela, 101325 N / m 2 basınç altmda ve katılaşma sıcaklığındaki 

platinin her santimetre karesinden çıkan ışık şiddetinin 1/60 ıdır. 

NOT — Kandela, ışık şiddeti birimidir ve cd ile gösterilir. 

0.2.9 - Anma ışık akısı 
Anma ışık akısı, lamba üzerinde yazılı bulunan veya bu mümkün 

olmadığında, imalâtçı tarafından bildirilen ışık akışıdır. 
NOT — Anma ışık akısı lümen ile ifade edilir. 
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0.2.10 - ömür 

ömür lambanın bu standart hükümlerine göre kullanılmaz hale 
gelinceye kadar çalıştığı süredir. 

NOT 1 — Ömür saat ile ifade edilir. 

NOT 2 — Bu standart hükümlerine göre lambanın kullanılmaz 
hale gelme süresi, ömür deneyindeki şartlar altında çalıştırılmak kay-
dıyle ışık akısının, başlangıç değerinin % 75 ine düşmesine kadar geçen 
süredir. 

0.3 - KAPSAM 

Bu standart, 50 Hz frekanslı alternatif akını şebekelerinde kullanı
lan alçak basınçlı (0,001 atm den az) sodyum buharlı boşalmalı lamba
ları kapsar. 

Yüksek basınçlı (0,1 atm dolaylarında) sodyum buharlı lambaları 
kapsamaz. 

1 — SINIFLANDIRMA V E ÖZELİKLER 

1.1 - SINIFLAR 

Lambalar : 
— U biçimli, (Şekil - 1) 

— Tüp biçimli, (SekU - la) 
olmak üzere iki sınıfa aynlır. 

NOT — Bu standartta, U biçimli lambalar USL, tüp biçimli lam
balar da TSL sembolü Ue gösterilmiştir. 

1.2 - ÖZELİKLER 

1.2.1 - Lamba anma güçleri ve baslık tipleri 
Bu standardın kapsadığı lambaların anma güçleri ve başlık tipleri 

Çizelge - 1 de gösterildiği gibi olmalıdır. 

ÇİZELGE — 1 Lamba Anma Güçleri ve Başlık Tipleri 
Anma gücü 

S e m b o l W Başlık tipi 

45 B Y 22 d 
60 B Y 22 d 

U S L 85 B Y 22 d 
140 B Y 22 d 
200 B Y 22 d 

60 G 13 
T S L 

200 G 13 

NOT — B Y 22 de başlık tipi Föy - 1 de, bunun duyu Föy - 2 de, 
G 13 başlık tipi de Föy - 3 de gösterilmiştir. 

1.2.2 - Boyutlar 

Lambaların boyutları Çizelge - 2 de gösterilen değerlere uygun ol
malıdır. 

ÇİZELGE — 2 Lamba boyutları 

Toplam uzunluk Çap 
mm mm 

Anma gücü ,
 A

 V
 , A 

Sembol W max min max min 

45 257 237 52 48 
60 310 290 52 48 

U S L 85 425 405 52 48 
140 528 508 62 58 
200 775 755 62 58 

60 419 416 39,5 37 
T S L 200 902 895 39,5 37 

NOT — Tüp biçimli lambaların toplam uzıuüuğu, Şekil - l a da da 
gösterildiği gibi, bir başlığın dış yüzünden diğer başlığın kontak çubuk
ları ucuna kadar olan mesafedir. 

1.2.3 - Anma ark gerilimleri ile çalışmaya başlama gerilimleri 
Lambaların anma güçlerine göre, anma ark gerilimleri ile çalış

maya başlama gerilimleri Çizelge - 3 de gösterildiği gibi olmalıdır. 

Çizelge S — Anma ark gerilimleri, çalışmaya başlama gerilimleri 

Anma ark gerilimi Lambanın 25 "C 
V da çalışmaya 

Anma gücü A 

v 

başlama gerilimi 
Sembol W Gereken Min. Max. V 

45 80 60 90 390 
60 105 95 125 390 

U S L 85 160 145 180 430 
140 165 150 190 430 
200 245 225 265 600 

60 82 77 87 200 
T S L 200 135 125 145 290 

1.2.4 - Anma aktmları ve ışık akıları 
Lambaların anma güçlerine göre, anma akımları Ue en küçük 

anma ışık akıları Çizelge - 4 de gösterilen değerlere uygun olmalıdır. 

ÇİZELGE 4 — Anma aJamları ve anma ışık akdarı 

En küçük anma 
Anma gücü Anma akımı ışık akısı 

Sembol W A İm 

45 0,6 2610 
60 0,6 4020 

U S L 85 0,6 6205 
140 0,9 10220 
200 0,9 21500 
60 0,83 6000 

T S L 200 1,60 120400 

1.2.5 - Çalışma durumu 
Tüp biçimU, lambanın gerektiği gibi çalışabilmesi için, uzunluk 

ekseninin, bundan geçen düşey düzlemdeki yatay doğru ile meydana, 
getirdiği açı, en çok + 20° olmalıdır. 

2 — İHZAR V E İMALÂTA AİT M U A Y E N E V E D E N E Y L E R 

2.1 - MUAYENELER 
Muayeneler imal edilen her lambaya uygulanır. 
Bunlar sıra ile : 
— Gözle muayene ve 
— Boyut muayeneleri, 

dir. 

2.1.1 - Gözle muayene 

Bu muayenede : 
a) Lambanın kullanılmaya engel kusuru bulunup bulunmadığı, 
b) Lamba başlığının usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı 

ve duya kolaylıkla ve gerektiği gibi girip girmediği, 
c) Lamba üzerinde bulunması gereken bilgilerin noksansız olarak 

yazılıp yazılmadığı, 
kontrol edUir. 

2.1.2 - Boyut muayeneleri 

B u muayenelerde, lamba boyutlarının Çizelge - 2 de gösterilen
lere uygun olup olmadığı, yerine göre ya verniyeli kompas veya mili
metre bölüntülü cetvelle ölçmek veyahutta uygun mastarlar kullanmak 
suretiyle kontrol edilir. 

2.2 - Deneyler 
2.2.1 - Deney şartları 
2.2.1.1 - Çevre sıcaklığı 
Deneyler, 25 + 5 °C çevre sıcaklığında ve hava dolaşımı olmayan 

bir yerde yapılmalıdır. 
2.2.1.2 - Deney gerilimi ve frekansı 
Deneylerde,, genel olarak, gerilim ve frekans -4- % 0,5 den çok 

değişmemelidir. Bununla beraber, ölçmeler yapılırken, gerilim + % 0,2 
ye kadar ayarlanmalıdır. 

Besleme geriliminin toplam harnıonik miktarı % 3 den çok ol
mamalıdır. Bu miktar çeşitli harmoniklere ait gerilimlerin efikas de
ğerlerinin kareleri toplamının kare kökünün ana gerüimin efikas değe
rine oranıdır. 

Bu şart, balast yüklü veya yüksüz olarak beslense de sağlanma
lıdır. Bunun için de yeteri kadar güçlü bir beslenme kaynağı ve em-
pedansı balastmkine göre küçük bir beslenme devresi gerekir. 
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2.2.1.3 - Deney akımı 
Deney akımı tepe değerinin efikas değere oranı, lamba kararlı re

jime geldiğinde, 1,7 yi geçmemelidir. 

2.2.1.4 - Denel balastları 
Deneylerde, TS 898 «Sodyum Buharlı Boşalmalı Lamba Balastları» 

standardında sözü edilen kıyas,'ama balastları kullanılmalıdır. 

2.2.1.5 - Deney devreleri 
U biçimli lambalar için deney devresi Şekil - 2 de, tüp biçimli lam

balar için de deney devresi Şekil - 3 de gösterilen şemaya uygun ol
malıdır. 

2.2.1.6 - Deney ölçü aletleri 
Deneylerde kullanılacak Ölçü aletleri aşağıdaki şartlara uygun ol

malıdır. 
Voltmetre (Vj), duyarlık sınıfı 0,5 olmalı, paralaks hatalarını ön

leyecek düzeni bulunmalı, ıskala uzunluğu 13 cm den az olmamalı ve 
kıyaslama balastının anma geriliminde standart bir voltmetre ile karşı-
laştırüarak ayarlanmış bulunmalıdır. 

Voltmetre (V 2), duyarlık sınıfı 0,5 olmalı, paralaks hatalarını ön
leyecek düzeni bulunmalı, ıskala uzunluğu 13 cm den az olmamalı, lam
ba anma akımının % '3 den fazlasmı geçirmemeli ve akımın dalga biçi
minden ileri gelen hataları bulunmamalıdır. 

Vatmetre (W), duyarlık sınıfı 0,5 olmalı, gerilim sargısının empe-
dansı 80CO ohm'dan küçük bulunmamalı, akım sargısının empedansı da, 
lambadan anma akımı geçerken, gereken anma ark geriliminin % 2 
sinden çok bir gerilim, düşümü meydana getirmeyecek değerde olma
lıdır. 

Ampermetre (A), duyarlık sınıfı 0,5 olmalı ve empedansı, kıyasla
ma balastı empedansmın bir kısmı olarak gözönünde bulundurulmalıdır. 
Bu durumda bile, kıyaslama balastı empedansınm değeri TS 898 «Sod
yum buharlı boşalmalı lamba balastları» standardında gösterilen sınırlar 
içinde kalmalıdır. 

2.2.1.7 - Lambanın Deneylerdeki durumu 
Bütün deneylerde lamba yatay durumunda çalıştırılmalıdır. 

2.2.2 - Numune alma ve deney sonuçlarının değerlendir ibnesi 

Deneyler, için numune, Çizelge 5 e göre alınır. Bu çizelgede N 
aynı sınıftan gelişigüzel ayrılacak numune sayısmı göstermektedir. Bu 
numunelerin ilk deneyden geçirilecek kısmı Nj ile gösterilmiştir. 

Denenen lambalardan bozuk çıkanların sayısı Cj e eşit veya bun
dan az olursa, partinin standarda uygun bulunduğu, C 2 ye eşit veya 
bundan çok olursa uygun bulunmadığı kabul edilir. 

Standarda uymayanlarm sayısı Cj ile C 2 arasında ise, ayrılan nu
munelerden tekrar N 2 tane alınarak hepsi deneyden geçirilir. 

Bu deneyler sonunda (Nl + N2) tane numune içinden bozuk çı
kanların sayısı C 2 ye eşit veya bundan az olursa, partinin standarda uy
gun bulunduğu, C 2 den çok olursa, uygun bulunmadığı kabul edilir. 

ÇİZELGE 5 — Numune alma 

Ayrılacak ve deneyden geçirilecek miktarlarla 
bozuk çıkanların en az ve en çok miktarları 

Deneyden geçirilecek / ı\ v 

Lamba sayısı N N 2 N , + N 2 C ı C 2 

100 e kadar 9 3 6 9 0 2 
101 — 500 12 4 8 12 1 3 
1501 — 1000 1« -6 12 18 2 4 

1001 - 3000 24 8 16 24 3 5 

2.2.3 - Çalışmaya başlama deneyi 
Bu deneye başlamadan önce, deney devresinde aşağıda açıklanan 

değişiklikler yapılmalıdır. 
a) V 2 Voltmetresi ile Vatmetrenin gerilim sargısı devre dışı edil

melidir. 
b) Vatmetrenin akım sargısı kısa devre edilmelidir. 
c) Ampermetre yalnız lambanın ilk çalışmaya bağlıyacağı sırada 

kısa devre edümelidir. 
Çeşitli güçteki lambalar için devreye uygulanacak gerilimler, Çi

zelge - 3 ün, 6. sütununda gösterilen değerlerde olmalıdır. Lamba bu 
gerilimlerde yanmazsa, bunlar azar azar % 10 oranında arttırümalıdır. 
Bu halde bile yanmayan lambaların standarda uymadığı kabul edilir. 

Gerilim artırılması yanmayı sağlarsa, lamba bir saat yanık olarak 
bıraküır. Bu süreyi izleyen 24 saatlik bir dinlenmeden sonra, çalışmaya 
başlama deneyine yeniden başlanır. Bu ikinci deneyde lambanın, Çizelge 
- 3 ün 6. sütununda gösterilen gerilimlerde yanması gerekir. Lamba en 
çok 4 dakikada tam ışığını verecek şekilde çalışmalıdır. 

ikinci deneydeki şartları sağlamayan lambalar, standarda uyma
mış sayılır. 

23.!f - Lambanın elektrik ve ışık özeliklerinin tespiti deneyi 

Bu deneylerde, madde 2.2.1.4 de sözü edilen kıyaslama balastları 
kullanılır. Denenecek lambalar, deneyden önce kararlı çalışmada 100 saat 
çalıştırılır. Bundan sonra, yine kararlı çalışmada, lambanın anma gücü, 
anma akımı ve uçları arasındaki gerilim, madde 2.2.1.6 da nitelikleri 
belirtilen ölçü aletleri ile ölçülür. 

Lambanın güç ve uçları arasındaki gerilimin ölçülmesi sırasında 
kuUanılmayan ölçü aletlerinin gerilim devreleri açılmalıdır. 

Lamba gücünün ölçülmesinde kullanılan Vatmetrede okunan değer
lerde, bu vatmetrenin kendi tüketiminden dolayı herhangi bir düzeltme 
yapılmamalıdır. 

Lambanın ışık akısı uygun bir fotometre ile ölçülür. Bu ölçmenin 
yapılması sırasında V 2 Voltmetresi ile Vatmetrenin gerilim sargısı devre 
dışı, Vatmetrenin akün sargısı da kısa devre edilmelidir. 

Bu deneylerde lamba uçları arasındaki gerilimler (anma ark geri
limleri) için bulunacak değerler, Çizelge - 3 de belirtilen sınırlar içinde 
kalmak kaydiyle bu çizelgede, güçler ve akımlar için bulunacak değerler 
de + % 2 toleransla, Çizelge - 4 de gösterilenlere uygun olmalıdır. 

Lambaların anma ışık akdarı için bulunacak değerler, Çizelge - 4 
de gösterilenlerden az olmamalıdır. 

2.2.5 - ömür deneyi 

Ömür deneyi, elektrik ve ışık özeliklerinin tespiti deneylerinde 
olumlu sonuç vermiş lambalara uygulanır. 

Denenen lambalar günde 4 kez söndürülüp yakılmalıdır. Bir sön
dürme ve yakma arasındaki süre, en az 15 dakika olmalıdır. Bu süreler 
lamba ömrünün tespitinde hesaba katılmamalıdır. 

ömür deneyi, 100 saatlik ilk çalışma süresi dahil 400<0 saat sürdü
rülür. Bu süre sonunda lambanın ışık akısı, başlangıç değerinin % 75 
inden az olmadığında, lamba deneyde uygun sonuç vermiş sayılır. 

3 — PİYASAYA A R Z 

3.1 - İŞARETLEME 

Her lambanın üzerine kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekil
de aşağıdaki bilgüer yazılmalıdır. 

— Türk Malı deyimi veya T M işareti, 
—• Firmanın markası veya kısa adı, 
—• Lambanın anma gücü, W olarak, 
— Bu standardın işaret ve numarası, (TS 897) şeklinde. 

3.2 - AMBALAJ 

Her lamba, sağlam ambalaj kâğıtlarına sarıldıktan sonra mukavva 
veya başka uygun malzemeden yapılmış bir kutu içine yerleştirilmelidir. 
Kutularm üzerine madde 3.1 deki bilgiler dış etkilerle süinip bozulma
yacak şekilde yazılmalıdır. 

Kutulara konulmuş lambalarm kara ve deniz taşımalarında kırılıp 
bozulmamaları için, kutular yeter derecede sağlam mukavvadan veya 
eşdeğer nitelikte başka malzemeden yapılmış ambalajlara yerleştirilme
lidir. Ambalajların üzerine A x B x C şeklinde' cm olarak boyutları, kg 
olarak ağırlıkları, içlerindeki lamba sınıfı ve sayısı yazılmalıdır. 

4 — ÇEŞtTLl HÜKÜMLER 

4.1 - İmalâtçı veya satıcı, istendiğinde, bu standarda uygunluk be
yannamesi vermek veya göstermek zorunluğundadır. Bu beyannamede 
satış konusu malın : 

a) 1. Bölümde belirtüen özeliklerde olduğunun, 
b) 2. Bölümdeki muayene ve deneyleri yapılmış ve uygun sonuç 

alınmış bulunduğunun, 
belirtilmesi gerekir. 

4.2 - Bu standarda göre yapılacak mal üzerine, gerektiğinde, mad
de 3.1 de belirtilen Türkçe bilgilerin yanı sıra, Türkçesinden daha bü
yük ve daha belirü olmamak üzere, ihraç edilecekleri memleketlerin an
layacağı dilde, karşılıkları da yazılabilir. 
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5 — TÜRK STANDARDLARININ U Y G U L A N M A S I H A K K I N D A 
TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE Y A P I L A C A K İŞLEM 

6.1 - Bu standardın kapsamına giren mallar üzerindeki denetleme 
görevi göz ve el ile incelemek, ölçme yoluyla muayene etmek, gerekti
ğinde deneyler yapmak veya yaptırmak suretiyle yerine getirilir. 

6.2 - Denetleme görevi yapılırken, standardın 2.2.2 maddesinde gös
terilen usul ve şekilde alınan numunelerden meydana getirilen numune 
kümesi içinden gelişigüzel 4 tane numune ayrılır ve Tüzüğün bu yöne 
üişkin hükümleri yerine getirilir. 

ŞEKİL : 1 U - biçimli sodyum buharlı boşalmalı lamba 

Toplam uzunluk 

3 Í 

Şapkanın yüzü 
ŞEKİL : la — Tüp biçimli lamba boyutlarının ölçüleceği yerler 

-nnnnnsv*-
Bafast 

© Lomba ) 

ŞEKİL : 3 — Tüp biçimli lamba deneyleri için devre şeması 

Sodyum Buharlı Boşalmalı lamba başlığı B Y 22 d 
TS 897/1 UDK 621.327.003 

Ölçüler mm «lir 

Mera) kontak ve mahmul Vapılmo&ı Zorun lu d e ğ i l d i r 

1 V 
. ( 

VapUma» rorunlu değildir 

Mahmuz 

1 B o y u t l a r min. max. 
A 21,0 22,0 
C «»8 3,2 
0 6.0 7,0* , 
Oı - 8,0 
e 1,8 2,2 
F ~ 2,75 
G 

10,0 1 H 
K 
L «6,0 47,0 
M 40,0 41,0 
N 6,7 -*<* 4,2 

ŞEKİL : 2 — U biçimli lamba deneyleri için devre şeması 

NOT : 1 — Resimler sadece kontrol edilecek boyutları göstermek için 
yapılmıştır. 

2 — Çizelgede (*) Ue işaretlenen boyutlar, başlık lambaya ta
kılmadan önce ölçülmelidir. 
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Sodyum Buharlı boşalmalı lamba duyu B Y 22 d 
TS 897/2 UDK. 621.327.003 

- Ölçüler mm dlr 

Mahmul »UVOJI 

B o y u t l a r min. max. 

A , 2 2 , 3 2 2 , 5 
A 2 2 8 , 5 2 9 , 0 
Di - 4 , 9 
O Î 10 ,u -
E 2 * 
G 3 , 5 -
Jı 2 , 7 3 , 2 
J » 2 , 5 -
K 5 , 2 5 6 , 6 0 
L 1 , 6 * 
N 1 6 , 5 

oC - 3 5 ° * 
6 0 ° * 

e 8 2 ° 3 0 ' | 9 7 ° 3 0 ' ' 

NOT : 1 — Çizelgede (*) işaretlenen boyutlar duy imalâtçısına bir 
fikir vermek üzere gösterilmiş olup kontrol edilmeleri 
gerekmez. 

2 — Duyun iki kontak çubuğunun, lamba başlığının metal 
kontaklarına olan toplam basıncı en az 18 N ve en çok 
32 N olmalıdır. 

Sodyum Buharlı Boşalmalı Lamba Başlığı G 13 
TS 897/3 UDK 621.327.003 

Ölçüler mm dlr 
' a i ı tkan madde 

I (î«k(i s çr Desttir J 
/ 

E 

Boyutlar min. max. 

0 12,70 

E 2,29 2,44 

F 6,60 7,29 

G - 1,27 

H - 3,30 

NOT — Lamba başlığının boğaz ağzı biraz genişletüebilir. 
Ancak, genişletilmiş kısmın çapı normal çaptan 1 mm 

den daha büyük olmamalıdır 

Başbakanlıktan: 

Karar Sayısı: 10499 
1 — Bakanlar Kurulunun 13/11/1971 gün ve 7/3434 sayüı Kararı 

Ue Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 4. dereceye yükseltilmesi uygun 
göriUen (25) adet <ÎL Müftü kadrosundan (1) adedi Balıkesir İline tah
sis edilmiştir. 

4 üncü derece Balıkesir İli Müftülüğüne, Genel İdare Hizmetleri 
sınıfından 10. dereceden 9. derecenin 1. kademesinden maaş alan Lüle
burgaz Müftüsü Ismaü Cömert'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1327 sayılı Kanunla değişik 68. maddesinin 3 ve 4. bentleri gere
ğince alabileceği kademe aylığı ile terfian ve naklen atanması uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Başbakan yürütür. 
25/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. S UN AY 

Başbakan 
Prof. Dr. N. ERİM 

Başbakanlıktan : 

Karar Sayısı: 10498 
1 — Açık bulunan 9. derece Bilecik i l i Müftülüğüne, 8. dereceden 

9. derecenin 2. kademesinden maaş alan Balıkesir İli Müftüsü Mehmet 
Emre'nin almakta olduğu 9. derecenin 2. kademesi maaşla naklen atan
ması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Başbakan yürütür. 
25/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan 
Prof. Dr. N. ERİM 

Karar Sayısı: 10497 
1 —- 9. derece Eskişehir Hi Müftülüğüne, 9 derece kadrodan 9. de

recenin 1. kademesinden maaş alan aynı yer Vaizi F ikr i GiUtekin'ia al 
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makta olduğu 9. derecenin 1. kademesi maaşla naklen atanması uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Başbakan yürütür. 
25/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SÜNAY 

Başbakan 
Prof. Dr. N. ERİM 

Karar Sayısı : 10496 

1 — Bakanlar Kurulunun 13/11/1971 gün ve 7/3434 sayılı Kararı 
ile 4. dereceye yükseltilen Hatay îli Müftülüğüne, 8. derece kadrodan 8. 
derecenin 2. kademesinden maaş alan Ankara İli Altındağ İlçesi Vaizi 
Nurettin Höcük'ün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değişik 68. maddesinin 3 ve 4. bentleri gereğince alabileceği 
kademe aylığı ile terfian ve naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Kararı Başbakan yürütür. 
25/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
Prof. Dr. N. ERİM 

Karar Sayısı: 10495 
1 — Bakanlar Kurulunun 13/11/1971 gün ve 7/3434 sayılı Koran 

ile 4. dereceye yükseltilen Kayseri i l i Müftülüğüne, 9. derece kadrodan 
10. derecenin 3. kademesinden maaş alan Ankara - Merkez Vaizi Meh
met Kuzu'nun 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 1327 sayılı Ka
nunla değişik 68. maddesinin 3 ve 4. bentleri gereğince alabileceği ka
deme aylığı ile terfian ve naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu Karan Başbakan yürütür. 
25/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
Prof. Dr. N. ERİM 

içişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 10638 
1 — Denizli i l i Kale ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Beyağaç Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih 
ve 1972/138-145 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10654 
1 — İsparta İli Şarkikaraağaç ilçesinin Merkez Bucağına bağli 

Göksöğüt Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
15/2/1972 tarih ve 1972/74-92 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Saym: 10653 
1 — Muğla İU Milas İlçesinin Selimiye Bucağına bağh Çamiçi Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve 

1972/146-159 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Saym : 10652 

1 — Maraş i l i Afşin ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Çoğulhan 
Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih 
ve 1972/144-158 sayüı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10651 
1 — İsparta lU Yalvaç İlçesinin Bağkonak Bucağına bağlı Kozlu-

çay Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 25/2/1972 
tarih ve 1972/196-186 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
saydı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun- görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10650 
1 —' Aydm İli Kuyucak İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Başaran 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 tarih 
ve 1972/172-170 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10649 
1 —, Afyon İU Sandıklı İlçesinin Hocalar Bucağına bağlı Yavaşlar 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 15/2/1972 ta
rih ve 1972/73-93 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: IO648 
1 — Giresun İli Espiye İlçesine bağlı Yağlıdere Bucağının Merkezi 

Palaklı Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
24/2/1972 tarih ve 1972/190-178 saydı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 saydı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür, 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 
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İçişleri Bakanlığından : 

Karar Saym: 10647 
1 — Çorum İli Merkez İlçesinin Lâçin Bucağına bağlı Narlı Köyünde 

belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 tarih ve 
1972/139-144 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM E. KUBAT 

Karar Sayısı: 10626 
1 — Rize İli Pazar İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Yemişli Köyü

nün Beyaztaş adlı kısmının Pazar Belediyesi sınırlan içerisine alınması, 
Danıştay Üçüncü Dairesinin 25/2/1972 tarih ve 1972/201-100 sayılı ka
rarı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanımla değişik 7 nci mad
desine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Saym : 10625 
1 — Hatay İli Hassa İlçesine bağlı Güvenç Bucağının Merkezi Ak-

tepe Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 25/2/1972 
tarih ve 1972/199-189 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Saym : 10624 
1 — İzmir i l i Foça İlçesine bağlı Yenifoça Bucağının Merkezi Yeni-

foça Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 
tarih ve 1972/130-152 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Saym: 10623 
1 — Amasya i l i Göynücek İlçesine bağlı Gediksaray Bucağının Mer

kezi Gediksaray Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
16/2/1972 tarih ve 1972/96-107 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
G. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10622 
1 — Kayseri i l i Merkez İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Argıncık 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 17/2/1972 ta
rih ve 1972/121-125 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa

yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 
2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 

29/2/1972 
CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 
Başbakan içişleri Bakanı 

Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Saym: 10575 
1 — Nevşehir İli Avanos İlçesinin Topaklı Bucağına bağlı Karayusuf 

Hüyüğü Köyünde Kalaba adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 7/12/1971 tarih ve 1971/653-651 sayılı kararı üzerine ,1580 
sayılı Kanunun 7469 sayüı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun 
görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10576 
1 — Mardin tli Kızıltepe İlçesine bağlı Şenyurt Bucağının Merkezi 

Şenyurt Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
16/2/1972 tarih ve 1972/104-108 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Ka
nunun 7469 sayüı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüş
tür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
G. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Saym : 10577 
1 — Konya İli Beyşehir ilçesinin Hüyük Bucağına bağlı Selki Kö

yünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 16/2/1972 tarih 
ve 1972/105-111 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Saym : 10578 
ıl — Afyon İli Sandıklı ilçesinin Karadirek Bucağına bağlı Akha-

nm Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 15/2/1972 
tarih ve 1972/68-98 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 —• Bu kararı İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10579 
1 — Afyon i l i Sandıklı İlçesine bağlı Hocalar Bucağının Mer 

kezi Hocalar Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Daireslniı 
15/2/1972 tarih ve 1972/69-97 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunuı 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
G. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Saym : 10580 
1 — Afyon İli Sincanlı İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Nuhkö. 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 14/2/1972 t» 
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rih ve 1972/83-75 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10581 
1 — Kars İli Digor İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Pazarcık Kö

yünde Dağpınar adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 
7/12/1971 tarih ve 1971/685-653 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 
7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10632 
1 — Antalya İli Elmalı İlçesinin Merkez Bucağına bağlı Yuvaköy 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 ta
rih ve 1972/168-174 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10633 
1 — Antalya i l i Serik İlçesine bağlı Gebiz Bucağının Merkezi Gebiz 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 22/2/1972 ta
rih ve 1972/167-173 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10634 
1 — Adana i l i Yumurtalık tlçesinin Merkez Bucağına bağlı Zeytin-

beli Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 23/2/1972 
tarih ve 1972/182-176 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10569 
1 — İsparta i l i Yalvaç ilçesinin Merkez Bucağına bağlı Körküler 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 15/2/1972 ta
rih ve 1972/70-96 saydı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10635 
1 — Kütahya i l i Gediz tlçesinin Merkez Bucağma bağlı Gürlek Kö-

ründe belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 16/2/1972 tarih ve 
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1972/98-104 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Ka
nunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10636 
1 — Maraş i l i Afşin tlçesinin Merkez Bucağına bağlı Çobanbeyli 

Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21/2/1972 ta
rih ve 1972/143-141 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa
yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10631 
1 — Yozgat İli Merkez İlçesine bağlı Osmanpaşa Bucağının Mer

kezi Osmanpaşa Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 21/2/1972 tarih ve 1972/134-149 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür.-
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10683 
1 — Konya İli Beyşehir İlçesinin Üzümlü Bucağma bağlı Çetmi 

Köyünde Akçabelen adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dai
resinin 28/2/1972 tarih ve 1972/215-204 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10684 
1 — Trabzon i l i Of tlçesinin Merkez Bucağma bağlı Araköy, Se-

rindere, köylerinin birleşerek Cumapazarı Merkez olmak üzere Cuma-
pazan adı ile belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin, 25/2/1972 
tarih ve 1972/200-199 sayılı karan üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10685 
1 — Yozgat İli Çayıralan İlçesinin Merkez Bucağma bağlı Çokra-

dan Köyünde belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin, 28/2/1972 
tarih ve 1972/224-209 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 
sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10686 
1 — Afyon İli Sultandağı ilçesinin ıSultandağı Belediyesine bağlı 

Çiftlik Semtinin Aşağı, Yukarı ve Sıra Mahallelerinin bu beldeden ay-
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nlarak Yeşilçiftlik adı ile ayrı bir belediye kurulması, Danıştay Üçüncü 
Dairesinin 29/2/1972 tarih ve 1972/230-219 sayılı karan üzerine, 1580 
sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uy
gun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
O. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Karar Sayısı: 10687 
1 — Trabzon îli Merkez ilçesinin Çağlayan Bucağına bağlı Yan

lıca Köyünün Çağlayan Belediyesi sınırları içerisine alınması, Danıştay 
Üçüncü Dairesinin 28/2/1972 tarih ve 1972/222-208 sayılı kararı üze
rine, 1980 sayılı Kanunun 7469 sayüı Kanunla değişik 7 nci maddesine 
göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
t7. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N.. ERİM F. KUBAT 

Karar Saym : 10688 
1 — Yozgat i l i Sorgun ilçesinin Merkez Bucağma bağlı Sorgun 

Köyünde Çiğdemli adı ile Belediye kurulması, Danıştay Üçüncü Daire
sinin 28/2/1972 tarih ve 1972/226-212 sayılı kararı üzerine, 1580 sayılı 
Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun gö
rülmüştür. 

2 — Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1972 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan içişleri Bakanı 
Prof. Dr. N. ERİM F. KUBAT 

Y Ö N E T M E L I K L E R 
Millî Eğitim Bakanlığından : 

1472. sayılı Kanuna göre açılmış istanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları 

Yüksek Okulu Yönetim ve Öğretim 
Yönetmeliği 

1 — G E N E L HÜKÜMLER: 

A) Tanım ve amaç : 
Madde 1 — 1472 sayılı Kanuna dayanılarak açılmış olan «istanbul 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sanatları Yük
sek Okulu», bağlı bulunduğu D.G.S. Akademisi Senatosunun denetim ve 
gözetiminde, uygulamalı ve Endüstriyel Sanatlar alanında; bilim, teknik 
ve sanat öğretimi ve eğitimi veren, endüstri ve el sanatlarımızın istih
dam politikasına uygun vasıflı insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak 
amacını güden, tasarlama ve biçimlendirmeye yetkili ve uygulama yete
nekleri özellikle geliştirilmiş yaratıcı ve yapıcı sanatçıları yetiştiren 
yüksek dereceli bir öğretim ve geliştirme kurumudur. 

Okul bu görevini, eğitim ve öğretim, seminer, sergi, konferans ve 
yayınlar yaparak gerçekleştirir. 

B) Bölümler: 

Madde 2 — Lise veya dengi mesleki orta öğretim temeli üzerine 
dayalı olan okuldaki eğitimin tüm süresi; gündüz öğretiminde 8 yarıyıl, 
aynı plan ve programa göre düzenlenen gece öğretiminde ise 10 yarı
yıldır. 

Okul, Temel Sanat Eğitimi veren atelyeleri de kapsayan, aşağıda 
adlan yazılı bölümlerden oluşur. 

MOBİLYA - IÇ MİMARLIK 
TEKSTİL S A N A T L A R I 
DEKORATİF RESİM 
GRAFİK S A N A T L A R I 
SERAMİK SANATLARI . 
Okulda yeni bölümlerin açılması veya mevcut bölümlerin birleşti

rilmesi, değiştirilmesi veya kapatılması; Akademi Senatosunun önerisi, 
Koordinasyon Kurulunun kararı ve Millî Eğitim Bakanının onayı ile 
olur. 

C) Giriş koşulları: 

Madde 3 —> Okula yazılacak aday öğrenciler, Üniversitelerarası 
Giriş Sınavında kazandıkları (Ağırlıklı toplam puan) ile, ayrıca Okul'-
da yapılacak «Resim» sınavında kazanacakları puana - Akademi Sena
tosunca saptanacak katsayı.ar uygulanmak ve kontenjanlara uyulmak 
suretiyle düzenlenecek sıralamaya göre alınırlar. 

Aday ve öğrencilerin okula yazılma işlem ve usullerinde, istanbul 
D.G.S.A. öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kıyas yoluyla uygu
lanır. 

D) Başka öğretim kurumlarından nakil: 
Madde 4 —• Okul Yönetim Kurulunca eşdeğer ligi kabul edilen baş

ka öğretim kurumları veya akademilerden, okulda mevcut ilgili bölüm
lere nakillerini yaptırmak isteyen öğrenciler, bulundukları kurumda en 
az Uk iki yarıyü basan ile bitirmiş oldukları takdirde, Okul Yönetim 
Kurulunun intibak önerisi ve Akademi Senatosunun onayı ile saptana
cak sınıflara alınabilirler. 

Okulun birinci sınıflarına nakil yapılmaz. Okul Yönetim Kurulu, 
diğer sınıflara naklen alınacak öğrencilerin sayışım sınırlandırmaya ve 
başvuranlan bu kontenjan içinde sıralamaya yetkilidir. 

Bulunduklan öğretim kurumlarında öğrenimlerine iki yıl ara ver
miş olanlarla, okuma hakkını yitirmiş bulunanların intibakı yapılmaz. 

E) Bölüm değiştirme : 
Madde 5 — Birinci sınıfta kalmış veya ikinci sınıfa geçmiş olanlar 

arasından bölüm değiştirmek isteyen öğrenciler, öğretim yılının başın
da, düekçe ile Okul Müdürlüğüne baş vururlar. Okul Yönetim Kuru
lunca bu isteği uygun görülenler, seçtikleri bölümün birinci sınıfına alı
nırlar. Bu gibilerden birinci smıfı geçmiş olanlann, başarmış bulunduk* 
lan ortak derslerdeki hakları saklıdır. 

Nakledildikleri bölümde birinci sınıfta kalanlar okuldan çıkarılırlar. 
Bölüm değiştirme işlemi tekrarlanamaz. 

F) öğrenim ücreti ve taksitleri: 
Madde 6 — Öğrenim ücretleri her yıl, Koordinasyon Kurulunca tes

pit \e ilân olunur. Ücretler Eylül, Aralık, Mart ve Mayıs aylarında 
dört eşit taksitte ödenir. Taksitlini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin 
kayıtları, ihbar süresi tanınmaksızm silinir. 

i lgi l i Yönetmelik esaslarına göre muhtaç olan öğrencilerden, başa
rıları tespit edilenlerin ücretlerinin yarısı, üstün başarıları tespit edilen
lerin ücretlerinin tamamı döner sermayeden ödenebilir. 

Son sınıf öğrencilerinden; Diploma ödevi almaya hak kazanama
yanlar ertesi yıl devamlı yükümlü bulundukları diploma ödevini oluştu
ran Temel Derslerin her biri için; keza Bitirme Sınavlarına girip veya 
Diploma ödevi alıp da başarı gösteremeyenler ise, başarısız bulunduk
ları ve devam etmek istedikleri beher ders için, Koordinasyon Kuru
lunca saptanan yıllık ücret tümünün son sınıftaki o ders saatleri sayı
şma orantısından çıkan meblağı öderler. Ancak bu ödeme, yıllık ücretin 
dörtte birinden az olamaz. 

Taksitini yatırdıktan sonra okttkı kendiliğinden bırakan veya di
siplin cezası alarak okul ile ilişiği kesilen öğrencilerin yatırdıkları üc
retler geri verilmez. 

II — ÖRGÜT, GÖREV V E YETKİLER : 
Madde 7 — Okulun Yönetim ve öğretim örgütü aşağıda gösteril

miştir : 
a) Müdür 
b) Müdür yardımcısı, 
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c) Bölüm başkanları, 
d) Genel sekreter, 
e) Okul yönetim kurulu, 
f) Bölüm genel kurulları, 
Okulun bağlı bulunduğu Akademi Senatosu gerektiğinde, yetkUe-

rini belirlemek şartı ile bu örgütte azaltma veya çoğaltma yapabilir. 
Madde 8 — Müdür, tercihan Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin 

ve öncelikle ilgili bölümlerin profesör veya doçentleri arasından atanır. 
Müdür Okulu temsil eder; bağlı bulunduğu Akademi Senatosuna 

ve Akademi Başkanına karşı sorumludur. Müdür herhangi bir sebeple 
görevi başında bulunmadığı zaman, Müdür yardımcılarından veya Bölüm 
Başkanlarından birini kendisine veldl tayin eder. 

Müdürün görevleri şunlardır : 
a) Okulun eğitim, öğretim ve yönetim çalışmalarını düzenlemek 

ve uygulamak, 
b) Okul Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek, 
c) Okulda çalışan öğretim ve yönetimle ilgili personeli denet

lemek, 
Madde 9 — Müdür yardımcıları yüksek öğrenim görenler arasın

dan seçilir. Müdür yardımcıları, müdürün kendilerine vereceği öğretim, 
eğitim ve yönetimle ilgili işleri yaparlar. 

Madde 10 — Bölüm başkanları, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
ilgüi bölümlerinin profesör ve doçentlerinden, bu okulda görevi bulu
nanlar arasından veya gerektiğinde okulun diğer öğretim üye ya da gö-
revUUleri arasından atanırlar. 

Bölüm başkanları bölümleri ile ilgili öğretim, eğitim ve yönetim 
işlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. 

Bölüm başkanlarının görevleri şunlardır : 

a) Bölüm çalışmalarını düzenlemek ve yönetmek, 
b) Bölüm Genel Kuruluna başkanlık etmek, 
c) Bölümde görevli öğretim personelinin görevlerini yapmalarım 

sağlamak ve çalışma raporlarını kendi düşüncesini de ekleyeıek zama-
naıda müdürlüğe sunmak, 

d) Bölümün öğretim ve sınav işlerini düzenlemek, 
e) Bölüm ihtiyaçlarım tespit e^mek ve zamanında Müdürlüğe ulaş

tırmak. 
Madde 11 — Genel Sekreter, yüksek öğrenim yapmış olanlar ara

sından atanır. 
Genel Sekreter, Okulun yönetim, yazı personel, kayıt ve kabul ve 

muhasebe işlerinin düzenle yürütülmesinden soıumludur. Yönetim Ku
rulunun gündemjıı Müdürün tal.matına göre hazırlar ve Yönetim Kuru
lunun tutanağını düzenler; Müdür yardımcısının bulunmadığı zaman
larda ona vekillik eder. 

Okul büroları ve büro personeü Genel Sekretere bağlıdır. 
Genel Sekreter, Okulun Yönetim, yazı ve hesap işlerini görecek bü

roları ihtiyaca göre kurar. Alınacak memur ve hizmetlilerin nitelik ve 
sayılarım Okul Müdürü Ue birlikte belirtir. Müdür bu görev ve yetkile
rin bazılarını gerektiğinde yardımcısına verebiUr. 

Madde 12 — Okul Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur : 
a) Müdür (Kurul Başkanı), 
b) Müdür yardımcısı, 
c) Bölüm başkanları. 
Müdür tarafından tutanağı yazmakla görevlendirildiği takdirde 

Genel Sekreter de, oy kullanmamak şartı ile Kurula alınabiUr. 
Yönetim Kurulu her ay en az bir defa Müdürün çağrısı üzerine 

toplanır. Ayrıca Kuruldan iki üyenin göstereceği lüzum üzerine de Mü
dür Kurulu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu belli üye sayısının ço
ğunluğu ile toplanır. Katılanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit
liği halinde Müdürün katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. Yönetim Kurulu 
kara. la. mı Müdür uygular. 

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Okulun öğretim, eğitim, sınav ve öğrenci işlerini düzenlemek, 
b) Disiplin işlerine bakmak ve karara bağlamak, 
c) Okulun yönetimi ile UgUi genel nitelikteki istişari kararları 

almak ve önerilerde bulunmak, 
d) Müdürün getireceği konuları incelemek ve karara bağlamak. 
Madde 13 — Bölüm Genel Kurulları; Bölüm başkanlarının yöneti

minde Bölümdeki öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşur. Oku
lun çeşitli bölümlerinde görevi buiunan Temel Sanat Eğitimi ve Kül.ür 
Dersleri öğretim üye ve görevlileri, Müdürün önerisi ve Okul Yönetim 
Kurulunun kararı Ue görevlendirilecekleri bölümün genel kuruluna üye 
ola: ak katılırlar. 

Bölüm Genel Kurulları yılda en az bir defa belli üye sayısının ço
ğunluğu ile toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar verirler. Oyların 
eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunlukta sayılır. 

Bölüm Başkanı gereken hallerde Bölüm Genel Kurulunu toplan
tıya çağırabilir. Gerektiğinde Okul Müdürü, Bölüm Kurullarını ayrı ayrı 
veya ortaklaşa toplantıya çağırabilir. 

Bölüm Genel Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bölümün eğitim ve öğretim çalışmalarını incelemek, bunların 

verimU olmasını sağlıyacak istişari kararlan almak, 
b) Bölümün yıllık ders program önerilerini hazırlamak, 
c) Bölümün öğretim kadrosu ve ihtiyaçları hakkında Okul Mü

dürüne öneride bulunmak, 
d) Bölüm Başkanlığınca getirilecek konulan görüşmek ve istişari 

kararlar almak, 
e) Müdürlükçe ilgili mercilere önerilecek bütçeye esas olmak 

üzere Bölümün ihtiyaçlarını saptamak, 
f) Müdürün veya Bölüm Başkanının kurulmasını istediği komis

yon üyelerini seçmek. 
Madde 14 — Okul Yönetim ve Bölüm Genel KuruUaruun Akademi 

Senatosunca uygun görülmeyen kararları, adı geçen kurullarda yeniden 
görüşülür. Sonuçta Senatonun kararına uyulur. 

III — ÖĞRETİM KADROSU V E E L E M A N L A R I : 

Madde 15 — Okulun öğretim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğretim 
yardımcılarından oluşur. 

öğretim üyeleri, Akademik unvanları taşıyanlardır, öğretim yar
dımcıları ise; öğretim görevlisi, uzman, okutman ve asistanlardır. 

öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarında aranacak nitelikler 
ve bunlarla ilgili sair hususlar, 1472 sayılı Kanun hükümleri gözönünde 
tutularak, okulun bağlı bu.unduğu Akademi Senatosunca belirtilir. 

rv — Ö Ğ R E T I M İ L K E L E R ! -. 

A) öğretimin süresi: 
Madde 16 — Okulda bir öğretim yılı, kış ve yaz yarıyıUanndan 

oluşur. 

Gündüz öğretiminde: 
Kış yarıyılı 21 Ekimde başlar, 7 Şubat akşamı biter. 
Yaz yarıyılı 1 Martta başlar, 31 Mayıs akşamı biter 
Ders kesim tarihi, son sınıflar için 15 Mayıstır, 
i k i yarıyıl arasında üç haftalık dinlenme tatili yapılır. 

Gece öğretiminde : 
Kış yanyılı 1 Ekimde başlar, 14 Şubat akşamı biter. 
Yaz yarıyılı 1 Martta başlar, 31 Mayıs akşamı biter 
Ders kesim tarihi, son sınıflar için 15 Mayıstır. 
i k i yarıyıl arasmda iki haftalık dinlenme tatili yapılır. 
Gündüz öğretiminde, haftada en çok 40 saat ders yapılır; günde 

okutulacak ders saati 8 i geçmez. 
Gece öğretiminde haftada en çok 28 saat ders yapuir; günde oku

tulacak ders saati 5 i geçmez. 
Dersler ellişer dakikadır. 

B) ÖĞRETİM PROGRAMLARI : 
Madde 17 — Öğretim, Okul Yönetim Kurulunun önerisi üzerine 

Akademi Sentosunca onaylanan plan ve programa göre yapılır. Bu ko
nuda öğrencilerin kiş.sel yetenek ve eğilimleri gözönünde tutularak bö
lümün Temel Derslerin birinde veya bir kesiminde daha genişliğine ve 
derinliğine yetişmelerine olanak tanınır. 

Ders dağıtım çizelgesi ve müfredat programlarında yapılacak deği
şiklikler Senatonun onayına sunulur. 

Madde 18 — Dersler, bölümlerdeki dalların yapı ve özelliklerine göre 
üç gruba ayrılır. 

Birinci grup : Temel dersler, 
ikinci grup : Tamamlayıcı dersler, 
Üçüncü grup : Kültür dersleridir. 
Dersler ve ayrıldıklan gruplar, bölümlerin ders dağıtım çizelgesi 

ve müfredat programlarında belirtilir. 
Madde 19 — Ders ve uygulama çalışmaları; haftalık ders program-

lrında gösterilen saatlerde; dershanede, atölyede, laboratuvarda veya 
dersin öğretim üye veya görevlisinin göstereceği lüzum üzerine Okul Mü
dürünün izni Ue, okul dışındaki ilgili kurum ve yerlerde yapuir. 
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C) Devam zorunu : 

Madde 20 — öğrenciler derslere ve atelyelere devam *tmek zo
rundadırlar. Devam kontrolü açık yoklamalarla yapılır. 

Öğretim yılı süresince özürlü veya özürsüz olarak herhangi bir der
sin yıllık tutarının 1/3 ünden fazla devamsızlık yapanlar, o dersten 
doğrudan doğruya başarısız sayılarak sözü geçen öğretim yılında o der
sin sınavına alınmazlar. 

Devamsızlık süresine esas tutulacak yıllık tutarın hesaplanmasında, 
okulun açık bulunduğu ve dersin fiüen yapıldığı saatler nazara alınır. 

D) Yıl içi kanaat notu : 

Madde 21 — öğrencilere her ders yılının kış yarıyılı sonunda, gördük
leri derslerde ve yaptıkları çalışmalardaki başarı derecelerini gösteren 
birer «Yıl içi Kanaat Notu» verilir. 

Yapılacak sözlü veya yazılı yoklamalarda, yahut o dersin özelli
ğine göre resim, proje ve uygulama Ödevlerine ait çalışmalarda verilmiş 
olan notların ortalaması, o dersin yıl içi kanaat notudur. 

Yıl içi kanaat notu alamıyan öğrenci, yıl sonu sınavına giremez. 
öğrenciler resim, proje ve uygulama ödevlerini kendileri yapmak 

ve öğretim üye ve görevlisinin belirleyeceği süre içerisinde teslim etmek 
zorundadırlar. 

E) Yü sonu sınavları; 

Madde 22 — Son sınıf öğrencileri dışındaki öğrenciler için her öğ
retim yılı sonunda iki smav dönemi vardır : 

Yaz sınav dönemi: 

Ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve iki hafta sürer 

Güz smav dönemi: 
Yaz sınav döneminde başarılamamış derslerin sınavlarına özgü 

olup, 15 Eylülde başlar ve iki hafta devam eder. 
Madde 23 — Yıl sonu sınavları; dersin öğretim üye veya görevlisi 

ile iki üyeden kurulmuş üç kişilik komisyonlar tarafından yapılır. Smav 
Komisyonu üyeleri her dersin özelliği gözönünde tutularak Okul Yöne
tim Kurulunca saptanır. 

Yıl sonu sınavları, derslerin yapı ve özelliklerine göre yazılı, sözlü 
veya uygulamalı olarak yapılır. Her dersin smav biçimi Okul Yönetim 
Kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda not verilirken, öğrencilere yaz yarı
yılı içinde yaptırılan resim, proje veya uygulama ödevlerinin değerlen
dirilmesi de gözönünde tutulur. 

Madde 24 — Yıl sonu sınav günlerini gösterir çizelge Okul İdare
since hazırlanır ve Okul Yönetim Kurulunca her ders için saptanan sınav 
biçimi ile birlikte smavlara başlama tarihinden en geç bir hafta önce 
okulda ilân edilir. Öğrenciler sınava, ilân edilen gün ve saate girmek zo
rundadırlar. Herhangi bir nedenle, smav gün ve saatini geçiren öğrenci
ler, aynı dönem içinde o dersten sınava alınmazlar. 

Madde 25 — Yıl sonu sınavları sırasında hastalık özrü bulunan 
öğrenci, bu özrünü smav dönemi içinde okul idaresine bildirmek ve resmi 
tabip raporu ile belgelendirmek zorundadır. 

Bu gibi öğrenciler, yaz dönemi sınavlarında özürlü iseler güz dö
nemi sınavına alınırlar; Güz dönemi sınavlarında özürlü iseler, ayrı bir 
mazeret sınavına tabi tutulurlar. 

Madde 26 — Bir yarıyıl süren derslerin sınavları o yarıyılın sonun
da yapılabilir. 

Madde 27 — Yazılı veya sözlü sınavlar, ilgili bulunduğu gündüz 
veya gece öğretimine ait belli ders saatleri içinde yapüır. Yazüı sınav
lar için en çok dört saat süre verilir. Sözlü sınavlar süresi içinde bitiri-
lemezse - resmî tatil dışındaki onu izliyen ilk güne ertelenir. Yıl sonu 
sınavlarındaki uygulamalı çalışmalar Okul Yönetim Kurulunun kararı 
ile üç güne kadar uzatılabilir. Bu durumlarda sınav komisyonu her ak
şam yapılan işleri teslim alır. 

Madde 28 — Smav sonuçlan smav döneminin bitiminden en geç 
bir hafta sonra okulda Uân edilir. 

W) Sınıf geçme ve sorumluluk : 

Madde 29 — Ara sınıflarda, bir öğrencinin sınıf geçebilmesi için, 
yıl sonu sınavlarında bütün derslerden en az (10) not alması ve ayrıca 
bu smav notu ile yıl içi kanaat notu ortalamasının da en az (10) olması 
gerekir. 

Madde 30 — Yaz dönemi sınavlarında : 
a) Birinci gruba giren derslerin birinden, 

ib) İkinci ve üçüncü gruba giren derslerden, başarı gösteremeyen 
öğrenciler Güz Dönemi sınavlarına girebilirler. 

Madde 31 — Güz Dönemi sınavları sonucunda, ikinci veya üçün
cü gruba giren derslerin yalnız birinden başarısız olan öğrenciler o tek 
dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. 

Bu gibiler bulunduklan üst sınıfın sınavlarına girebilmek için. ön
celikle sorumlu olduklan tek dersi o öğretim yılı Şubat ayının ilk hafta
sında veya yaz dönemi smavlanndan önce yapılacak «tek ders sınavı» 
nda başarmak zorundadırlar. Aksi takdirde, sorumlulukları devam et
mek üzere, bulundukları üst sınıfta kalmış sayılırlar. 

G) Sınıfta kalma : 
Madde 32 — Durumları aşağıdaki koşullardan birine uyan öğren

ciler sınıfta kalırlar : 
a) Yaz dönemi sınavlarında birinci gruba giren dehslerin birden 

fazlasından basan gösterememek, 
b) Yaz döneminde başarılmamış birinci gruba giren dersten güz 

dönemi sınavında da başarı gösterememek, 
c) Güz dönemi sınavlannda ikinci veya üçüncü gruba giren ders

lerin en az ikisinden başarı gösterememek, 
d) Sorumlu bulunulan ikinci veya üçüncü gruba giren tek dersten 

yaz döneminde basan gösterememek, 
e) öğretim yılı sonunda herhangi bir dersten, bu Yönetmeliğin 20. 

maddesinde belirtilen devamsızlık süresini doldurmuş bulunmak. 

H) Okuldan çıkarılma : 

Madde 33 — Okulun herhangi bir sınıfında iki yıl üst üste kalan 
veya disiplin kurallarına dayanılarak «Okuldan Temelli Çıkarma» cezası 
verilen öğrencinin kaydı silinerek okul ile ilişiği kesilir. 

Bu gibiler her ne suretle olursa olsun okula yeniden giremezler. 

î) Yabancı dil ve muaflığı: 

Madde 34 — öğrenci, İngüizce, Fransızca- veya Almanca dillerin
den birini mesleki eserleri izleyebilecek düzeyde öğrenmekle yükümlüdür. 

Öğrenci, orta öğretimde gördüğü yabancı dili almak zorundadır, a, 
b, c, kurları halinde düzenlenen yabancı dil öğreniminin, son sınıfa ka
dar tamamlanması gerekir. C kuru sınavını başaramayanlara diploma 
verilemez. 

Yabancı dillerden birini okulun sağladığı seviyede bildiğini ileri 
sürenler için her öğretim yılı başmda o yabancı dilden «Okul Muaflık 

I Sınavı» açılır. Bu sınavı kazananlar başarı gösterdikleri öğıetim yılın-
dan itibaren yabancı dil derslerine girmekten ve bu dersin sınavını ver
mekten muaf tutulurlar. Bu gibilerin, bundan sonraki yıllarda yabancı 
dü dersinden sınıf geçme notu olarak, muaflık sınavında aldıkları not 
hesaba katılır. 

Bundan başka her öğretim yılı başında her kur için «Kur Muaflık 
Sınavı» açılır bu sınavı başaran öğrenci o kurun yabancı dil derslerinder 
ve sınavından muaf sayılır ve aldığı not bulunduğu sınıftaki yabancı di 
sınıf geçme notu olarak kabul edilir. 

J) Pratik çalışma : 

Madde 35 — öğrenciler, tüm öğıetim süresi içinde, yaz tatille 
rinde en az 90 iş günü pratik çalışma yapmakla yükümlüdür. 

Pratik çalışma programları, Bölüm Başkanlığı tarafından her öğ 
rencinin özel durumuna göre hazırlanır. Pratik çalışmalar ilgili fabrik: 
veya diğer iş yerlerinde yapılır. 

Okul dışmda uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde pratik ça 
lışma programı okul içinde uygulanır. 

Madde 36 — a) Pratik çalışma yapmamış veya eksik yapmış olaı 
öğrenciler bu pratik çalışmalarını başarmcaya kadar tekrarlarlar. Bı 
durumdaki öğrencilerin pratik çalışmaları tamamlanmadıkça diplomalaı 
düzenlenmez. 

b) Pratik çalışma süresinin sonunda okul idarseince İlgili iş ye 
rinden öğrencilerin pratik çalışma ve başarılarını gösteren bir pratil 
çalışma belgesi istenir. 

c) Öğrencilerin pratik çalışma belgeleri, ilgili bölüm Genel Kuru 
lunca incelenerek karara bağlanır. 

d) Pratik çalışmalarını başanlı olarak yaptıklan kabul edile 
öğrencilerden sınıfta kalanlar, o pratik çalışmalarını tekrarlamak zorur 
da tutulmazlar. 

e) Pratik çalışmalar, ilgili işlerinin kurallarına bağlıdır. 
f) Okul dışmda yapılacak pratik çalışmalarda, o fabrika veya t 

lerinin çalışma koşullarına uyulur, 
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g) Okul içinde yapılacak pratik çalışmaların koşulları Müdürlük
çe saptanır. 

K) Diploma ödevi: 

Madde 37 — Son sınıf öğrencilerine o sınıftaki Temel Derslerin 
bitirme sınavı konusu olarak yaz yarıyılı sonunda başlanıp 28 Hazi
randa bitirilmek üzere Bölüm Genel Kurulunca bir diploma ödevi verilir. 

Bu ödev, okulda ve ilgili öğretim üye veya yardımcılarının denetim 
ve gözetimi altında yaptırılır. Yapılan işler okulun malı olur. 

Madde 38 — Son sınıf öğrencisinin, öğretim yılı sonunda verilecek 
diploma ödevini alabilmesi için : 

a) Diploma ödevi konusunu oluşturan derslere özürlü veya özür
süz olarak 1/3 den fazla devamsızlık yapmamış bulunması, 

b) Birinci ve ikinci grup derslerden yıl içinde verilen işleri (Proje, 
uygulama, ödev ve benzerlerini) eksiksiz yapmış olması, 

c) Diploma ödevi konusunu oluşturan derslerin her birinde kış 
yarıyılı kanaat notları ile yaz yarıyılı içinde aldığı notlarının ortalama
sının (12) den aşağı düşmemiş olması 

Madde 39 — 38. maddede yazılı koşullan yerine getiremiyerek dip
loma ödevi almaya yeterli olmayan ve bu hakkı kazanamayan öğrenci
ler, son sınıftaki diploma ödevini oluşturan derslere bir yıl daha devam 
etmekle yükümlüdür. 

Bu öğrenciler ertesi yılda sözü geçen derslerde 38. maddede yazılı 
(Devam ödev ve not) koşullarını yerine getirdikleri takdirde diploma 
ödevi alabilirler. Bu koşulları yerine getirmeyenler ise diploma ödevi 
alamazlar; öğrencilik hakları düşer ve okul ile ilişikleri kesilir. 

Keza bu diploma ödevini alıp başaramıyanların da öğrencilik hak
ları düşer. Ancak, bunlara üç yıl içinde bir defaya özgü olmak üzere, 
diploma ödevi alma hakkı tanınır. Bunu da başaramayanların okul ile 
ilişiği kesilir. 

Madde 40 — Son sınıftaki diploma ödevinden başarılı sayılabilmek 
için en az (12) not almak şarttır. 

Aldıkları ilk diploma ödevinde başarı gösteremeyen öğrenciler, er
tesi öğretim yılı sonunda yapılacak yeni diploma ödevini alırlar. 

Bu ödevde de başarı gösteremeyenlerin öğrencilik hakları düşer. 
Ancak bu gibilere de, üç yıl içinde bir defaya özgü olmak üzere Diploma 
ödevi hakkı tanınır. Bunu da başaramıyanların okul ile ilişiği kesilir. 

Madde 41 — Diploma ödevinde kazanılan not, diploma ödevi ko
nusunu oluşturan son sınıftaki Temel Dersler için başarı notudur. Bu 
derslerden ayrıca bitirme sınavı yapılmaz ve yıl içi notları Diploma 
Ödevi notunda hesaba katılmaz. 

Diploma Ödevi çalışmaları, Müdürün Başkanlığında ilgili bölümün 
başkanı ile meslek dersleri öğretim üyeleri ve görevlilerinden kurulan 
jüriler tarafından değerlendirilir. 

Okul Yönetim Kurulu bu jüri komisyonlarına okulun öbür bölüm
lerinden veya okul dışından meslekî yeterliği bulunan öğretim üye
lerinden de üye seçebilir. 

I) Temel dersler dışındaki bitirme sınavları: 

Madde 42 — Son sınıftaki diploma ödevi dışında kalan derslerin 
bitirme sınavları yaz ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa 
yapılır. 

Sınav komisyonları, dersin öğretim üye veya görevlisi ile, Okul 
Yönetim Kurulunca seçilecek o dal ile ilgili iki üyeden kurulan üç ki
şilik kurullardan oluşur. Bu derslerde yıl içi kanaat notu verilmez; 
bitirme sınavlarına girebilmek için, 2/3 devam şartının gerçekleşmesi 
yeterlidir. 

Bitirme sınavlarında başarılı sayılabilmek için en az (100 not al
mak şarttır. 

Madde 43 — Son sınıf öğrencilerinden, devam ettikleri öğretim yı
lının yaz dönemi bitirme sınavlarında başarı gösteremeyenler, başarısız 
oldukları derslerden, ard arda üç dönem daha bitirme sınavlarına katılabi
lirler. Ancak öğrencilik hakları iki yıldan fazla süremez ve sürenin bi
timi ile düşer. 

Madde 44 — Hastalık veya başka zorunlu nedene dayanan özür
lerinden ötürü bitirme sınavlarına giremeyen veya diploma ödevi ala
mayan öğrenciler, özürlerini o sınav dönemi içerisinde okul idaresine 
kanıtlayıcı belgeleriyle birdirmek zorundadırlar. 

Özürsüz olarak bitirme sınavlarına girmeyen veya diploma ödevi 
almayan yahut özürünü süresinde belgelendirip Okul İdaresine bildir
meyen öğrenciler o döneme ilişkin bitirme sınavına girme veya diploma 
ödevini alma haklarını kullanmış sayılırlar. 

özür belgeleri Okul Yönetim Kurulunca kabul edilenler, o döneme 
ilişkin bitirme sınavlarına girme veya diploma ödevini alma haklarını 

kullanmamış sayılırlar. Bu gibilere tanınan erteleme hakkı tekrarlana
maz. 

Madde 45 — Bitirme sınavlarına girip veya diploma ödevini alıp 
da başarı gösteremeyen öğrencilerden isteyenler başarısız bulundukları 
derslere, Okul Yönetim Kurulunun kabulü şartı ile devam edebilirler. 

6 ncı madde hükümleri saklıdır. 

M) Notlar dereceler ve unvanlar : 

Madde 46 — Okulda sınav, ödev, diploma ödevi v.s. her türlü 
öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesinde, tam not (20) dır. Kesirli 
not verilmez. Not ortalamaları alınırken çıkan yarım veya daha büyük 
kesirler tam sayıya yükseltilirler. 

Madde 47 — Öğrencilerin okulu bitirme dereceleri, bütün sınıf
larda okutulan birinci grup derslerden aldıkları notlar ile diploma öde
vinden aldıkları not toplamının ortalaması bulunarak saptanır. 

Bu ortalama sonucuna göre : 
a) 20 -17 (Pekiyi) 
b) 16-12 (İyi) 
c) 12-10 (Orta) 

derece sayılırlar. 
Bu derece okul diploma defterine işlenir, ayrıca diplomaya yazıl

maz. 
Madde 48 — Okulda adaylara ve öğrencilere takdir edilen bütün 

notlar kesindir. Bu notlara hiç bir surette itiraz edilemez. 
Madde 49 — Okulda öğrenim gördüğü bölümün bütün dersleri ile 

bitirme sınavlarında ve diploma ödevinde başarı gösteren öğrencilere 
(İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamalı Endüstri Sa
natları Yüksek Okulu) diploması verilir. 

Bu diploma, 1472 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, mesle
ğin icrası vesaır haklar bakımından, benzeri diğer resmî öğretim ku
rumlarının diplomaları ile aynı hak ve yetkileri sağlar. 

Diplomalarda öğretim süresi yazılır ve öğrencilerin mezun olduk
ları bölümlere göre, unvanları şu şekilde belirtilir. 

BÖLÜM U N V A N 

Mobilya - İç Mimarlık 
Tekstil Sanatları 
Dekoratif Resim 
Grafik Sanatları 
Seramik Sanatları 

İçmimar - Dizayner 
Tekstil Dızayneri 
Ressam - Dizayner 
Grafik Dizayneri 
Seramik Dizayneri 

Okulu bitiren öğrencilere diplomadan başka, diledikleri takdirde 
ilgili bölümdeki bütün derslerin sınavları ile bitirme sınavları ve dip
loma ödevinde aldığı notları gösteren onanmış bir belge verilir. Bu 
belgede diploma ödevinin konusu da belirtilir. 

V) DİSİPLİN K U R A L L A R I : 

Madde 50 — Okulun içinde veya dışında öğrencilik sıfatına şeref 
ve haysiyetine aykırı harekette bulunan veya okulun sükun ve huzurunu 
veyahut okulun ve okul mensuplarının şeref ve haysiyetini, ihlal eden 
öğrencilere disiplin cezası verilir. Disiplin cezaları 52 nci maddede gös
terilmiş olup, sınırlandırılmamıştır. 

Herhangi bir hareketin, öğrencilik sıfatına, şeref ve haysiyetine 
aykırı olup olmadığını söz konusu disiplin olayını inceleyen Okul Yö
netim Kurulu takdir eder. İşlenen fiilin, cezaî hükümleri ihtiva eden 
kanunlara göre aykırılığı veya bundan dolayı mahkûmiyet veya beraat, 
disiplin cezasının verilmesine mani değildir. 

Madde 51 — 52 nci maddede gösterilen disiplin cezaları, fiilin 
ağırlığı, öğrencinin durumu, sicili, tavır ve hareketleri, geçmişteki dav
ranışları gözönünde tutularak okul Yönetim Kurulunca tayın ve takdir 
edilir. 

Madde 52 — Disiplin cezaları şunlardır : 
a) Dikkati çekme, 
b) Kusur bildirme, 
c) Bir haftadan bir aya kadar okuldan uzaklaştırma, 
d) Bir aydan bir yıla kadar okuldan uzaklaştırma, 
e) Okuldan temelli çıkarma, 
Madde 53 — Dikkati çekme ve kusur bildirme cezalan doğrudan 

doğruya Okul Müdürü tarafından verilebilir. 52 nci maddenin (b, c, d, 
e) bentlerinde yazılı cezalar hakkındaki kararları Okul Yönetim Ku
rulu verir. Ceza öğrencinin okulda bulunan ikamet adresine tebliğ edilir. 
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Madde 54 — Disiplin cezası hakkındaki kararın bir sureti öğren
cinin dosyasında saklanır. Verilen ceza okul içinde her bölümle ilân 
olunur. Okul Yönetim Kurulu, gerektiği hallerde bu ilânı yapmamaya 
karar verebilir. Burslu öğrencilerin cezaları bursu veren kurumlara bil
dirilir. 

Madde 55 —< Disiplin cezasını gerektiren haller sınırlayıcı değil
dir. Herhangi bir hareketin disiplin cezasını gerektirip gerektirmediğini, 
bu disiplin olayını inceleyen Okul Yönetim Kurulu takdir eder. Disiplin 
cezalarını gerektiren fiillerin başlıcaları şunlardır. 

a) Okul içinde tek veya toplu olarak, okulun nizam ve şerefine 
aykırı hal ve hareketlerde veya öğretimi aksatacak eylemlerde bulun
mak, 

b) Okul içinde her türlü kışkırtma ve propaganda yapmak, 
c) Okul binaları ile müştemilâtında, izinsiz toplantılar tertip et

mek, cemiyet kurmak, cemiyet faaliyetleri icra etmek veya bunlara te
şebbüs etmek, 

d) Ders, konferans, seminer, laboratuvar, pratik çalışma, smav ve 
diğer her türlü okul çalışmalarının tabi olduğu usul ve nizamlara ay
kırı hareket etmek, 

e) Smavlarda her ne suretle olursa olsun, hile veya kopya yap
mak veya bunların yapılmasına yardım etmek, 

f) Okul içinde veya dışında, öğretim üyelerine veya yardımcıla
rına karşı öğrencilik sıfatma uymayan saygısızlıklarda bulunmak, 

g) Okul memur ve müstahdemlerine karşı, okul içinde veya bun
ların okuldaki görevlerinden dolayı okul dışında hareket ve tecavüzde 
bulunmak, 

h) Okul içinde, öğrenciliğin ve arkadaşlığın icaplarına uymamak, 
i) Tek başına veya toplu olarak, Okul İdaresi veya öğretim heye

tine mensup olanların şahıslan veya kararları aleyhinde saygısızca neş
riyat ve beyanatta bulunmak, 

j) Disiplin cezalarının tefhim veya tebliği sırasında saygısızlık 
göstermek, 

k) Okul içinde, Okul Müdürünün gösterdiği yerlerden başka yer
lere ilân asmak ve yazılar yazmak, 

1) Okul temsilcileri sıfatını takınarak yurt içinde veya dışında 
toplantı ve törenlere katılmak, 

m) Okulun bilimsel ve akademik çalışmalarını bozacak nitelikte 
olan eylem ve propagandalarda bulunmak, 

n) Okula bildirilmesi gerekli hal ve durumlan saklamak veya 
yanlış bildirmek, 

o) Disiplin tahkikatını güçleştirmek, 
p) Okuldan aldığı belgeyi başkasma vermek ve onu okul hak

larından istifade ettirmek, 
r) Okulun bina, eşya ve malzemesini fena kullanmak veya tahrip 

etmek, 
s) İzinsiz olarak okullann ve yayın organlarını veya araçlannı 

kullanmak, 
ş) Ders sırasmda sınıfa girerek öğretime engel olmak, 
t) Okul içinde çalışmalara mani olacak şekilde sükûnu bozmak, 
u) öğretim üyelerinin iznini almadan ders notlarını teksir etmek 

veya kitap haline getirmek ve kitaplarını bastırmak, 
v) Yukarıda sayılanlar dışında kaldığı veya bunlara benzemediği 

halde okul nizam ve geleneklerine uymayan veya toplum şuurunu incit
tiğine veya okul öğrencisine yaraşmadığına Okul Yönetim Kurulunca 
kanaat getirilen hal ve hareketlerde bulunmak, 

Madde 56 — Bir disiplin cezasını gerektiren eylemin soruşturul
ması Okul Müdürü tarafından yaptırılır. Duruma göre soruşturma Mü
dür tarafından seçilecek üç öğretim üyesi veya yardımcısından kurul
muş bir komisyonca yürütülür. Soruşturma Komisyonu kendi huzurun
da alınmış yazılı ifadelerle beraber hazırladığı raporu Okul Müdürüne, 
Müdür de bunlan en kısa zamanda Okul Yönetim Kuruluna iletir. Ka
rar mercii Okul Yönetim Kuruludur. 

Bu usul 56 inci maddenin (e) fıkrasında yazılı suçlar hakkında uy
gulanmaz. Bu suçları işleyenler hakkmda ilgili öğretim üyeleri veya 
yardımcUarı tarafından Bölüm Başkanlığına verilen raporlar, doğrudan 
doğruya Okul Yönetim Kuruluna gönderilir. 

Yönetim Kurulu gerekli görürse ilgili öğretim üyesi veya yardım
cısından bilgi aldıktan sonra kararını verir. 

Okul Müdürü gerekli gördüğü takdirde hakkmda soruşturma açıl
mış bir öğretinin karar almıncaya kadar okula girmesini yasaklayabi
lir. 

Madde 57 — Sanık öğrenciye, gerek soruşturma ile ilgili komisyon 
tarafından gerekse lüzum görüldüğü takdirde Okul Yönetim Kurulun
ca, ifadesi alınmak üzere tayin edilecek gün ve saatte okula müracaat 
etmesi, kendisine yöneltilen disiplin sucu açıklanmak suretiyle okula 

verdiği ikametgâh adresine yazı yazmak ve okulda ilân etmek yoluyla 
bildirilir. Bu çağırıya zorunlu bir nedenden ötürü gelemeyecek durumda 
bulunan sanık öğrenciye uygun bir süre verilir. İkinci çağrıya herhangi 
bir nedenle olursa olsun gelmezse mevcut diğer delillere dayanılarak 
karar verilir. 

Madde 58 — Disiplin cezaları hakkında Okul Yönetim Kurulunun 
vermiş olduğu kararlar kesindir. Ancak çıkarılma kararına karşı ilgi
linin tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Akademi 
Senatosunca itiraz hakkı vardır. Senatonun karan kesindir. 

Madde 59 — Toplu olarak işlenen fiil veya fullerin failleri tayin 
veya teşhis edilmediği takdirde, fiil ile ilgili olanların tümüne, Okul 
Yönetim Kurulunca uygun cezalar verilir. 

Madde 60 — Okul Yönetim Kurulu, ceza almış öğrencilerin durum
larının incelenmesi sonucunda uygun gördüğü takdirde ilk defa alınmış 
cezaları tecil edebilir. 

Madde 61 — Okul Müdürü lüzum gördüğü takdirde bir veya birkaç 
bölümün ve hatta bütün okulun ders ve çalışmalarını bir haftaya ka
dar tatil edebilir. Müdür bu yetkisini kullanmakla beraber, durumu der
hal Akademi Senatosuna bildirir. 

Daha uzun süreli ara verme gerektiğinde Senato en çok onbeş 
günde bir toplanarak durumu yeniden incelemek suretiyle bunu diğer 
bölümlere teşmil edebilir ve tatil süresini üç aya kadar uzatabilir. 

Tatil kararının üç aydan fazla uzatılabilmesi Akademi Senatosu
nun önerisi ile Koordinasyon Kurulunun onayına bağlıdır. 

Madde 62 — 61 inci madde uyarınca tatil edilmiş olan okula, Mü
dürlükçe gerekli görülen durumlarda hiç bir öğrenci giremez ve öğ
rencilere ait hiç bir işlem yapılmaz. Ancak bunlar hakkmda resmi 
makamlarca istenecek bilgi verilir. 

Madde 63 — Okulun 61 inci madde uyarmca tatil edilmesi halinde, 
binalar ve müştemilâtı, güvenlik kuvvetlerinin muhafazasına bırakılır. 

VI —• Yönetmeliğim. yorwrrm yürürlüğü ve intibak hükümleri : 
Madde 64 — Bu Yönetmeliğin yorumunda veya bu Yönetmelikte 

hüküm bulunmayan konularda Okul Yönetim Kurulunun önerisi ve 
Akademi Senatosunun onayına göre işlem yapılır. Bu Yönetmelikte ya
zılı tarih ve sürelerde zorunluluk hallerinde Akademi Senatosu gerekli 
değişiklikleri yapabilir. 

Madde 65 — a) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine bağlı olarak açümış 
bulunan Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulunu oluşturan mül
ga (istanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Özel Yüksek Okulu) na ait Yönet
meliğin evvelce uygulanan hükümleri yürürlükten kaldırümıştır. 

b) Bu Yönetmelik 1971 - 1972 öğretim yılından önceki öğretim 
yıllarında Tatbikî Güzel Sanatlar özel Yüksek Okullarında kayıtlı öğ
renci olup da istanbul D. G. S. A. Uygulamalı Endüstri Sanatları Yük
sek Okulunda öğrenimlerine devam edenler de dahil olmak üzere, okulda 
kayıtlı öğrencilerin tümüne uygulanır. 

Bu gibi eski öğrenciler hakkında uygulanması gereken her türlü 
intibak ve benzeri işlemler, Okul Yönetim Kurulunca önerilerek Aka
demi Senatosunca onaylanacak hükümlere tabidir. 

c) 1971 - 1972 öğretim yılında okulun birinci sınıfına yeni ya
zılan öğrencilere, bu Yönetmelikteki ücret hükümleri uygulanmaz. 

d) Okuma hakkı varken, kendi isteği ile Tatbikî Güzel Sanatlar 
özel Yüksek Okullarının birinci sınıflarından kayıtlarım sildirmiş olan
lar, tekrar bu okula girmek isterlerse, yeni yazılacak aday öğrenci
lerle aynı işleme tabi tutulurlar. Okulun ikinci ve daha yukan sınıfla
rından henüz okuma hakkı varken ayrılmış olanlardan, ayrıldığı öğ
retim yılı başından itibaren öğrenimlerine beş yıldan fazla ara verme
miş bulunanlar, askerlik hizmetlerini yapmış olmak veya askerlikle iliş
kileri olmadığmı belgelendirmek şartı ile ve Okul Yönetim Kurulunca 
yürürlükteki öğretim planına göre intibakları yapılarak öğrenimlerine 
devam edebilirler. 

Madde 66 — 1472 sayılı Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak 
hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte yürür
lüğe girer. 

Madde 67 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanlığı 
yürütür. 

1472 sayılı Kanuna göre açılmış bulunan İktisadî ve Ticarî 
İlimler Yüksek Okulları Yönetim ve Öğretim Yönetmeliği 

GENEL HÜKÜMLER : 
Madde 1 — Bu Yönetmelik hükümleri 25/8/1971 tarih ve 1472 sa

yılı Kanuna göre açılan İktisadî ve Ticarî İlimler alanındaki yüksek 
okullarda uygulanır. 
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Madde 2 — Bu okulların amacı iktisadî, ticarî ve malî sahalarda 
bilimsel ve teknik bilgilere sahip elemanlar yetiştirmektir. 

Madde 3 — Yüksek Okullarda gündüz ve gece öğretiminde süre 
dört yıl ve sekiz sömestridir. 

Yüksek okullarda sömestir sisteminin uygulanmasına ders veya 
kredi esasına göre öğrenim yapılmasına, şube açılması, kaldırılması ve
ya birleştirilmesine Akademi Senatoları veya yetkili fakülte organları 
karar verir. 

ÖRGÜT GÖREV VE YETKİLER : 

Madde 4 — Yüksek okullarda yönetim ve öğretim örgütü aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Müdür 
b) Müdür Yardımcıları 
c) Genel Sekreter 
d) Okul Yönetim Kurulu 
e) Okul Öğretim Kurulu 
Akademi Senatosu (Veya fakültenin yetkili organı) gerektiğinde 

yetkilerini belirlemek suretiyle bu örgütte azaltma veya çoğaltma yapa-
büir. 

Madde 5 — Müdür, profesör veya doçentler arasından atanır. 
Müdür okulu temsil eder. Bağlı bulunduğu Akedemi Senatosuna 

veya yetkili fakülte organına karşı sorumludur. Müdür herhangi bir se
beple görevi başında bulunmadığı zaman Müdür yardımcılarından bi
rini, yoksa Akademi Başkanının tasvibi ile okulun öğretim üyelerinden 
birini vekil olarak bırakır. 

Müdürün görevleri şunlardır : 
a) Okulun eğitim, öğretim ve yönetim çalışmalarını düzenlemek, 

uygulamak ve denetlemek, 
b) Okul Yönetim ve öğretim Kurullarına Başkanlık etmek, 
c) Okulda çalışan öğretim ve yönetimle ilgili personeli denetle

mek, 
Madde 6 — Müdür Yardımcıları okulun öğretim üye ve yardımcıları 

arasından atanır. Müdür Yardımcıları Müdürün vereceği eğitim, öğre
tim ve yönetimle Ugili işleri yaparlar. 

Madde 7 — Genel sekreter yüksek öğrenim görmüş kimseler ara
sından seçilir. Genel sekreter Müdür ve Müdür yardımcılarının vereceği 
idarî görevleri yapar; okulun yönetim yazı, personel kayıt ve kabul ve 
muhasebe işlerinin düzenle yürümesini sağlar. 

Madde 8 — Okulun Yönetim Kurulu : 
a) Müdür (Kurul Başkanı) 
b) Müdürün seçeceği bir müdür yardımcısı 
c) öğretim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilerek 

Senatoca onaylanan 3 temsilciden oluşur. 
Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine toplanır. Ayrıca kurula 

dahil iki üyenin göstereceği lüzum üzerine de Müdür kurulu toplar. 
Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır : 
a) Sınav ve öğrenci işlerini düzenlemek, 
b) Disiplin işlerine bakmak ve karara bağlamak, 
c) Okulun Genel Yönetimi ile ilgili kararlan almak ve teklifler 

hazırlamak, 
d) Müdürün getireceği sorunları incelemek ve karara bağlamak 
Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların çoğun

luğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oy verdiği taraf 
çoğunlukta sayılır. Yönetim Kurulu kararlarını müdür uygular. 

Madde 9 — Okul öğretim kurulu Müdürün Başkanlığında okul öğ
retim üyeleri ile öğretim görevlüerinden oluşur. 

Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Ku
rul üyelerinin üçte birinin isteği üzerine Müdür Kurulu üç gün içinde 
toplantıya çağınr. 

Öğretim Kurulu Okulun eğitim ve öğretimine ait bütün işlerini 
görüşür. İstişari mahiyette karara bağlar. 

öğretim kadrosu : 

Madde 10 — Okulun öğretim kadrosu : 
a) Öğretim üyeleri, 
b) öğretim yardımcılarından oluşur. 
Öğretim üyeleri profesör ve doçentlerdir. öğretim yardımcılan. 

öğretim görevlisi uzman, okutman ve asistanlardır, öğretim üyelerinde 
ve yardımcılarında aranacak nitelikler ve bunlarla ilgili sair hususlar 
1472 sayılı Kanun hükümleri gözönünde tutu'arak Akademi Senatosunca 
beürtüir. 

Öğrenim ücretleri : 

Madde 11 — a) öğrenim ücretleri her yıl Koordinasyon Kurulun
ca saptanır ve ilân olunur. Ücretler Eylül, Aralık, Mart ve Mayıs ayla
rında dört eşit taksitte ödenir. Taksitini süresi içinde ödemeyen öğren
cinin kaydı ihbar süresi tanımaksızın silinir. Hazırlanacak yönetmelik 
esaslarına göre muhtaç, olanlardan başanlan tespit edilenlerin ücret
lerinin yarısı üstün başarılan tespit edilenlerin ücretlerinin tamamı dö
ner sermayeden ödenir. 

b) Bir veya birkaç dersten beklemeye kalan öğrencilerden Koor
dinasyon Kurulunca tespit edilen yıllık ücret o sınıfın derslerine bölün
mek ve çıkan miktar öğrencinin kaldığı ders sayısı ile çarpılmak sure
tiyle bulunacak miktar kadar ücret alınır. Bu suretle alınacak ücret 
yıllık ücreti 1/4 ünden az olamaz. 

Al t sınıftan bir veya birkaç dersten kalmış olarak üst srnıfa de
vam hakkı kazanan öğrencilerden yalnız üst sınıfın ücreti alınmakla 
yetinilir. O halde alt sınıf için bir ücret alınmaz. 

c) Taksitini yatırdıktan sonra okulu kendiliğinden bırakan veya 
disiplin cezası ile okul ile ilişkisi kesilen öğrencilerin yatırdıkları üc
retler geri verilmez. 

d) Öğrenci ücret konusundaki Koordinasyon Kurulu kararlarına 
uymak zorundadır. 

Giriş şartları: 

Madde 12 — Yüksek okullara girebilmek için : 
a) Devlet lise bitirme diploması veya Ticaret Lisesi diploması 

almış olmak, 
b) Bu liselerle denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 

okullardan mezun olmak, 
c) Akademi Senatosu veya Fakülte yetkili organı tarafından gö

rülecek lüzum üzerine yapılan giriş sınavını kazanmış bulunmak gere
kir. 

Akademi Senatosu veya Fakülte yetkili organı giriş sınavlarının 
üniversitelerarası merkezî sistemle yapılmasına karar verebilir. 

Adaylardan kayıt için şu belgeler aranır : 
a) Adayın el yazısı ile dolduracağı giriş beyannamesi, 
b) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği, 
c) Diploma ve diploma yerine geçen belgelerin asıllan,, 
d) Sağlık ve aşı raporu, 
e) 12 adet 4,5x6 fotoğraf, 
f) İyi hal kâğıdı ve ikametgâh belgesi (Yeni mezunlardan iyi hal 

kâğıdı aranmaz), 
g) Öğrenimlerine ara verenlerden askerlikle ilişkileri olmadığına 

iair belge, 
Madde 13 — Kayıtların başlama ve sona erme tarihleri her yıl 

Akademi Senatosu veya Fakültenin yetkili organı tarafından kararlaştın-
hr. 

Öğretim ücretlerinin veya harcının ödenmiş olması kaydm yapılma
sının veya devamının ön şartıdır. 

Nakil işleri : 

Madde 14 — Yurt içi ve dışı benzeri öğretim kurumlarından yük
sek okulara nakledecek öğrencilerin nakil ve intibak işlerine ait ka
rarları Yönetim Kurulu verir. 

Yüksek okulların birinci ve dördüncü sınıflarına nakil yapılmaz. 
Üçüncü sınıflara nakil yapılabilmesi için bir evvelki sınıfın bütün sı
navlarının basan ile verilmesi şarttır. 

Naklen gelen öğrenciler yeni okulun programında yer alan fakat 
eski okulda okumadıklan derslerden sorumludurlar. Bu öğrenciler eski 
okullarında okudukları derslerden yeni okullarmda sorumlu değildirler. 

İntibakların yapılmasında Yönetim Kurulları, her iki okuldaki ders
lerin muhtevasını ve ders saatlerini gözönünde tutarak karar verir. 

Şubat smav hakkını kullanıp da başarı gösteren öğrencilerin na
killeri Mart ayının ilk haftasında, diğer nakiller öğretim yümın ilk 
ayında yapılır. 

Kayıt silme ve yenileme : 

Madde 15 — öğrencilerin kaydı aşağıdaki hallerde silinir. 
a) Öğrencinin iki- yıl aym sınıfta kalması, 
b) Disiplin cezası sonucu kaydının silinmesine karar verilerek bu 

kararın kesinleşmesi, 
c) Ağır hapsi gerektiren veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan 

mahkûm olup mahkûmiyetinin kesinleşmiş olması, 
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d) Okul ücretinin taksitlerini süresinde ödememiş olması, 
Ancak bunlardan a fıkrasına göre kaydı silinmiş olan öğrenciler

den tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu raporu 
ile belgelendirilecek hastalıklar yüzünden imtihanlara giremeyenlerin 
hakları saklıdır. 

a bendine göre kaydı silinen öğrenciler 3 yıl içinde okul idaresine 
başvurarak sadece başaramadıkları derslerden iki defa daha sınava 
alınırlar. 

Başarı gösteren bu gibi öğrencilerden ara sınıftakilerin geçtikleri 
sınıfa kayıtları yenilenir, son sınıftakilere diplomaları verilir. 

Dersler : 

Madde 16 — Okutulan derslere yeni dersler eklenmesi, gerekti
ğinde bu derslerden bazılarının kaldırılması, dersler dışında yapılması 
gereken pratik çalışma ve seminerlerin saptanması, yabancı dil öğre
timinin şekil ve esaslarının belirlenmesi, derslerin başlama ve bitiş ta
rihlerinin saptanması, derslerin özelliklerine göre öğrencilerin devam ve 
murakabe usulleri, okul Yönetim Kurullarının teklifi üzerine veya ge
rektiğinde re'sen Akademi Senatoları veya Fakültelerin yetkili organ
ları tarafından kararlaştırılır. 

Smav isleri: 

Madde 17 — Yaz dönemi normal smav dönemidir. Her öğrenci
nin sınav hakkı yaz döneminde baslar. Güz dönemi bütünleme smav dö
nemidir. Güz döneminde başarı gösteremeyen ve güz dönemi sınavları
na zorunlu sebeple de olsa giremeyen öğrenciler sınıfta kalır. Ancak 
1, 2 ve 3 üncü sınıflarda bir dersten başarı sağlayamayan öğrenciler 
bir üst sınıfa geçmiş sayılır. En çok üç dersten başarı sağlayamayan 
öğrenciler Şubat aymda sınava alınır. Şubatta girdiği sınavları vermiş 
veya bir dersten başarı sağlayamamış öğrenciler bir üst sınıfa geÇer. 

1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden tek dersten başarı göstereme
yenler borçlu kaldıkları tek dersin smavını üst sınıfın sınavları ile bir
likte başarmak zorundadırlar. 

Sınıfta kalanlar ertesi yıl sınavlarına girerken evvelce geçer not 
almış oldukları derslerden muaf tutulurlar. 

Madde 18 — Sınavların sözlü veya yazılı yapılmasına o dersi oku
tan öğretim elemanının görüşü alınarak Yönetim Kurulu karar verir. 

Madde 19 — Yaz ve güz sınavlarının gün saat ve yerini ihtiva 
eden program Okul Müdürü tarafından hazırlanarak öğrencilere duyu
rulur. 

Madde 20 — Öğrenci sınavlara idare tarafından gösterilen sıra ile 
zamanında girmek zorundadır. Vaktinde ve sırasında sınava girmeyen 
öğrenci mazereti idarece kabul edilmeden sınava alınmaz. 

Madde 21 — Her dersin sınavı o dersi okutan bir öğretim üyesi 
veya yardımcısı tarafından yapılır. 

Madde 22 — Sınavlarda başarı derecelerinin tespiti o dersin sı
navını yapana aittir. Takdir edilen dereceler öğrencilere söylenmeyip 
sınavı yapan tarafından smav cetveline naklen geçirilir. Bu belgeler im
zalandıktan sonra sözlü smavlarda smav günü akşamı, yazılı sınavları 
ise en geç bir ay içinde okul idaresine teslim edilir. 

Tespit ve Uân edilen smav sonuçları kesin olup bunlara itiraz 
edilemez. 

Başarı derecelerinin tespitinde : Basan gösteren öğrenciler için 
başarı derecesine göre orta, iyi, pekiyi, başarı gösteremeyen öğrenciler 
için geçmez kelimeleri kullanılır. 

Madde 23 — 22 nci maddedeki şartlara uygun olarak sınavlan 
başaran son sınıf öğrencilerine okulun ve uzlanım dalının adı yazılmak 
suretiyle lisans diploması verilir. 

Diploma derecesi öğrencinin pekiyi derece ile geçtiği derslerin 
adedi 3 emsali Ue; iyi derece ile geçtiği derslerin adedi iki emsali ile; 
orta derece ile geçtiği derslerin adedi bir emsali ile çaıpılmak ve elde 
edilen toplam ders adedine bölünmek suretiyle tespit edilir bu sonuç : 

a) 2,5 ve daha yukarı ise derece pekiyi, 
b) 1,5 ve 2,49 arasında ise derece iyi, 
c) 1,5 den az ise derece Orta'dır. 

Disiplin isleri : 

Madde 24 — Disiplin cezasını gerektiren fiiller şunlardır : 
1 — Yüksek okui öğrencisi olarak yüksek okul içinde ve dışında 

yüksek okul öğrencisine yaraşan şeref ve itibarla hareket etmemek ve 
öğrencilere yaraşmayan her türlü hareketten sakınmamak, 

2 — Okulun çalışma düzenini bozacak ve okulu küçük düşürecek 
hareketlerde bulunmak, 

3 — İlgili yüksek okul makamlanndan izin almadan : 
a) Yüksek okul adını memleket içinde ve dışında kullanmak, 
b) Yüksek okul içinde herhangi bir şekilde toplantı yapmak, nu

tuk söylemek ve söyletmek, konferans vermek ve verdirmek, 
c) Yüksek okul içinde kitap, risale, ilân dağıtmak veya dağıttır

mak, 
4 — Yüksek okul makam, kurul yahut memurlarına yanlış bilgi 

vermek beyannameleri yanlış doldurmak veya yanlış ihbarlarda bulun
mak. 

5 — Yüksek okulun öğrenciye verdiği türlü belgelerin sağladığı 
hakları kötüye kullanmak, 

6 — Yüksek okul idaresi tarafından asılan Uânlan programlan ko
parmak bozmak, değiştirmek ve üzerine yazı yazmak, 

7 — Yüksek okulun ders ve türlü çalışmalarını ihlal etmek, 
8 — öğretim üyeleri Ue yardımcılarına yüksek okul memurlanna 

ve öğrenci arkadaşlarına karşı saygı kurallarına uygun olmayacak şe
kilde davranmak, 

9 — Okulların her türlü malzemesini takUt etmek veya fena kul
lanmak, 

10 — Kitaplıktaki kitapları fena kullanmak, izinsiz dışanya çı
karmak, 

11 — Sınavlarda hile ve kopye yapmak, 
12 — İzin almadan bir öğretim üyesine veya yardımcısına ait ders 

notlarını teksir etmek veya bu notlan mehaz göstermeden yayınlamak, 
Madde 25 — öğrencilerden birinin yüksek okul içinde veya dı

şında kanunî kovuşturmayı gerektirecek bir suç işlediği haber alınır 
alınmaz ilgili makamlar haberdar edileceği gibi yüksek okulca derhal 
soruşturmaya başlanır. Kamu davasının açılmış olması sanık hakkmda 
disiplin cezası verilmesine engel olmaz. 

Madde 26 — 24 ve 25 inci maddedeki fiUleri işleyen öğrenci hare
ketinin derecesine göre Yönetim Kurullarınca aşağıdaki ceza.ardan biri
ne çarptırılır. 

a) Dikkati çekme, 
b) Kusur bildirme, 
c) Bir haftadan bir yıla kadar yüksek okuldan uzaklaştırmak, 
d) Yüksek okuldan kesin olarak çıkarma, 
Madde 27 — Disiplin cezalan okulun Yönetim Kurulu tarafından 

verilir Disiplin cezası alan öğrenci Akademi Senatosuna itiraz edebilir. 
Akademi Senatosu kararı kesindir. 

Dikkat çekme ve kusur bildirme cezaları için itiraz hakkı yoktur. 
Dikkat çekmeden başka disiplin cezaları öğrencinin siciline kay

dolunur. 
Madde 28 — Okul Müdürü suçlu bir öğrenciyi gerekli gördüğü hal

lerde Yönetim Kurulunu toplayıp karar verinceye kadar derslere de
vamdan ve okul binasına girmekten men edebUir. 

Madde 29 — Yüksek okuldan disiplin sebepleri ile kesin olarak çı
karılmış olanlar diğer yüksek okullara alınmazlar. 

Çeşitli hükümler : 

Madde 30 — Bu Yönetmelik 1971 - 1972 öğretim yılı başından iti
baren yüksek okulun bütün öğrencilerine uygulanır.-

Madde 31 — Bu Yönetmeliğin yaymı ile yüksek okullarda evvelce 
uygulanmakta olan .yönetmeHkler yürürlükten kalkar. 

Madde 32 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yetkili 
organların onayından geçmiş yönetmelik ve kararlarla öğrencilere alt 
sınıflarda başaramadıkları dersleri için tanınmış olan smav haklan 
saklıdır. Ancak üst sınıflara devam edenlere bu Yönetmelik hükümleri 
uygulanır. 

Madde 33 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ge
nel hükümler uygulanır. Gerektiğinde bu Yönetmeliğin hükümlerini yo
rumlamaya okulun bağlı bulunduğu Fakülte yetkili organı veya Aka
demi Senatosu yetkUidir. 

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini MiUî Eğitim Bakanı 
yürütür. 

— — • 

1472 sayılı Kanuna göre açılmış bulunan istanbul Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu 

Yönetim ve Öğretim Yönetmeliğine 
Ek Yönetmelik 

Madde 1 — 13/12/1971 tarih ve 14041 sayılı Resmî Gazete'de ya
yınlanan istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek 
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Okulu Yönetim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde düzeltilmiştir. 

Madde 30 — 25 inci madde gereğince yükümlülüklerini süresinde 
yerine getirmiyenlerin okulla ilişkileri kesilir. Ancak devamsızlık nede
nini Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirenler, Okul Yönetim Kurulunca 
bir yarı yıldan az olmamak üzere mazeretli sayılırlar. Disiplin yolu ile 

hakkında okuldan kesin çıkarma kararı alman öğrencilerin okul ile 
ilişkileri kesilir. 

Madde 2 — 1472 sayılı Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak ha
zırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 
yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yü
rütür. 

• •• 

T E B L İ Ğ L E R 
Maliye Bakanlığından : 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkmda 17 sayılı Karara 
ilişkin Tebliğ 

Seri m No : 12 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkmda 17 sayılı Karara ilişkin 
Seri m No : 9 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinin a fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

1 — Yurt dışında devamlı olarak iki yıl çalışan işçilerle serbest 
meslek erbabına yurda kesin dönüşlerinde getirecekleri aşağıda (İV) fık
rasında bahsedilen FOB değeri 20.000 Türk lirasını geçmeyen mesleki alet 
ve makineler için ithal izni verilr. 

Bu ithal haddi iki yıl çalışanlar için Olup, daha fazla çalışanlara her 
ay için bu miktara 1000 liralık ilâve yapılır. 

2 — Başlamış olan muamelelerde yukarıdaki hüküm uyarınca so
nuçlandırılır. 

Seri V n No : 97 
Zat ve aile ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak 

otomobil ithali hakkmda 8/1/1970 tarih ve 7/3 sayılı Karara ek 18/12/1970 
tarih ve 7/1652 saydı Kararla ilgili Seri VII No. 88 Tebliğe aşağıdaki hü
küm ilâve edilmiştir. 

i lgil i kanun, karar veya tebliğ hükümlerine göre geçici olarak her
hangi bir görevle yurt dışına gidenlere tek bir seyahat dönüşünde 7/3 sa
yılı Kararın 4 üncü maddesine 7/1652 sayılı ek Kararla ilâve olunan (g) 
fıkrası hükmüne göre hesaplanan tasarrufu 1000 dolardan az olmaması 
kaydiyle ve ithali istenilen otomobüin FOB bedeühi karşılayan kişilerin 
yurt dışında iken acenta, mümessil veya fabrikasına sipariş verip bedeli
nin tamamını hariçte ödemeleri halinde talepleri mezkûr ek kararm 4/g 
maddesine göre tetkik edilir. 

İ L Â N L A R 
Ankara ikinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/1149 
Davalı : Mustafa Bozkurt, Ulus Işhanı Blok No. 307 - Ankara 
Davacı Maliye Bakanlığına izafetle Hazine Avukatı Yıldız Meriçli 

tarafından davalı Mustafa Bozkurt aleyhine açılan Bayındırlık Bakan
lığında teknik eleman iken ödenen şantiye ağırlık ve seyyarlık zamla-
rından dolayı ödenen 537,68 liralık alacak davasının yapılan duruşma
sında: 

Adınıza gönderilen davetiye tebliğsiz iade edilmiş ve Savcılıkça 
yaptırılan tahkikatta da adresiniz tespit edilemediğinden üânen davetiye 
tebliğine karar verilerek duruşma 30/3/1972 Perşembe günü saat 10 a 
bırakılmıştır. Mezkûr günde duruşmaya gelmeniz veya bir vekille ken
dinizi temsil ettirmeniz hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 1838 

Yenimahalle ikinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/161 
Davacı Millî Savunma Bakanlığı tarafından Abdurrahman Kaya 

aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı Abdurrahman Kaya'mn adresi meçhul olduğundan davalının 

hakkında Resmî Gazete'de ilân edilmek suretiyle gıyap kararının tebli
ğine karar verilmiştir. Davalının duruşmanın bırakıldığı gün bulunan 
13/4/1972 Perşembe saat 10.20 de kendisinin veya bir vekilin temsilen 
hazır bulundurulması ilânen gıyap kararıdır. 1841 

1971/666 
Davacı Maliye Hazinesi tarafından Sabri Kaya aleyhine açmış ol

duğu men'i müdahale ve ecrimisü davasının yapılan açık duruşmasında : 
Davalı Sabri Kaya'nm adresi meçhul olduğundan davalının Resmî 

Gazete'de ilânen gıyap kararının tebliğ edilmesine karar verilmiştir. 
Davalı Sabri Kaya duruşma günü bulunan 13/4/1972 tarihinde saat 

10.30 da bizzat kendisinin veya kendisini temsilen bir vekil mahkemede 
hazır bulundurulması üânen gıyap karandır. 1842 

Kütahya Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Gediz ilçesi Gazikemal Mahallesi 213 hanede kayıtlı olup 
halen Simav ilçesi Tabakhane Mahallesinde mukim Osman kızı 1949 do
ğumlu Sevil Şerife Yapıcı vekili Avukat Muzaffer Emiroğlu, davalı Kü
tahya Yeni Mahalle Kemer Sokak No. 8 de mukim iken halen semti 
meçhulde ismail oğlu 1936 doğumlu Süleyman Yapıcı aleyhine açılan 
şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanma davasının yapılan muhakeme
si sonunda : 

Mahkememizden verilen 13/12/1971 tarih ve 1971/38-715 karar nu
maralı ilâmda davacının davasının kabulüne ve taraflann Türk kanunî 
medenisinin 134, 138, 142 ve 150 inci maddeleri hükmünce boşanmala
rına kabahatli görülen davalının bir sene müddetle başkası ile evlen
mekten memnuiyetine 28850 kuruş mahkeme giderinin davalıya tahmi
line davacının yüzüne karşı davalının gıyabında karar verilmiş olmakla 
işbu hüküm hulâsası tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1847 

Haymana Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1969/125 
K . No : 1971/215 
Suçlu : Mehmet Demir Hinto oğlu 1950 doğumlu Şerife'den doğma 

bekâr, cahil, Haymana Kayabaşı Mahallesinde oturur. 
Suç : Geceleyin meskenden hırsızlık 
ISuç tarihi : 27/8/1969 
Sabit olan sanığın eylemine uyan T. C. K. nun 491/llk, bendi gere

ğince 6 ay hapsine ve fakat sanık mükerrir olduğundan T. C. K . nunun 
85 inci maddesi gereğince işbu cezasının takdiren ve teşhiden yansı ar
tırılarak sonuç olarak sanığm dokuz ay hapsine ve T. C. K. munun 525 
inci maddesine göre bu kadar süre genel gözetim altında bulundurulma
sına 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 nci maddelerin tatbikine ve indirımeye 
yer olmadığına dair verilen 3/11/1971 tarihli hüküm gıyabî olup bütün 
aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 
29 uncu maddelerine tevfikan hüküm hulâsasının Resmî Gazete ile ilâ
nen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca yaym tarihin
den itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildi. 

1784 
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Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Mahkememizin 16/11/1971 gün ve 1971/158-355 sayılı kararı ile 
hırsızlık suçundan sanık Şereflikoçhisar İlçesi Solakuşağı Köyü hane 
110, cilt 8/1 ve sahife 255 de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Mürüvvet'den 
1954 de doğma Recep Ünsal'ın TCK. nun 493/2, 522, 55/3, 493/2, 522, 
55/3, 73 üncü maddeleri ile neticeten bir sene sekiz ay ağır hapis ve 74 
Ura 65 kuruş yargılama giderinin sanıktan tahsiline, temyizi kabil ol
mak üzere anılanın yokluğunda verilen kararın, bütün araştırmalara 
rağmen bulunup tebligat yapılamadığından, 7201 sayüı Tebligat Kanu
nunun 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerine uyularak Resmî Gazete'de bir 
defaya mahsus olmak üzere ilânen tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün 
sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, tahakkuk edecek ilân ücretinin sa
nıktan tahsiline 22/2/1972 gün ve aynı sayılı ilâmı ile karar verildiği 
ilân olunur. 1881 

Gaziantep Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

AdU özkeçeci'nin istanbul Tahtakale Telefon Sokak Tomruk Çık
mazı Kemal Han 3 de Yako Bahar ve Misel Bahar ile Bohor Sadi Döfranko 
aleyhlerine açtığı davada: davalılarla ticarî ilişkileri • borçları kalmaksı
zın bir yıl önce kesilmişken Bohor'a ciro ettikleri 5/12/1969 ve 20/12/1969 
vadeli 2.500 zer liralık emre muharrer asılsız iki senetle Yako ve Mişel'e 
borçlandırıldığından muarazalannm men'iyle senetlerin iptali istenmekte
dir. Adreslerinde buldurulamıyan davalı Yako ve Mişel'e 7/4/1972 günü 
duruşmaya gelmeleri duyurulur. 1858 

Kmık Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/194 
Kmık Yeni Mahalleden davacı Fahriye A k tarafından davalı Remzi 

A k aleyhine açılan boşanma davasının yapılan muhakemesi sırasında : 
Davalı Remzi Ak 'm adresi meçhul bulunduğundan ilânen adına 

24/1/1972 tarihinde davetiye tebliğ edildiği halde mezkur gün ve saatte 
mahkemeye gelmediğinden bu kere ilânen gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiştir. 

Duruşma günü olan 10/4/1972 tarihinde mahkememizde hazır bulun
madığınız takdirde gıyabınızda yargılama devam olunacağı gıyap kararı 
yerine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 1845 

Araklı Asliye Hukuk HâkimUğinden : 

1971/399 
Davacı Süleyman Demir tarafından, davalılar Saadet Kılıç ve arka

daşları aleyhine açmış olduğu tevsiki nikâh davasının yapılan duruşma
sında : 

Davalı Istanbul-Taksim Nizamiye Caddesi Kuzu Kulağı Sokak No. 
4/14 de ikamet eden Hasan oğlu Hamza Çakır'a davetiye tebüğ edildiği 
halde 25/2/1972 tarihli duruşmaya gelmediğinden bu defa duruşmanın 
bırakıldığı 21/4/1972 tarihinde duruşmada hazır bulundurulması gıyap 
kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1856 

Aksaray 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Yapılcan Köyünden Arif kızı Habibe Özkök tarafından Ş. Koçhisar'm 
Hacı Ahmetli Tepe Köyünden Süleyman oğlu Veli namı diğeri A l i Altın
baş. 

Davalı adına çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade edilmesi üzerine 
kendisine ilânen tebliğ edilmiş duruşma günü gelmediğinden bu sefer gı
yap kararının da Uânen tebliğine mahkemece karar verilmiş duruşmada 
27/4/1972 gününe bırakılmış duruşma gününde gelmediği veya kendisini 
bir vekille de temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam 
edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1857 

Hopa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/117 
Davacı Cevdet Osmanağaoğlu ve arkadaşları vekili tarafından da

valı Naciye Aksoy aleyhine açüan istihkak davasının yapılan açık duruş
masında : 

Davalı Naciye Aksoy adresine çıkarılan davetiyelere verilen meşru
hattan davalının bulunamadığı ve ayım zamandı emniyete yazılan mü
zekkereye de davalının adresinin tespiti mümkün olmadığı verilen meş
ruhattan anlaşılmakla davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalı Naciye Aksoy duruşmanın talik edildiği 2/5/1972 Salı günü 
saat 10.10 da duruşmada hazır bulunmasının veya kendisinin bir vekille 
temsü ettirmesi davetiye tebUği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 204 

Tunceli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/188 
Davalı Ahmet Akçiçek ve Gülüstan Akçiçek arasında cereyan eden 

boşanma davasının yapılan aleni yargılaması sırasında : 
Daavlı Gülüstan Akçiçek'in adresi meçhul olduğundan duruşma gü

nünü büdirir tebligatın ilânen yapılmış olup yine duruşmaya gelmediğin
den gıyap kararının ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğin
ce Gülüstan Akçiçek'in duruşmanın atılı bulunduğu 24/4/1972 Pazartesi 
günü saat 9.40 da duruşmada hazır bulunması gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 1990 

Kemaliye AsUye Hukuk HâkimUğinden : 

1971/24 
Mustafa, Şadiye Haznedar, Memnune Ayangil, Ayşe önal vekilleri 

Osman Yenigün tarafından Ayten, Faik, Zeki, Sadettin ve Öztürk önal 
haklarında açmış olduğu tapu iptaü ve tescil davasının yapılan duruşması 
sırasında : 

Davalı öztürk önal 'm yapılan arama ve tahkikata rağmen buluna
madığından ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçen 
davalının duruşmanın bırakılmış olduğu 20/4/1972 Perşembe günü saat 
10.30 da Kemaliye Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebüğ olunur. 1991 

Gebze Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/720 
Davacılar Hali l Harmanlı v. s. tarafından, davalılar Kemal Akçak-

hoca v. s. aleyhlerine açılan tapu iptali davasının yapılan duruşmasında : 
Davalılardan Kemal Akçakhoca'nmr adresi meçhul bulunduğundan 

Resmî Gazete'nin 3 Ocak 1972 tarihli nüshasında davetiye tebliğ edilmiş 
olup gelmediğinden duruşmanın muallâk bulunduğu 20/4/1972 günü saat 
10.00 da Hâkimliğimizde hazır bulunması gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere ilân olunur. 1993 

Biga Asliye Hukuk HâkimUğinden : 

1971/872 
Yankesiciler tarafından çalman iki adet ticarî senedin iptaline ka*-

rar verilmesini isteyen davacı Cemal Gündüz tarafından açılan davanın 
yapılan duruşmasında : 

Biga'da Dereliler iKollektif Şirketinden davacı Cemal Gündüz'ün 
alacağı olan ve yankesiciler tarafından çalman 14/2/1971 vadeli 5.000 
liralık ve 14/3/1972 vadeli 10.000 liralık iki adet bono bedelinin borçlu 
Şirket tarafından- kendilerine ibraz edildiğinde ödenmemesine karar ve
rilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 1994 

Sivas Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/20 
Davacı Saffet Camuzcu veldli Avukat Hilmi Kaya tarafından, da

valı Yılmaz öğüt aleyhine açılan alacak davasında : Davalının adresi 
bilinemediğinden ilânen tebligat icrasına karar verildiğinden bu defa da
valı Yılmaz Öğüt'ün duruşmanın bırakıldığı 21/3/1972 günü saat 9.00 da 
bizzat veya bir vekille temsil ettirmesine gelmediğinde adına gıyap ka* 
rarı çıkarılacağı davetiye ve dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebüğ olunur, 1996 



Sahife: 18 (Resmî Gazete) 14 MART 1972 

istanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E . No : 1969/713 
K . No : 1971/1331 

Davacı: K . H. 
Mağdur : Mehmet Güldoğan, Beyazıt Sareyya Otelinde yatar, kalkar 
Sanık : Yusuf Aslan - Davut oğlu, Osenne'den olma, 1933 doğumlu, 

Midyat Rasavat Köyünde nüfusa kayıtlı, adresi meçhul 
Suç : Tornavida ile yaralamak - sarhoşluk 
Suç tarihi: 26/6/1969 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkmda mağdur Mehmet Güldoğan'ı 

tornavida ile yaralamak ve sarhoşluk suçlarından istanbul 9. Sulh Ceza 
Mahkemesinde yapılan açık duruşması sonunda: 

T. C. K. nun 456/4, 457/1 inci maddeleri gereğince 400 lira ağır para 
cezası ile tecziyesine, aym kanunun 572/1 inci maddesi gereğince 2 ay 
süre ile hafif hapsine, 89 uncu madde gereğince bu cezalarının ertelenme
sine, 750 kuruşun muhakeme masrafının sanıktan tahsiline dair olan 
14/10/1971 tarihli gıyabî hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığı ika
met adresinin de meçhul kaldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 1862-1 

E. No : 1971/1130 
K. No : 1971/1308 

Davacı: K. H. 
Sanıklar: 
1 — Sevim Karaman, Kadir kızı Emine'den olma 1933 doğumlu Mer

zifon Çamlıca Mahallesi 31 hane nüfusuna kayıth ikamet adresi meçhul 
2 — Ahmet Karaman, Zeynel oğlu Hatice'den olma 1926 doğumlu 

Merzifon Çamlıca Mahallesi nüfusuna kayıtlı ikamet adresi meçhul 
Suç : Müessir ful 
Suç tarihi: 9/8/1971 
Yukarıda kimükleri yazdı sanıklar hakkmda müessir fii l suçundan 

istanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşma sonunda : 
T. C. K. nun 456/4, 457/1, 89 uncu maddeleri gereğince 266 şar lira 

60 şar kuruş ağır para cezası üe tecziyelerine, bu cezalarının ertelenme
sine 300 kuruş masrafın sanıklardan tahsiline dair olan 8/10/1971 tarihli 
gıyabî hükmün sanıklara tebliği mümkün olmadığı ikamet adreslerinin 
meçhul kaldığı cihetle, 7201 sayılı TebUğat Kanununun 28 ve 29 uncu 
maddeleri gereğince, Uânen tebliğ olunur. 1862-2 

E. No : 1970/1129 
K. No : 1971/1315 

Daavcı: K. H . 
Sanık : Hüseyin Seyhan, Ömer oğlu, Esmeri'den olma, 3/4/1952 do

ğumlu Midyat Kerburan Köyü, 30 H . de nüfusa kayıtlı,olup adresi meçhul 
Suç : Müessir fül ve hakaret 
Suç tarihi : 6/10/1970 
Yukarıda kimUği yazüı sanık hakkmda istanbul 9. Sulh Ceza Mah

kemesinde yapılan açık duruşma sonunda T. C. K. nun 456/4, 457/1, 89 
uncu maddeleri gereğince 400 Ura ağır para cezası ile tecziyesine, 550 ku
ruş masrafın sanıklardan tahsiline, dair olan 18/4/1971 tarihU gıyabî 
hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığı, ikamet adresinin de meçhul 
kaldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri 
gereğince Uânen tebliğ olunur. 1862-3 

E . No : 1971/979 
K. No : 1971/968 

Davacı: K. H. 
ISanık : llyas Ünal, Hasan oğlu Habibe'den doğma, 1941 doğumlu, is

tanbul Kasım Paşa Bahariye Caddesi No. 16 da mukim Safranbolu Tabak
lar Köyü nüfusuna kayıtlı 

Suç : ölçüler Kanununa muhalefet 
Suç tarihi: 21/6/1971 
Yukarıda kimliği yazüı sanık hakkmda istanbul 9. Sulh Ceza Mah

kemesinde yapılan duruşmasız tetkikat sonu 6621 sayılı Kanunun 24/B 
maddesi gereğince 50 lira hafif para cezası ile tecziyesine, dair olan 
2/7/1971 tarihU gıyabî hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığı ikamet 

adresinin de meçhul kaldığı cihetle 7201 saydı Tebligat Kanununun 28 ve 
29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 1862-4 

E. No : 1970/452 
K. No : 1970/1190 
Davacı: K. H . 
Mağdur : Akif Eler 
Sanık : Mehmet Emin Ergin Mehmet oğlu Feri'den olma 1955 do

ğumlu Azdavay Bereketli Köyü nüfusuna kayıtlı ikamet adresi meçhul 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi : 16/4/1970 
Yukarda kimUği yazüı sanık hakkmda hırsızlık suçundan istanbul 

9. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşması sonunda, T. C. K. 
nun 64/1, 491/4, 522/1, 54/3 üncü maddeleri gereğince iki ay hapis ce
zası ile tecziyesine dair olan 20/11/1970 tarihli gıyabî hükmün sanığa 
tebliği mümkün olmamış ikamet adresi de meçhul kaldığından 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince, ilânen tebliğ olu
nur. 1862-5 

E. No : 1968/1183 
K. No : 1971/1311 
Davacı: K. H . 
Mağdur: Hasan Çankaya 
Sanık : A l i Şükrü Gürkaya, AU oğlu Kadriye'den doğma 1941 do

ğumlu istanbul Eyüp Hocaali Mahallesi nüfusuna kayıtlı ikamet adresi 
meçhul 

Suç : Bıçakla yaralamak 
Suç tarihi : 9/11/1968 
Yukarda kimliği yazıh sanık hakkmda bıçakla yaralamak suçundan 

istanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda, T. C. K. 
nun 456/4, 457/1 inci maddeleri gereğince 2 ay 20 gün süre ile hapsine, 
suç aleti bıçağın müsaderesine, 13 lira masrafın sanıktan tahsüine, dair 
olan 11/10/1971 tarihU gıyabî hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığı, 
ikamet adresinin de meçhul kaldığı cihetle 7201 sayılı TebUğat Kanununun 
28 ve 29 uncu maddeleri gereğince, Uânen tebliğ olunur. 1862-6 

E . No : 1969/691 
K. No : 1971/134 
Davacı: K. H . 
Mağdur : İsmail Fmdıkoğlu 
Sanık : ibrahim Fidan, Ahmet oğlu, Fatma'dan olma, 1954 doğumlu, 

Faruk ve Mümeyyiz Elmalı Bozhöyük Köyü 109 H . de nüfusa kayıtlı, ad
resi meçhul, sabıkasız, bekâr, okur, yazar, işsiz 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 19/6/1969 
Yukarıda kimliği yazılı sanık İbrahim Fidan hakkmda hırsızlık su

çundan istanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda 
T. C. K. nun 491/îlk, 522/1., 54/3 üncü maddeleri gereğince 1 ay süre ile 
hapis cezası ile tecziyesine, 950 kuruşun masrafı sanıklardan tahsiline, 
dair olan gıyabî hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığı, ikamet adre
sinin de meçhul kaldığı cihetle 7201 sayüı TebUğat Kanununun 28 ve 29 
uncu maddeleri gereğince Uânen tebliğ olunur. 1862-7 

E. No : 1971/32 
K. No : 1971/1555 
Davacı: K. H . 
Sanık : Ahmet Orhan Akoğlu, Mehmet oğlu, Raziye'den olma, 1931 

doğumlu, Fatih Şehremini Seyit Ömer H . 5 de nüfusa kayıth ikamet ad
resi meçhul 

Suç : TehlikeU vasıta kullanmak 
Suç tarihi : 16/12/1970 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında istanbul 9. Sulh Ceza Mah

kemesinde yapılan açık duruşması sonunda, T. C. K. nun 565/1-2, 89 uncu 
maddeleri gereğince 1 gün hafif hapsin, 3 lira hafif para cezası, 3 gün 
meslek ve sanatının tatUine, 850 kuruş muhakeme masrafının sanıktan 
tahsiline dair olan 13/12/1971 tarihU gıyabî hükmün sanığa tebliği müm
kün olmadığı, ikametgâh adresinin de meçhul kaldığı cihetle 7201 sayüı 
Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Uânen tebliğ olu
nur. 1862-8 



14 MART 1972 

Istanbul Dokuzuncu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1970/258 
K. No : 1971/1206 
Davacı: K . H . 
Sanık : Metin Parlak, Bekir Oflu, Neriman'dan olma, 1948 doğumlu, 

Altıntaş Dumlupmar 175 H . de nüfusa kayıtlı, ikamet adresi meçhul 
Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 26/2/1970 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkmda istanbul 9. Sulh Ceza Mah

kemesinde yapılan açık duruşması sonunda, T. C. K. nun 491/ilk, 522/1, 
525 inci maddeleri gereğince 9 ay süre ile hapis cezası üe tecziyesine, 9 ay 
müddetle E . U . N . altında bulundurulmasına, 10 lira masrafın sanıktan 
tahsiline, dair olan 17/9/1971 tarihli gıyabî hükmün sanığa tebliği müm
kün olmadığı, ikamet adresinin de meçhul kaldığı cihetle 7201 sayılı Teb
ligat Kanunu 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 

1862-9 

E. No : 1968/621 
K . No : 1971/1034 
Davacı: K. H . 
Mağdur : Hayri Yıldırım 
'Sanık : Alatdin Gölge, Ahmet oğlu Ayşe'den doğma 1942 D. lu, 

Kırklareli Yağmurtaş Bucağı Kayalı Köyü 275 H . nüfusuna kayıtlı ika
met adresi meçhul 

Suç : Gündüzün bina dahilinden hırsızlık 
Suç tar ihi : 12/5/1968 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında istanbul 9 uncu Sulh Ceza 

Mahkemesinde yapüan açık duruşma sonunda, T.C.K. nun 491/4, 81/2, 
3, 525 inci maddeleri gereğince 1 sene 2 ay hapis cezası ile 1 sene 2 ay 
emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına 500 -kuruş mah
keme masrafının sanıktan tahsiline dair olan 12/7/1971 tarihli gıyabî 
hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığı, ikamet adresinin de meçhul 
kaldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri 
uyarınca ilânen tebliğ olunur. 1862-10 

E. No : 1971/578 
K . No : 1971/578 
Davacı : K. H . 
Sanık : Hasan Sarıca İzzet oğlu, Hatice'den olma 1937 D. lu Şe

binkarahisar Anna Köyü 45 H . de nüfusa kayıtlı ikamet adresi meçhul 
Suç : ölçüler Kanununa muhalefet 
Suç tarihi : 16/4/1971 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkmda istanbul 9. Sulh Ceza Mah

kemesinde yapılan duruşmasız tetkikat sonu 6621 sayılı Kanunun 24/B. 
maddesi gereğince 50 lira hafif para cezası ile tecziyesine dair olan 
28/4/1971 tarihli gıyabî hükmün sanığa tebliği mümkün olamadığı ika
met adresinin de meçhul kaldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 1862-11 

E . No : 1969/483 
K . No : 1970/789 
Davacı : K. H . 
Mağdur : Dursun Baş, Hasan oğlu, 1943 doğumlu, 4. Levent Ak

çam Sokak No. 5/5 de mukim. 
Sanık : Muharrem Keküç, Kerim oğlu, Cennet'den olma, 1943 D. 

lu, Hafik Tavşanlı Mah. veya köyü, 71 H . de nüfusa kayıtlı, istanbul'da 
adresi meçhul, okur yazar, evli, oto yıkayıcısı sabıkasız. 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 12/4/1969 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkmda hırsızlık suçundan T. C. K. 

nun 491/3, 522/1., 525 inci maddeleri gereğince 4 ay hapis cezası Ue tec
ziyesine, 4 ay E. U . N . altında bulundurulmasına, 350 kuruş muhake
me masrafının sanıktan tahsiline dair olan 2/7/1970 tarihli gıyabî hük
mün sanığa tebliği mümkün olamadığı, ikamet adresinin meçhul kal
dığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29 uncu maddeleri 
gereğince ilânen tebliğ olunur. 1862-12 

E . No : 1971/575 
K . No : 1971/1504 
Davacı : K . H . 
Mağdur : Sabri Mutlu 
Sanık ; Süleyman Kaymaz, Sait oğlu Hanife'den olma, 1956 D. lu, 

Bitlis Narüdere Nahiyesi İnegöl Köyü 5 hanede nüfusa kayıtlı, ikamet 
adresi meçhul 

Sabisfe: 19 

Suç : Hırsızlık 
Suç tarihi: 21/4/1971 
Yukarıda ktaüiği yazılı sanık hakkmda istanbul 9 uncu Sulh Ceza 

MaJhkemesinde yapılan açık duruşması sonunda T. C. K. nun 491/llk. 
522/1., 55/3. maddeleri gereğince 2 ay süre Ue hapsine, 48 lira masra
fın sanıktan tahsiline dair olan 30/11/1971 tarilüi gıyabî hükmün sanığa 
tebliği mümkün olamadığı, ikamet adresinin de meçhul kaldığı cihetle 
7201 sayüı TebUğat 'Kanununun 28. ve 29 uncu maddeleri gereğince Uâ
nen tebliğ olunur. 1862-13 

E. No : 1971/904 
K . No : 1971/945 
Davacı : K. H . 
Sanık : Vinia Antia Hakamez, B. Cerrisan 1945 doğumlu, İsviçre 

tabiyetinde Beyoğlu Karaköy Tatarbey Sokak No. 40 da mukim 
Suç : 5683 sayüı Kanuna muhalefet 
Suç tarihi : 13/4/1970 
Yukarıda açık 'kimliği yazılı sanık Vinia Antia hakkında mahke

memizde yapılan açık duruşma sonunda : 
5683 sayılı Kanunun 15 ve 24 üncü maddeleri gereğince 20 lira ha

fif para ©ezası ile tecziyesine dair olan 30/6/1971 tarihU kararın sanığa 
tebliği mümkün olmamış ikametgâh adresi meçhul kaldığından 7201 
sayüı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Uânen 

' tebliğ olunur. 1862-14 

E . No : 1971/564 
K. No : 1971/1349 
Davacı : K . H . 
Mağdur : Mustafa Soydemir 
Sanık : Ahmet Yıldız, Mustafa oğlu, 1945 doğumlu, Lapseki Çar

dak Nahiyesi Ada Köyü 72 H . de nüfusa kayıtlı, ikamet adresi meçhul, 
Suç : Hırsızlık 

,Suç tarihi : 16/12/1970 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında işlediği hırsızlık suçundan 

istanbul 9 uncu Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaları sonun
da : T. C. K. 491/3, üncü 522/1, 525 inci maddeleri gereğince 6 ay süre 
ile hapsine, 6 ay müddetle emniyeti umumiye nezareti altında bulundu
rulmasına, 800 kuruş masrafın bu sanıktan tahsüine -dair olan 18/10/1971 
tarihli gıyabî hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığı, ikametgâh ad-
resininde meçhul kaldığı cihetle 7201 sayüı TebUğat Kanununun 28 ve 
29 uncu maddeleri gereğince Uânen tebliğ olunur. 1862-15 

Samsun 2. Asliye Hukuk HâkimUğinden : 

1970/1069 
Davacı İfakat Ediz vekili Avukat Ethem özturan tarafından', da

valı Yeni Mahalle Deniz Sokak No. 49 da ikamet ettiği büdirilen Yaşar 
Deniz aleyhine açüan boşanma davasının yapılan açık duruşması sıra
sında : 

Davalı gösterilen adreste bulunamadığından bahisle bilâ iade teb
liğ edilmiş zabıta marifeti ile yapılan tahkikatta adresüıdn meçhul olduğu 
anlaşılmakla karar gereğince davalıya gazete ile ilân edilerek tebligat 
yapılmasına karar verildiğinden : 

Duruşma günü olan 10/4/1972 günü saat 9.00 da Mahkememiz du
ruşma salonunda davalı Yaşar Deniz'in hazır bulunması veya kendisini 
bir vekille temsU ettirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 1997 

171/1103 
Davacısı Salih Zeki Tanrıverdi tarafından, davalısı Samsun Yeni 

Cezaevi karşısında- Sabri Çavuş Geçidi 9/A da ikamet ettiği bildirilen 
Şerife Tanrıverdi aleyhnie açüan boşanma davasının yapılan açık duruş
ması sonunda : 

Davalı gösterUen adreste bulunamadığından bahsiyle tebligat büâ 
tebliğ iade edilmiş olup, zabıta marifeti ile yapılan tahkikatta da adre
sinin meçhul olduğu anlaşılmakla karar gereğince davalıya gazete ile 
tebligat yapılması istenilmekle : 

Duruşma günü olan 12/4/1972 günü saat 9.00 da davalı Şerife Tan
rıverdi Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendi

sini bir veküle temsil ettirmesi tebUğat yerine kaim olmak üzere Uânen 
tebliğ olunur. 1998 

(Resmî Gazete) 



Sahife : 20 (Resmî ûazelıe) 14 MART 1972 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 52 adet büyük v* 50 adet küçük 
olmak üzere 102 adet posta açma masası kapalı yazılı teklif almak su
retiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dai
resi Başkanlıgmdan veya istanbul'da Sirkeci Büyük Postane karçısı 
Valde Han Kat 5 deki Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden TL. 60 muka
bili temin edilebilir. 

3 — Teklifler engeç 14/4/1972 günü saat 10.00 a kadar Genel 
Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

1981 / 2-1 

1 —i Teşekkülümüz ihtiyacı için 550 adet madenî tabure kapalı 
yazılı teklif almak suretiyle satm alınacaktır. 

2 —' Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlıgmdan veya istanbul'da Sirkeci Büyük Postane karşısı 
Valde Han kat 5 teki Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden TL. 40,— muka
bili temin edilebilir. 

3 — Teklifler engeç 14 Nisan 1972 günü saat 10.00 a kadar Genel 
Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

1982 / 2-1 

S A N T R A L BİNASI Y A P T D U L A C A K 
1) 2.817.387,20 TL. keşif bedelli istanbul Gayrettepe Santral bi

nası inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksütaıeye çıkarılmıştır. 
Geçici teminatı 98.271,62 liradır. 
2) Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı işleri Dairesi 

Başkanlığında ve istanbul Telefon Başmüdürlüğünde görülebUir. 
3) Eksiltme 3/4/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdür

lük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 
4) Isteklüerin 28/3/1972 Sah günü saat 17.30 a kadar eksütme 

şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe 
baş vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada vaki gecik
meler kabul edilmiyecektir. 

5) Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarım, eksütmenin yapılacağı 
günü saat 15.00 e kadar ihale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek 
üzere, Yapı işleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmek
tedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dUediğine ihale 
etmekte serbesttir. 1887 / 2-1 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — 1972 malî yılı içerisinde İdaremizce peyderpey yaptırılacak, 
tahminen (30.000) liralık, Ozalit teksir ve fotokopi çekme işleri kapalı 
zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — ihaleye ait şartname Genel Müdürlüğümüzde mesai saatleri 
dahilinde Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesinde görülebilir. 

3 —- Firmalar tekliflerini 1200 liralık nakit veya teminat mektup
ları ile birlikte 24/3/1972 günü saat 15.00 kadar kapalı zarf usulüne-
göre hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale komisyonuna vermiş ola
caklardır, ihale 24/3/1972 günü saat 16.00 da yapılacaktır. 

4 —• Genel Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya düe
diğine yapmakta serbesttir. 

Hân olunur. 1933 / 2-1 

Ankara Lv. A. 2 No. İu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (iki) kalem beyaz, haki naylon iplik kapalı zarfla eksütmeleri hiza
larındaki gün saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komsiyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edil
mez. 

M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n a i Miktarı Lira Kr. •» Lira Kr. Günü Saati 

Beyaz naylon iplik 
Haki naylon iplik 

1000 Kg. 75.000 — 
J800 Kg. 702.000,— 

5.O0O,— 30/3/1972 Perş. 
51,830,— günü saat 11.00 

de 

1960 / 4-1 

Adapazarı As. Sat. A l . Kom. Başkanlığından : 

Askerî ihtiyaç için aşağıda yazılı beş kalem sebze kapalı zarfla satm 
alınacaktır, ihalesi 29 Mart 1972 Çarşamba günü saat 11,00 de Tüm. Sat. 
A l . Kom. Bşk. lığmda yapılacaktır. Sebzeler cins cins ve garnizon garni
zon ayrı ayrı şahıslara ihale edilebilir. Evsaf şartname hergün Ankara, 
istanbul Levazım Amirlikleriyle Komisyonumuzda görülebilir, isteklile
rin ihale günü saat 10,00 a kadar teklif mektuplarını Tüm. Sat. A l . Kom. 
Bşk. lığına vermeleri ilân olunur. 

C i n s i 

Göbekli marul 
Taze soğan ) 
Taze baş soğan \ 
Taze kabak 
Taze bakla 
Maydanoz 

Miktarı 
Tah. fiyatı 

Lira Kr. 
Tutarı 

L i ra Kr. 
G. Tem. 

Lira Kr . 

35000 Kg. 1,50 52.500,— 3.875,— 
53000 Kg. 1,25 66.250,— 4.565,— 
41000 Kg. 1,50 61.500,— 4.325 — 
25000 Kg. 1,50 37.500,— 2.815 — 
81000 Dm. 25 20.250,— 1.520,— 

Toplam 238.000,— 13.150,— 

2106 / 4-1 

izmir Levazım Amirliği 1 No. lu Satm Alma Komisyonu Baş
kanlığından : 

Levazım AmirUği ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen 
bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen maddeler hizalarında gös
terilen tarihlerde kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyona 
verilmesi şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Şartnamesi Ankara - istanbul Levazım Amirliklerinde ve Komis
yonda mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

Her kalem mal toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı 
ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

C i n s i 

Marul 
Maydanoz 

Miktarı 

115.000 Ad. 
410.000 De. 

M. bedeli 
Lira Kr. 

84.870 — 
49.200,— 

G. teminatı 
Lira Kr. 

5.500,— 
3.750,— 

İ H A L E 
Günü Saati 

31/3/1972 
» 

11.30 

2105 / 4-1 

Millî Eğitim Bakanlığından : 

1 — Bakanlığımız Ankara Üçüncü Akşam Erkek Sanat Okulu 
«Film-Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezi» ile Vilâyet merkezle
rinde bulunan Eğitim Araçlan Merkezi Başkanlıkları, için 1972 yılı Büt
çesinden ödenmek üzere : 

a) Radyo stüdyo teçhizatı, 
b) Füm çekim, banyo ve seslendirme teçhizatı, 
c) Çeşitli projeksiyon makinası, cihaz ve malzeme teklif alma su

retiyle satm alınacaktır. 
2 —̂  Gerekli döviz Bakanlığımızca sağlanacak ve ithalâtta tarafı

mızdan yapılacaktır. 
S —' Bahis konusu teçhizat ve malzemeye ait teknik şartnameler 

Ankara'da Mesleki ve Teknik öğretim Müsteşarlığı Eğitim Araçları ve 
Teknik İşbirliği Genel Müdürlüğünden temin edilecektir. 

4 —• Şartnamelere uygun teklifler engeç 6 Mayıs 1972 Cumartesi 
günü saat 13.00 e kadar Bakanlığımız Eğitim Araçları ve Teknik İşbir-
üği Genel Müdürlüğünde bulunacaktır. 

5 — Bakanlığımız makina, cihaz ve malzemenin [miktarını azaltıp 
çoğaltmakta, icabında hiç almamakta serbesttir. 1988 / 4J1 

Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/1612 
K . No : 1971/986 
Eskişehir İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinin 30/11/1971 tarih ve 

1971/1612 esas 1971/986 karar sayılı ilâmı ile hükümlü Mehmet Güden'e, 
İsmail Güden vasi tayin edilmiştir, ilân olunur. 2032 



H MART 1972 (Resmî 

Türkiye Halk Bankası A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Basılı kâğıt yapılacaktır 
1 — 1.165.000,— lira muhammen bedelli 136 kalem basılı kâğıt yap

tırılması işi, kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 
2 — 50.350,—' lira geçici teminatı olan bu işe ait şartname, Anka

ra'da Genel Müdürlüğümüz Levazım Müdürlüğüden, istanbul'da istanbul 
Şubemizden, İzmir'de İzmir Şubemizden 50,—< lira bedel mukabilinde te
min edilebiür. 

3 — Eksiltme 23/3/1972 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da 
Genel Müdürlük binamızda toplanacak iSatın Alma Komisyonumuzda ya
pılacağından, tekliflerin aynı gün saat 15.00 e kadar mezkûr Komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi gerekir. 

4 — Her ne sebeple olursa olsun belirtilen zamanda verilmeyen tek
lif mektupları nazarı dikkate alınmayacaktır. Postada vaki gecikmeler 
kabul olunmaz. 

5 — Geçici teminat mektuplarının veya Bankamız veznesine nakit 
yatırılmışsa makbuzunun kapalı teklif zarfına konulması lâzundır. 

6 — İhaleye iştirak edecek firmaların kendi adlarına tescilli ve söz 
konusu işimizi yapabUecek kapasitede matbaaları olması ve bir defada 
en az 500.000,—- liralık (Malzeme dahil) benzeri bir matbua baskısını ya
pıp tesüm etmiş olması şarttır. Bu hususları tevsik edici belgeler kapalı 
teküf zarflarına konulacaktır. 

7 — Bankamız, 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununa 
tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi düediğtoe vermekte 
serbesttir. 

Not : 3/3/1972 tarihinde eksUtmesi yapılmak üzere evvelce Uân edi
len bu işe ait ihale iptal olunmuştur. 1883 / 3-2 

istanbul Lv. Amirliği Sirkeci - Demlrkapı 1 No. lu Sat. A l . Kom. 
Başkanlığından 

Hava Birlikleri ihtiyacı olan aşağıda yazılı kuru fasulye, 51 İnci 
madde gereğince açık eksütme usulü ile satm alınacaktır. Şartnameleri 
Ankara ve İzmir Lv. Amirlikleri ile Sirkeci - Demirkapı'daki Komis-
yon'da görülebUir. 

Cinsi : Kuru fasulye, Miktarı : 14000 kilo, Tahminî tutarı : 59.500 
Ura, Geçici teminatı : 4.225 lira, İhale gün ve saati : 27 Mart 1972 Pa
zartesi saat 11.00 de. 1660 / 4-3 

Eskişehir Hv. Sat. A l . Kom. Başkanlığından : 

Aşağıda yazılı beş kalem ihtiyacın kapalı zarfla ihalesi hizasında 
yazılı gün ve saatte komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
Komisyonumuzda ve Ankara, istanbul Lv. Amirliklerinde görülebiUr. 
TekUf mektupları ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyonu
muza tesUm edilmeüdir. Postadaki gecikmeler muteber değildir. Her ka
lemi ayrı ayrı ihale edüebüir. 

M. bedeli G. teminatı I H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Taze bakla 7.000 Kg. 14.000,— 1.050,— 23/3/1972 16.00 
Per. 

Taze soğan 5.000 » 8.000,— 600,— » » 
Dereotu 6.000 Demet 1.800,— 135,— » » 
Maydanoz 12.000 » 3.O00— 225,— » » 
Marul 50.000 Ad. 33.000,— 2.475,— » » 

1817 / 4-3 

T. B. M. Meclisi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 

Şartnamede cins v® miktarı yazılı 4 kalem tatlı kapalı zarf usu-
liyle satın alınacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi mesai saatleri dahilinde Dairemiz Muhafız 
Tabur Komutanlığında ve istanbul'da Millî Saraylar Müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muhammen bedeli 252.000,— lira ve geçici teminatı 13.830,— lira
dır. İhalesi 23/3/1972 Perşembe günü saat 15.00 de T. B. M. Meclisi 
Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır.' 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 2490 sayılı -Kanuna göre hazır
layacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00 e kadar makbuz 

GaaeHe) Sahiıte : 21 

mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ve 1972 yılı ticaret 
odası belgesini ibraz etmeleri ilân olunur. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 1822/4-3 

Antalya Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyeye bağlı E. S. O işletmesi için kapalı zarf usuiü ek
siltme ile 3 adet şehir içi tipi otobüs satm alınacaktır. 

2 — İhale 21/3/1972 Salı günü saat 16.00 da Belediye binasında 
icra edilecektir. Zarfların ihale saatinden bir saat evveline kadar veril
miş olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

3 — Üç otobüsün muhammen bedeli 1.050.000 lira ve geçici temi
natı 41.500 liradır. 

4 — Şartnameler her gün mesai saati içinde Encümen Kalemin
de görülür ve isteyenlerin adresine gönderilir, 

5 — Mektup 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanacak
tır. Teklif mektubu ile birlikte geçici teminat makbuz veya mektubu
nun, mahallî ticaret odasından alınmış 1972 yılı vizesi görmüş belge
nin ve teklif verilen otobüse ait teknik spesifikasyon ve planların 
ibrazı gerekir. 

İlân olunur. 1388/4-3 
• 

Türk Hava Yollan A. O. dan: 

YEŞİLKÖY'DE İLAVE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

1 — Yaptırılacak ilâve inşaatın keşif bedeli (414.953,63) TL. olup 
muvakkat teminatı (20.747,68) TL. dır. 

2 — Teklifler 16/3/1972 Perşembe günü saat 15.00 e kadar Ortak
lığımız İnşaat Başmühendisliğine verilecektir. 

3 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — Şartname, keşif ve projeler THY Gümüşsüyü Dersan Han 

No. 90 da İnşaat Başmühendisliğinde görülebilir. 
5 — Ortaklığımız 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa 

tabi değildir, İhaleyi dilediğine vermekte serbesttir. 
1663 /2-2 

• 
Balıkesir Askerî Satın Alma Kom. Başkanlığından: Cinsi: Siyah zeytin tanesi. Miktarı: 18 Ton, Muhammen bedeli: 

126.000 TL., Geçici teminatı: 7.550 TL., İhale tarihi: 27 Mart 1972, 
İhale saati: 11.00 

Balıkesir garnizonu kara birlikleri ihtiyacı için yukarıda yazılı 
yiyecek maddesi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. İha
lesi belirtilen gün ve saatte Balıkesir As. Sat. Al. Kom. Bşk. lığında 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda, Ankara ve İzmir Le
vazım Amirliklerinde görülebilir. Teklif mektuplarının ticaret odası kayıt 
belgesi ile birlikte ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona 
verilmesi şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

1818 /4-4 

Kırklareli Askeri Satm Alma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cins, miktar, muhammen bedeli ile geçici teminatı yazılı 
altı kalem yiyecek ve yakacak maddesi hizasında gösterilen gün ve sa
atte kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. Evsaf ve şartnameler Komis
yonda, Ankara ve istanbul Levazım Amirliklerinde görülebUir. Teklif 
mektuplannın ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

M . bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı TL. TL. Günü Saati 

Taze soğan 26 ton 41.600 3.120 27/3/1972 11.00 
Taze bakla 21 ton 33.600 2.520 27/3/1972 15.00 
Taze kabak 37 ton 55.500 4.025 27/3/1972 16.00 
Göbekli marul 64.000 adet 80.000 5.250 28/3/1972 11.00 
Odun 3.430 ton 486.000 23.190 28/3/1972 15.00 
Linyit kömürü 4.100 ton 820.000 36.550 28/3/1972 16.00 

1833/4-4 
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Gaziantep 5. Zh. Tug. K. Sat. A l . Kom. Başkanlığından : 

Kapalı zarfla aşağıda yazılı Uç kalem ikmal maddesi hizalarında gös
terilen gün ve saatlerde Komisyon Başkanlığı binasında ihale edilecektir. 
Şartnameler Ankara - istanbul Levazım Amirliğinde ve -Komisyon Baş
kanlığında her gün mesai saatlerinde görülebilir. Mektupların en geç ihale 
saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi postada vaki gecikmelerin 
kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

C i n s i 
Tah. tutarı 

Miktarı Lira Kr . 

Taze bakla 
Marul 
Yoğurt 

20 Ton 24.000,-
30000 Ad. 30.000-

6 Ton 15.000-

G. Tem. 
Lira Kr . 

1.800,— 
2.250,— 
1.125,— 

İ H A L E 

Günü 

3/4/1972 
3/4/1972 
3/4/1972 

Saati 

11,00 
11,00 
11,00 

2094 / 4-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

(Isıtma tesisatı yaptırılacaktır) 

Kurumumuzca Seyitömer Elektrik Santralında yaptırılacak ısıtma 
tesisatı işleri sabit birim fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 — Eksiltme 3 Nisan 1972 Pazartesi günü saat (15.00) de Ankara'da 
Sıhhiye Necatibey Caddesindeki 36 No. lu Genel Müdürlük binasmda ya
pılacaktır. 

2 — Tahmini keşif tutarı (1.370.531,70) TL. olup, geçici teminatı 
(45.000,— TL.) dır. 

3 — Eksütmeye girmek için (iştirak belgesi) alınması şart olup, 
istekUlerin; 

a — (G) grubundan en az 2.000.000,— TL. lık müteahhit karnesi, 
b —• Benzeri bir işi bir defa da taahhüt suretiyle yaptığma dair belge, 
c — Eksiltme şartnamesinin 8 inci maddesinde belirtilen vesikalarla, 

20 Mart 1972 Pazartesi günü saat (17.00) ye kadar Necatibey Cad. No. 3 
Marohan'daki inşaat Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. 

4 — iştirak belgeleri 29 Mart 1972 tarihinden itibaren inşaat Dairesi 
Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.00) e kadar inşaat Dairesi 
Başkanlığına verilmiş olması lâzımdır. Gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Dosyalar İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebiUr. 
7 — Dosya satm alınması şart olup, eksiltme günü saat (12,00) ye 

kadar (250,— TL.) ya alınabilir. 
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2098 / 2-1 

İzmir Levazım Amirliği 1 No. lu Satm Alma Komisyon Başkan
lığından : 

Deniz birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen 
bedeU ve geçici teminat miktarı belirtilen maddeler hizalarında gösteri
len tarihlerde kapalı zarf usulüyle ahnacaktır. Teklif mektuplarınm 
ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi şarttır. Postada vaki 
gecikmeler kabul edilmez. Şartnamesi Ankara - istanbul Levazım Amir
liklerinde ve Komisyonda mesai saatleri dahilinde görülebiUr. 

Her kalem mal toptan bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı 
ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

M. bedeli G. teminatı İ H A L E 
C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

raze bakla 
Semizotu 
faze kabak 
nere otu 
Marul 
Çilek 
Kiraz 

8300 Kg. 
0200 Kg. 
9300 Kg. 
280O Demet 

20250 Ad. 
3100 Kg. 
8000 K g . 

8.300,— 
6.820 — 
9.300,— 

700,— 
15.187,50 
13.950,— 
32.000,— 

625,— 
520,— 
700,— 

55 — 
1.050 — 
1.060,— 
2.400 — 

31/3/1972 Cuma 
günü saat 11.00 de 

2074 / 4-1 

Deniz İkmal Komutanlığı istiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, mu
hammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen maddeler hizalarmda 
gösterilen tarihlerde kapalı zarf usulüyle alınacaktır. 

Teklif mektuplarınm ihale saatinden bir saat evvel Komisyona ve
rilmesi şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Şartnamesi Ankara - istanbul Levazım Amirliklerinde ve Komis
yonda mesai saatleri dahilinde görülebiUr. 

Cinsi : Yumurta, Miktarı :29O0OO Ad., Muhammen bedeli : 188.500,— 
lira, Geçici teminatı : 10.675,— TL., ihale tarihi : 3/4/1972 günü saat 
11.00 de. 2075 / 4-1 

İller Bankasından : 

Muhatap : Süleyman Erdinç, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi Yüz-
başıoğlu Han No : 15/1 - Ankara 

(Halen adresi meçhul) 
Taahhüdünüzdeki Savur Kasabası İçme suyu projesi mukaveleniz 

feshedilmiştir. Tebliğ olunur. 2077 / 1-1 

Adalet Bakanlığından : 

Ayaş Adalet Dairesinde çıkan yangın sonucu, icra memurluğu ile 
mahkemelere ait dosya ve evraktan bir kısmının ziyaa uğradığı anla. 
şılmış olmakla (Yangın, yer sarsıntısı, seylâp ve heyelan sebebiyle mah
keme ve Adliye dairelerinde ziyaa uğraayn dosyalar hakkmda yapıla
cak muamelelere ait 4473 syıalı Kanun'un) Ayaş'ta uygulanmasına ve 
yangın sebebiyle ziyaa uğrayan dosyalar hakkında sözü geçen kanun hü
kümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

2028 

Gölcük Deniz Teknik Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Müteahhit namı hesabına açık eksiltme Ue 72 ton Patates 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli : 118.800,— lira olup, geçici temi
natı : 7.190,— liradır. 

2 — Eksiltmesi 30 Mart 1972 Perşembe günü saat 15.00 de Ko
misyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri M . S. B. Ankara, 
istanbul Levazım Amirlikleri ile Komisyonumuzda görülebUir. 

2104/4-1 

Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu 
Reisliğinden : 

Ahşap ve beton traversler için, çekUmiş profil malzemeyi işleyerek 
çeUk selet imal edecek tezgâh grubu satın alınacaktır. 

1 — Yukarıda yazılı malzeme hariçten tekUf alma usulü ile eksilt, 
meye konulmuştur. 

2 — TekUflerin en geç 3 Mayıs 1972 Çarşamba günü saat 15.00 e 
kadar Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Malzeme Dairesinde topla
nan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — Bu işe ait şartname TCDD nın Ankara'da Merkez ve istanbul'
da Sirkeci veznelerinden 150,— TL. mukabilinde temin edilebihr. 

4 — Firmalar, teklif alma şartnamelerini, TCDD dan1 aldıklarını 
tevsik için vezne makbuzlarını teklifleriyle birlikte TCDD ye göndere
ceklerdir. 

5 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacak
tır. 

6 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısmen yapmakta veya 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 2029 / 2-1 

Niğde Aksaray Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1971/1247 
K . No : 1971/1579 
Karar Tarihi : 22/12/1971 
Maznun : İsmail Kaya, Haydar oğlu Ayhan'dan 1943 D. lu He

kimhan Sarıkız K. den olup Ilgın Eldeş K . de mukim evli 1 çocuklu, 
cahü, sabıkasız esnaf Türk, islâm. 

Suç : Darp 
Hüküm : T. C. K. nun 456/4 üncü maddesi Ue ikiyüz lira ağır 

para cezası. 
Yukarıda mahkûmiyeti yazılı gıyabî hükmün maznunun aranma

sına rağmen bulunamadığı ve tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Ka
nunun 29 uncu maddesi gereğince neşir tarihinden itibaren 15 gün son
ra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 1912 
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İsparta Askerî Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

İsparta ve Burdur Garnizonları ihtiyacı için 2.490 sayılı Kanunun 
31 inci maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

İsteklilerin 28 Mart 1972 günü geçici teminat makbuzları veya 
banka mektupları ile birlikte Komisyonumuzda hazır bulunmaları, bu 
işe ait evsaf ve şartnameler Ankara, İzmir Levazım Amirlikleri ile Ko
misyonumuzda görülebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Miktarı Tah. Fia. G. teminatı İHALE 
Garnizonu Cinsi Kg. Lira Krş. Lira Krş. Tarihi Saati 

İsparta 

Burdur 

Taze bakla 

Taze bakla 

18.000 

10.000 
1,75 

1,75 

2.362,50 28/3/1972 15.30 

1.312,50 28/3/1972 lt.00 

1819 /4-4 

Eğridir Askerî Satm Alma Komisyon Başkanlığından : 

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Komutanlığı ihtiyacı için aşağıda 
yazılı yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartna
meleri Ankara - İzmir Levazım Amirlikleri ile Komisyonda görülebilir. 

Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar Komis
yon Başkanlığına verilmesi lazımdır. 

T. bedeli G. teminatı 
C i n s i Miktarı Lira Kr . Lira K r . 

Taze soğan 4.000 Kg. 6.000,— 450,— 
Yoğurt 4.000 Kg. 10.000,— 750 — 
Taze bakla 2.000 Kg. 1.000 — 300 — 
Dere otu 1.000 Ad. 300 — 23,— 
Maydonoz 5.000 Dem. 1.500 — 112.— 
Marul 1.200 Ad. 1.200 — 90 — 

İ H A L E 
Günü Saati 

28 Mart 1972 
Salı 15 de 

1944/4-3 

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının ihtiyacı 
Olan yivecek maddeleri kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. Şartname
lerin Ankara - İzmir Levazım Amirliklerinde ve İsparta - Afyon Satın 
Alma Komisyon Başkanlıklarında Komisyonumuzda görülebilir. 

Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat önce Komisyonumuzda 
bulundurulacak şekilde gönderilmesini. 

C i n s i 
T. bedeli G. teminatı İ H A L E 

Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Yumurta 100.000 Adet 68.000,- 4.650,— 28 Mart 1972 
Sah saat 15.30 da 

1946/4-3 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce 72 kalem kuru erzak 2490 sayılı Kanun gereğince 
kapalı zarf eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

1 —t Tahminî bedeli 962.886,— lira ve geçici teminat 42.265,44 l i 
radır. 

2 —• Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 —• İhalesi 27/3/1972 günü saat 15.00 de Encümen Salonunda ya

nılacaktır. 
4 — İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate aıinmaz. 1954 / 4-2 

istanbul Lv. Amirliği Sirkeci 
başkanlığından: 

Demirkapı 1 No. lu Sat. A l . Kom. 

Deniz birlikleri ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek 
naddeleri, kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnameleri Ankara 
'e izmir Lv. Amirlikleri ile Sirkeci - Demirkapı'daki Komisyonda görü-
ebilir. 

Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar Ko
misyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. Postada vaki gecikmeler ka
bul edilmez. 

Cinsi 

Kıvırcık salata 
Taze soğan 
Kırmızı turp 
Marul 

Taze bezelye 
Taze kabak 

Taze bakla 
Semiz otu 
Dere otu 

T. tutarı G. teminatı 
Miktarı Lira Kr. Lira Kr . 

16000 Adet 3.500 — 1.013,— 
1500 Kg. 2.100 — 
7500 Dem. 3.750 — 282,— 
3OO0 Adet 3.000 — 225 — 

22.350,— 1.677,— 

6000 Kg. 16.200 — 1.215,— 
20000 Kg. 30.000,— 2.250,— 

46.200,— 3.465,— 
9000 K g . 13.500 — 1.013,— 

10000 Kg. 15.000,— 1.125,— 
7500 Kg. 2.250 — 169 — 

30.750,— 2.307,— 

İhale gün ve saati 

27/3/1972 Pzt. 11.30 

28/3/1972 Salı 11.30 

1945 / 4-3 

Tarım Bakanlığı Ev Ekonomisi Okulu Müdürlüğünden : 

Okulumuzun 1972 malî yılı ihtiyacı olan 25.000'adet ekmek kapalı 
zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29/3/1972 Çarşamba 
günü saat 11.00 de Ankara Ev Ekonomisi Okulunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 20.000 lira olup, geçici teminatı 1.500 liradır. Şartname
ler Ankara Okullar Saymanlığında ve Ev Ekonomisi Okulunda mesai 
saatlerinde görülebilir. 

İsteklilerin teklif mektupları ile birlikte 1972 yılı ticaret odası 
vesikası ve geçici teminat mektubunu ihale saatinden bir saat evvel ko
misyona vermeleri, postada vaki gecikmelerin kabul edümeyeceği ilân 
olunur. 2057 / 4-1 

Yenimahalle Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/555 
Davacı Millî Savunma Bakanlığı vekili tarafından davalı Nuri 

Ayancık, Mehmet Güven ve Cafer Aktürk aleyhine açmış olduğu alacak 
davasının yapılan duruşmasında : 

Davahlar ikamet ettikleri yerden adres bırakımaksızm aynlmış ol
dukları ve zabıtaca yapılan tahkikatta böyle kimselerin bilmediğinden 
ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince davalı
lar Nuri Ayancık, Mehmet Güven ve Cafer Aktürk duruşmanın bırakıl
dığı 13/4/1972 Perşembe günü saat 9.15 de Hâkinüiğimizde hazır bulun
maları veya kendilerini temsil eden bir avukat göndermeleri aksi halde 
davanın gıyaplarında devam olunacağı davetiye yerine kaim olmak üze
re ilânen tebliğ olunur. 1839 

1971/83 
Davacı Millî Savunma Bakanlığı vekili tarafından davalı Cafer 

Tayyar Dabbağ ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu alacak davasının 
yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Ömer Ergün'ün Gayret Mahallesi 9 Blok kat 2 de ika
met etmekte iken oradan adres bırakmaksızın ayrılmış olduğu ve zabı
taca yapılan tahkikattan da adresi bilinemediği anlaşılmış olduğundan 
ilânen tebligata rağmen gelmediğinden gıyabına karar verilmiş olduğun
dan davalı Ömer Ergün duruşmanın bırakıldığı 13/4/1972 Perşembe 
günü saat 9.20 de hâkimüğimizde hazır bulunmanız veya kendisini bir 
vekille temsü etmediği takdirde davanın gıyabında devam olunacağı gı
yap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1840 

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/1753 
Mahkememizin 30/12/1971 tarih ve 1971/1753-1034 sayüı kararı ile 

Eskişehir Yeni Mah. 637 hanede nüfusa kayıtlı ve iki sene altı ay hapse 
mahkûm Gaaffar ve Nadiye'den olma 1942 doğumlu hükümlü Ömer Sın-
mazer'e, Eskişehir Işıklar Mah. Yiğitler Sokak 45-47 numarada mukim 
annesi Nadiye Sınmazer'in vasi tayin edüdiği Uân olunur. 1943 
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Bolu Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1971/220 
Davacı Hüseyin Ersoy tarafından davalı Idris Ersoy ve arkadaşları 

aleyhine ikame olunan tapu kayıt iptali ve tescil davasının yapılan du
ruşması sırasında : 

Bolu Ulumesçit Köyünden Mükerrem özsoy ve Nermin Ersoy'un 
adresleri meçhul olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine karar veril
miştir. 

Mükerrem özsoy ve Nermin Ersoy duruşmanın muallâk bulunduğu 
6/4/1972 günü mahkemede hazır bulunmanız, gelmediğiniz ahvalde gıyap 
kararının Uânen tebliğ edileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebUğ olunur. 1770 

Pertek Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/99 
Davacı Pertek Kazacı Camiikebir Mahallesi 56 No. Iu hanede kayıttı 

Mehmet özen tarafından davalı eşi Rakibe Özen aleyhine açılmış bulunan 
boşanma davasının yapılan açık duruşma sonunda : 

Pertek Kazası Camiikebir Mahallesi 56 hanede nüfusa kayıth bulu
nan davacı Mehmet Özen ile davalı Rakibe özen'in M . K. nun 134 üncü 
maddesi gereğince boşanmalarına, kabahatin davalıda olduğu sabit görül
düğünden M . K. nun 142 nci maddesi gereğince davalının bir yü müddetle 
evlenmekten memnuiyetine, karar verilmiş olup, karar suretinin dava
lıya adres bırakmadan semti meçhule gittiğinden tebliğ edilememiş oldu
ğundan 18/3/1971 gün ve 1970/99 esas 1971/218 sayüı karar işbu Uânın 
neşir tarihinden itibaren 15 gün içerisinde davalı boşanma kararım tem
yiz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği üân olunur. 1768 • 

Sivrihisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/347 
Böğürtlen Köyünden Tevfik Yavuz, arkadaşları tarafmdan, İsmail 

Gökalp, Mustafa Gkman aleyhine açılan tazminat davasının duruşma
sında. 

Davalı İsmail Gökalp adına davetiye ilânen tebliğ edilmiş olduğun
dan, gıyap kararının da Uânen tebliğine karar verilmiştir. 

Karar gereğince duruşmanın bırakıldığı 10/4/1972 Pazartesi saat 
9 da davalı İsmail Gökalp'm duruşmada hazır bulunması veya kendisini 
bir veküle temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında devam ede
ceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere Uânen tebUğ olunur. 

1774 

İskenderun Birinci AsUye Hukuk HâkimUğinden : 

İskenderun'un Yenişehir Mahallesi hane 720 de nüfusta kayıth da
vacı Alber Dinkcioğlu 6/1/1972 doğum tarihli oğlunun nüfustaki Murat 
Hamparsum olan adının Hamparsum olarak tashihine dair İskenderun 
Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinin 3/2/1972 gün ve 1972/26-11 sayılı 
ilâmı ile karar verilmiş olduğu ilân olunur. 1775 • 

Aksaray Asliye İkinci Hukuk HâkimUğinden : 

Hashas MahaUesinden Sebahabtin Düvel vekUi Mübeccel Haznedar-
oğlu tarafmdan Abdurrahman Oruç, Fatma Oruç, Arife Kara, Ehnaş 
Taneri, Ayşe Özsöz aleyhlerine açılmış olan tespitin iptali davasında : 

Abdurrahman Oruç ile Fatma Oruç'un adresleri biUnemediğinden 
yapılacak tebligatlann Uânen icrasına karar verilmiş olmakla. 

10/4/1972 gününe muaUâk duruşmada hazır bulunmalan davetiye 
yerine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 1776 

Zonguldak Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/235 
Davacı E. K. 1. Müessesesi Müdürlüğü vekili Av. Nuran Aktoos-

tancı tarafmdan davalı özbil Kollektif Şirketi aleyhine açUmış bulunan 
alacak davasının yapılan duruşıması sırasında: 

İ4 MART 1972 

istanbul, Sultanhamam," Gürün Han, Kat 9, No : 559 da faaliyet 
gösteren davalı Doğan Özbil ve ortağı çıkarılan tebligatlara rağmen 
bulunamamış, zabıtaca da aranmışsa da yeni adresleri tespit edilememiş 
olup 23/6/1970 tarihU dava dilekçesi ile duruşma günü tebliğ edileme
miştir. 

Adı geçen davalıların 14/4/1972 Cuma günü saat 9 da duruşmada 
hazır bulunmalan davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

1777 

Aydın İkinci As'Uye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/456 
Davacı : Devlet Su işleri 2 nci Bölge Müdürlüğüne izafeten vekUi 

Avukat Hurşit Atakulu tarafmdan davalı Köşk Bucağı Çiftlik Köyünden 
Habibe Sevgen, Fadime Tatar, Şaban Sevgen, Ayşe Sevgen aleyhlerine 
açılmış olan cebri tescil davasının görülmekte olan muhakemesinde : 

Davalılardan Ayşe Sevgen'in gösterilen yer adresine çıkarılmış 
dlan tebligatta bu yerde bulunamadığı, ve gerekse zabıtaca yaptırılan 
İncelemelerde de ikametgâhının meçhul ve nerede olduğu bilinememiş 
olduğundan bilâ tebliğ iade olunmuş, ve 23/3/1972 Perşembe saat 9 da 
yapılacak duruşmada hazır bulunması veya da kanunî bir vekille kendi
sini temsU ettirmediği takdirde tesciline karar verileceği tebligat maka
mına kaim olmak üzere ilân olunur. 1778 

İnebolu Sulh Hukuk HâkirnUğinden : 

1969/66 
İnebolu Orman işletmesi Müdürlüğü tarafından, davalı, Deresökü 

Köyünden Ömer Akman, Mehmet Toplu, Homdi Toplu ve Mehmet Ak
man aleyhine ikame olunan 642 lira 70 kuruşluk tazminat davasının 
duruşması sırasında : 

Davalılardan Ahmet oğlu Mehmet Akman'a davetiye tebliğ edil
miş, gıyap karan tebliğ edilememiş olduğundan ilânen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan; 

Davalı Ahmet oğlu Mehmet Akman'a gıyap karan yerine kaim ol
mak üzere ve duruşmanın 6/4/1972 Perşembe günü saat 9 a muallâk 
bulunduğuna dair keyfiyet Uânen tebliğ olunur. 1780 

Avanos ISulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/152 
Davacı Avanos'un Çalış Köyünden Mehmet Bülbül tarafından da

valılar aynı yerden Mustafa Bülbül, Elvan Bülbül ve A l i Bülbül aley
hine açılan nafaka davasının yapılmakta olan muhakemesi sırasında : 

Davalılardan Elvan Bülbül'e dava dilekçeli davetiyenin Yeni Ava
nos Gazetesinin 24/1/1972 tarih ve 125 sayılı gazetesi Ue tebliğ edilmiş 
olup davalıya gıyap kararının Resmî Gazete ile tebliğine karar verilmiş 
olmakla, karar gereğince davalı Elvan Bülbül'ün duruşmanın bırakıldığı 
5/4/1972 günü saat 9.10 da Avanos Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde dava
lının gıyabında görüleceği gıyap karan yerine kaim olmak üzere üân 
olunur. 1782 • 

Sarıgöl Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1969/192 
K . No : 1971/175 
Hâkim : Mehmet Kalkan 14957 
Kâtip : Adem Yener 17 
Geceleyin bina dahilinde hırsızuğa teşebbüs suçundan sanık ve 

mahkememizin 9/7/1971 tarihli üâmiyle T. C. K . nun 492/1, 62, 522, 525 
inci maddeleri gereğince 8 ay hapis ve o kadar gözetim cezasına hü
kümlü ve Emirdağ Kazası Yüreğil Köyü nüfusuna kayıtlı Süleyman 
oğlu 1926 doğumlu ismail Aydın'a bunca aramalara rağmen gıyabî hü
küm tebliğ edUememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 2S 
uncu maddesi uyarınca ilânen tebliğ edilmesine, hüküm fıkrasının neşiı 
tarihinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar veriUp İlân olunur. 1786 

(Resmî Gazete) 

BAŞBAKANLIK BASIME1 
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