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BİRİNCİ BÖLÜM
Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar
Amaç :
M A D D E 1. Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili a m a ç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim ele
manları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.
Kapsam :
M A D D E 2. Bu kanun; yükseköğretim Üst kuruluşlarım, bütün yükseköğretim
kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumla
rıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.
Tanımlar :
M A D D E 3. Bu kanunda geçen kavram ve terimlerin bu kanuna g ö r e tanımları:
a. Yükseköğretim : Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört
yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür.
b. ü s t Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul'dur.
c. Y ü k s e k ö ğ r e t i m Kurumları : üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve yüksekokullardır.
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d. Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip, yüksek dü
zeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan: fakülte, enstitü, yüksek
okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.
e. Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım
yapan; kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yüksek
öğretim kurumudur.
f. Enstitü : üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve İlgili bilim
dallarında lisans üstü eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir bi
rimdir.
g. Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim - öğretime ağırlık veren bir
yükseköğretim kurumudur.
h. Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini
tamamlayan veya birbirine yakın bilim ve sanat dallarından oluşan; fakültelerin ve
yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.
ı. öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri
ile öğretim yardımcılarıdır.
j. öğretim üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve
yardımcı doçentlerdir.
(1) Profesör : En yüksek düzeydeki öğretim üyesidir.
(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış öğretim üyesidir.
(S) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarım başarı ile tamamlamış, tıpta uz
manlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisi kazanmış, ilk basamak
taki öğretim üyesidir.
k. öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için
görevlendirilen, araştırma görevleri okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğ
retim planlamacıları İle belirli konularda eğitim - öğretim ve uygulama yaptıran öğre
tim görevlileridir.
1. ön Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az dört yanyıllık bir programı kapsa
yan, ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan veya bir lisans öğretiminin ilk kademesini
teşkil eden bir yükseköğretimdir.
m. Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan
bir yükseköğretimdir.
n. Lisans Üstü : Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsayan
bir terim olup, aşağıdaki kademelere ayrılır :
(1) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık,
master) : Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmayı içeren en az iki
yarıyıllık veya ortaöğretime dayalı en az on yarıyıllık programı kapsayan bir yükseköğretimdir.
(2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört
yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı
amaçlayan bir yükseköğretimdir.
(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenle
nen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki
sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel

Hükümler

Amaç :
MADDE 4. Yükseköğretimin amacı:
a. öğrencilerini;
(1) ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçili
ğine bağlı.
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(2) Türk milletinin milli, ahlaki, İnsani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,
Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,
(3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve miUet sev
gisi ile dolu,
(4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarım bilen ve
bunları davranış haline getiren,
(5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüsüne sahip, insan haklarına saygılı,
(6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde
gelişmiş,
(7) ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap vere
cek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri,
davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,
b. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mut
luluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bu
lunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı
ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,
c. Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda ge
lişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak
suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş geliş
meye katkıda bulunmaktır.
Ana İ l k e l e r :

MADDE 5. Yükseköğretim, aşağıdaki «Ana ilkeler» doğrultusunda planlanır,
programlanır ve düzenlenir:
a. öğrencilere, ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK
milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.
b. Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özel
likleri Ue evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve
beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
c. Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim - öğretim dalları ile amaç
lan gözetilerek eğitim - öğretimde birlik ilkesi sağlanır.
d. Eğitim - öğretim plan ve programlan, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke
ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak gelişti
rilir.
e. Yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır.
f Yeni üniversiteler, üniversiteler içinde fakülte, enstitü ve yüksekokullar,
devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması
çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla
kurulur.
g. Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim
Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.
h. Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, geniş
letilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması,
öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri,
üretim - insangücü - eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime
ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma
planları ilke ve hedefleri doğrultusunda Ülke, çevre ve uygulama alam ihtiyaçlarının
karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde
planlanır ve gerçekleştirilir.
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ı. Yükseköğretim kurumlarında, e ğ i t i m - öğretim süresince, A T A T Ü R K ilkeleri
ve inkılap tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca beden eğitimi veya
güzel sanat dallarından biri de zorunlu ders olarak programlanır ve icra edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üst Kuruluşlar
Yükseköğretim Kurulu :
M A D D E 6.
a. Yükseköğretim Kurulu; tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim
kurumlarının faaliyetlerine y ö n veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler
çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip, sürekli görev yapan bir kuruluştur. Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim Denetleme Kurulu, öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme, büt
çe, yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlıdır.
b. Yükseköğretim Kurulu;
(1) Devlet Başkanı tarafından, tercihan rektörlük y a p m ı ş kişiler arasından
seçilen sekiz,
(2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından, temayüz etmiş ü s t düzeydeki
devlet hizmetlileri veya emeklileri arasından seçilen altı,
(3) Genelkurmay Başkanlığınca kendi bünyesinden seçilen bir,
(4) Milli E ğ i t i m Bakanlığınca kendi bünyesinden seçilen iki üye ile,
(5) üniversitelerarası Kurulca, Kurul Üyeleri dışından ve en az yirmibeş yıl
ö ğ r e t i m üyeliği y a p m ı ş kişiler arasından seçilen sekiz öğretim üyesinden oluşur.
Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) nci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Devlet
Başkanının onayı ile kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri bir ay, Devlet
B a ş k a m tarafından üyelikleri onaylanmayanların yerine yeni adayların seçimleri ise
iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Devlet Başkanınca doğrudan atama yapılır.
c. Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır.
Her iki yılda bir üyelerin dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple
kuruldan ayrılanların yerine yeniden seçim yapılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula
yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce
sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir.
Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır ve bu süre içinde
diğer özlük haklan saklı kalmak kaydı ile maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa
kurumları ile tüm ilişikleri kesilir. Kurul üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine
devamda y a ş haddi yoktur.
Devlet B a ş k a m , Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan;
Kurul
Başkanı da Kurul üyeleri arasından iki yıl süreyle iki başkanvekili seçer. Başkanın
görevlendireceği başkanvekillerinden biri başkanın bulunmadığı hallerde ona vekalet
eder.
Milli E ğ i t i m Bakanı gerekli gördüğü hallerde kurula katılır ve başkanlık eder.
Y ü k s e k ö ğ r e t i m Kurulunun toplantı nisabı 16 kişidir.
d. Y ü k s e k ö ğ r e t i m Kurulu üyelerinin ücretleri, 657 sayılı Devlet
Memurları
Kanununa göre en yüksek devlet memuruna ödenen aylığın (ek gösterge, yan ödeme ve
tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Emekli
olarak seçilenlerin emekli maaşlarının ödenmesine devanı edilir.
e. Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar
ve bunlara bağlı kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar
Kurulunca verilecek geçici görevler dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel
kuruluşta çalışamazlar.
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Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde,
yıllık izin hariç, toplam üç ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmış sayılırlar.
Yükseköğretim Kurulunun Görevleri :

MADDE 7. Yükseköğretim Kurulunun görevleri;
a. Yükseköğretim kurumlarının bu kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler
doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim - öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde
ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere
tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kul
lanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak,
b. Yükseköğretim kurumları arasında bu kanunda belirlenen amaç, ilke ve he
defler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve.
koordinasyonu sağlamak,
c. Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi İçin büyümenin
sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi tedbirler
almak,
d. Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğre
tim planlamacı çerçevesi içinde;
( 1 ) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin öneri
lerini veya görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,
(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştiril
mesine ya da kapatılması ile ilgili olarak ya doğrudan veya üniversitelerden gelecek
önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına göndermek,
Yükseköğretim Kurumları içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapa
tılmasına doğrudan ve üniversitelerden gelecek önerilere göre karar verip uygulatmak,
öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenimin ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere
göre veya doğrudan karar alıp uygulatmak,
(3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş,
amaç ve esaslarını inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak,
e. Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin yatay ve dikey geçişlerine ve yük
sekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları üniversitelerarası Kurulun da görüşünü alarak belirlemek,
f. Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim - öğretim programlarını, bilim dallarının
niteliklerini, araştırma faaliyetlerini, uygulama alanlarım, bina, araç, gereç ve ben
zeri imkânlar ve öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları dikkate alarak; üniversitelerin profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarını dengeli bir oranda tespit etmek,
g. Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek ve gerekli ön
lemleri almak,
h. üniversitelerin her eğitim - öğretim programına kabul edeceği öğrenci sa
yısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlaması, kurum
ların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimdeki
yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile
ilgili esasları tespit etmek,
ı. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkân ve fırsat eşit
liği sağlayacak önlemleri almak,
j. Her eğitim - öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait, ilgili
yükseköğretim kurumlarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,
k. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri görü
şerek karara bağlamak ve Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,
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1. Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak,
m. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu:

MADDE 8.
a. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı birimlerini, öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini gözetim ve de
netim altında bulunduran, Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur.
b. Kuruluş ve işleyişi :
Yükseköğretim Denetleme Kurulu :
(1) Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek beş profesör üyeden,
(2) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından gösterilecek üçer aday arasından Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilip önerilecek birer üyeden,
(3) Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca seçilecek birer
üyeden,
Oluşur.
Bu suretle tespit edilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin atanma
ları, cari usullere göre yapılır.
Yükseköğretim Denetleme Kurul Başkanı, bu kurul üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından atanır.
Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin görev süresi iki, diğerlerinin ise altı
yıldır. Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye, diğer özlük hakları saklı kalmak
kaydı ile maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin kurumları ile ilişikleri kesilir. Kurul
üyelerinin yaş haddi öğretim üyelerinde olduğu gibidir.
Genelkurmay Başkanlığınca seçilenin dışındaki üyelerin üçte biri her iki yılda bir
yenilenir. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir
nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini
tamamlamak üzere aynı statüde yenisi seçilir.
Kurul üyelerinin ücretleri, Yükseköğretim Kurulu üyelerine ödenen ücreti geç
meyecek şekilde Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Emekli olarak seçilenlerin emekli
maaşlarının ödenmesine devam edilir.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim
Kurulu tarafından verilen istisnai geçici görevler dışında hiç bir kamu kuruluşu veya
özel kuruluşta ücretli ve ücretsiz çalışamazlar. Üyelerden geçici görevlendirme dışında
herhangi bir nedenle bir yıl içinde, yıllık izin hariç, toplam üç ay hizmete devam
etmeyenler kuruldan ayrılmış sayılır.
Yükseköğretim Denetleme Kurulunun G ö r e v l e r i :

MADDE 9. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri;
a. üniversitelerde eğitim - öğretim ve diğer faaliyetlerin bu kanunda belirtilen
amaca ve ana ilkelere ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek esaslara uygunluğunu Yükseköğretim Kurulu adına denetlemek,
b. Gerekli görülen hallerde üniversite yöneticilerinden yazılı veya sözlü bilgi
İstemek,
c. Rektörler hakkında Yükseköğretim Kurulu tarafından istenecek disiplin so
ruşturması yapmak,
d. üniversitelerdeki denetlemeleri sırasında umumi hükümlere göre adli kovuşturma açılmasını gerektiren fiil veya olayları veya tespit ettiği disiplin suçlarım,
hazırlayacağı şümullü tahkikat raporu ve önerileriyle birlikte gerekli işlem için Yük
seköğretim Kurulu Başkanlığına iletmek,
e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
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ö ğ r e n c i S e ç m e ve Yerleştirme Merkezi :
M A D D E 10. Görevi, kuruluş ve işleyişi :
a. ö ğ r e n c i S e ç m e ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit
ettiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına girecek öğrencilerin sınav esas
larım tespit eder, sınavları hazırlar, yapar, öğrenci İsteklerini de gözönünde tutarak
Yükseköğretim Kurulunun verdiği esaslara ve sınav sonuçlarına göre değerlendirir,
öğrenci adaylarının üniversitelere ve diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilme
sini sağlar ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları yapar.
b. öğrenci adaylarından seçme ve yerleştirme sınavları için kayıt ve sınav
Ücreti alınır. Bu ücretler, oluşturulacak Yükseköğretim Kurulu ö ğ r e n c i Seçme ve Yer
leştirme Fonunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurul Başkanıdır. Bu fon
öncelikle öğrenci s e ç m e ve yerleştirme hizmetleri için kullanılır. Fondan yapılacak
harcamalarda ve diğer mali hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fo
nun yönetim, i ş l e t m e ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her
yıl sonunda fondan artan meblağ gelecek yılın fonuna eklenir.
üniversitelerarası Kurul :
M A D D E 11.
a. Kuruluş ve işleyişi :
Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Si
lahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o
üniversiteden dört y ı l için seçeceği bir profesörden oluşur.
Rektörler, üniversitelerarası Kurula, bir yıl süre ile, üniversitelerin Cumhuriyet
dönemindeki kuruluş tarihlerine göre, sıra ile, başkanlık yaparlar.
Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak ve Üniversitelerarasında ve uluslararası yük
seköğretim kurumları ile işbirliğini düzenlemek amacı ile sürekli ve geçici birimler ve
komisyonlar kurabilir. Bu birim ve komisyonların teşkil ve çalışma esasları Üniversitelerarası Kurulca belirlenir.
Kurul, en az yılda iki defa, aksi kararlaştırılmadıkça başkanın bağlı olduğu
üniversitenin bulunduğu şehirde toplanır ve kurul gündemi önceden Milli E ğ i t i m Ba
kanlığına, y ü k s e k ö ğ r e t i m Kuruluna ve kurul üyelerine gönderilir.
Milli E ğ i t i m Bakanı ve Yükseköğretim Kurul Başkanı gerekli gördüğü hallerde
Kurulun toplantılarına katılabilir.
b. Görevleri :
Üniversitelerarası Kurul akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar :
(1) Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim - öğretim,
bilimsel araştırma ve y a y ı m faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendir
mek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak,
(2) Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrul
tusunda üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacım karşılayacak önlemleri teklif etmek,
(3) üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve
y a y ı m faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildirmek,
(4) A y n ı veya benzer nitelikteki fakültelerin yada üniversitelere veya fakül
telere bağlı diğer yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretimine ilişkin ilkeler ve
süreler arasında uyum sağlamak,
(5) Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları,
doçentlik ve profesörlük ünvanlarını değerlendirmek,
(6) Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve İlgili yönetmelik gereğince, doçent
adaylarının y a y ı n ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile i l g i l i
esasları tespit etmek ve jürileri seçmek,
(7) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükseköğretim Kurumları
Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri :
M A D D E 12. Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim
kurumlarının görevleri;
a. Çağdaş uygarlık ve eğitim - ö ğ r e t i m esaslarına dayanan bir düzen içinde,
toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planlan ilke. ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime
dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık
yapmak,
b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şe
kilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yük
seköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ih
tiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek,
c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı
bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
d. ö r g ü n , yaygın, sürekli ve açık e ğ i t i m yoluyla toplumun özellikle sanayileşme
ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
e. ü l k e n i n bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve ge
lişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluş
larına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçla
rını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araş
tırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
t. E ğ i t i m - öğretim seferberliği İçin de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim
hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek
elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, t a r ı m
ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artısı sağlayacak
çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili
kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
h
E ğ i t i m teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını ge
liştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetle
rin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

ÜNİVERSİTE ORGANLARI
Rektör :
M A D D E 13.

a. Atanması : üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi olan rektör. Yükseköğretim
Kurulunun önereceği yükseköğretimden sonra en az onbeş yıl başarılı hizmet vermiş
tercihan devlet hizmetinde bulunmuş ikisi, üniversitelerde görevli profesörlerden olmak üzere dört kişi aracından Devirt Başkanınca beş yıl için atanır, önerilenler atanmadığı ve iki hafta içerisinde yeni adaylar gösterilmediği takdirde Devlet Başkanınca
doğrudan atama yapılır. Süreci biten rektör yeniden atanabilir.
Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.
Rektör yardımcıları, rektör tarafından b e ş yıl için atanır.
Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil
bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim K u 
ruluna bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.
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b. Görev, yetki ve sorumlulukları :
(1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının
kararlarım uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
(2) Her eğitim - Öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında üniversitelerarası Kurula
bilgi vermek,
(3) Üniversitenin yatırım programlarım, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarım, bağlı
birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan
sonra hazırlamak ye Yükseköğretim Kuruluna sunmak,
(4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde gö
revli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bun
lara yeni görevler vermek,
(5) üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim
ve denetim görevini yapmak,
(6) Bu kanun İle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır,
üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanma
sında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel
araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrul
tusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında
ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuç
larının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.
Senato :

MADDE 14.
a. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları,
dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim
üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.
Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az
iki defa toplanır.
Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.
b. Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri
yapar :
(1) üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin
esasları hakkında karar almak,
(2) üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarım ha
zırlamak veya görüş bildirmek,
(3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
(4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek
karara bağlamak,
(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte
kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının
kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Üniversite Yönetim Kurulu :

MADDE 15.
a. Kuruluş ve İşleyişi: üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında de
kanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.
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Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katıla
bilirler.
b. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı
bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar :
(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında,
belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye
bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağım
incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapıla
cak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.
FAKÜLTE ORGANLARI
Dekan :
MADDE 16.
a. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün öne
receği, fakültenin aylıklı üç profesörü arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl
süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.
Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim
üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.
Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.
Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Gö
reve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.
b. Görev, yetki ve sorumlulukları :
(1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarım uy
gulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve iş
leyişi hakkında rektöre rapor vermek,
(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe
bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü
aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
(4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim
ve denetim görevini yapmak,
(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kul
lanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,
Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin
gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının
alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
F a k ü l t e Kurulu :

MADDE 17.
a. Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı
bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden
ve Uç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri Uç, doçentlerin
kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri
bir Öğretim üyesinden oluşur.
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Fakülte kurulu normal olarak her yarı yılbaşında ve sonunda toplanır.
Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.
b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri
yapar.
(1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve
bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak,
(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Fakülte Yönetim Kurulu :

MADDE 18.
a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte
kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.
Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırışı üzerine toplanır.
Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim
koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir
organ olup aşağıdaki görevleri yapar :
(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulan
masını sağlamak,
(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
(5) öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim
ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
ENSTİTÜLER
Organlar :

MADDE 19.
a. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.
b. Enstitü müdürü, Uç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör
tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından
yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.
Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından Uç yıl için
atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.
Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşatması hallerinde yapılacak işlem,
dekanlarda olduğu gibidir.
Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımın
dan yerine getirir.
c. Enstitü kurulu müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü
oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.
d. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, mü
dürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşur.
e. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fa
külte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.
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YÜKSEKOKULLAR
Organlar :

MADDE 20.
a. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yük
sekokul yönetim kuruludur.
b. Yüksekokul müdürü, Uç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör
tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör ta
rafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.
Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için ata
yacağı en çok iki yardımcısı bulunur.
Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem,
dekanlarda olduğu gibidir.
Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul
bakımından yerine getirir.
c. Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu
oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.
d. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları
ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için
seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.
e Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kuru
lu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine ge
tirirler.
Bölüm :

MADDE 21. Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eği
tim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.
Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.
Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri,
doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca,
fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı
yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten baş
kan tekrar atanabilir.
Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden
birini vekil olarak bırakır.
Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak
üzere, aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.
Bölüm başkanı bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve
bölüme alt her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorum
ludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ö ğ r e t i m Elemanları
öğretim üyelerinin Görevleri :

MADDE 22.
a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun bi
çimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışma
lar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,
b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
c. ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğ
rencileri kabul ederek, onlara gerekil konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve
ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
d Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
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Yardımcı Doçentliğe Atama :
MADDE 23.
a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda
dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi,
biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlar
dan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veyai l g i l imüdür kendi
yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama,
rektör tarafından yapılır.
Yardımcı doçentler bir üniversitede, her seferinde iki yıllık bir dönem için olmak
üzere en çok üç defa atanabilirler.
b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar :
(1) Doktora veya tıpta uzmanlık ünvanını veya Üniversitelerarası Kurulun
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde
yeterlik kazanmış olmak,
(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi
bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik
bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.
c. Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kadrosuna o üniversitede dok
tora veya tıpta uzmanlık veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en az üç
yıl geçmeden başvuramazlar.
Doçentlik Sınavı:
MADDE 24.
a. Doçentlik sınavı, üniversitelerarası Kurulca yılda bir kere açılır.
Aşağıdaki şartları haiz adaylar, üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği tari
he kadar, üniversitelerarası Kurula gerekli belge ve yayınlar ile birlikte başlıca bilim
dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek başvururlar, üniversitelerarası
Kurul bilim konularım da dikkate alarak öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliğine göre üç veya beş kişilik bir jüri tespit eder. Bu jüri eserleri inceleyip,
adayı sözlü veya gerektiğinde ayrıca pratik ve uygulamalı sınava tabi tutar ve bir
raporla, başarılı olanlara, ilgili konuyu ve bilim dalım kapsayan bilim alanının do
çentlik yetkisini verir.
b. Doçentlik sınavına katılabilmek için :
(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını
veya üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit
edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,
(2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak,
(3) Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil
imtihanını başarmış olmak,
(4) Deneme dersinde başarılı olmak.
Gerekir.
Yukarıdaki (3) ncü bent gereğince yapılacak yabancı dil sınavının adayın bilim
dalı ile ilgili olması şartı aranmaz. Bilim alam bir yabancı dille ilgili olanlar bu
sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.
Doçentliğe Atama :
MADDE 25.
a. Bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik, isteklilerin başvurması için
rektörlükçe ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör
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tarafından, varsa biri İlgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak
üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaala
rım rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kuru
lunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.
b. Doçentliğe atamada aşağıdaki şartlar aranır :
(1) Doçentlik unvanını almış olmak,
(2) En az Uç yıl bir yükseköğretim kurumunda yardımcı doçentlik kadrosunda
çalışmış olmak.
Profesörlüğe Yükselme ve Atama :

MADDE 26.
a. Profesörlüğe yükseltilmede;
(1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki yılı üniversitede olmak üzere
beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak,
(2) İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası dü
zeyde orijinal yayınlar yapmış olmak,
(3) Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak,
Gerekir.
Yukarıda (2) nci bentteki yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak
belirtilir.
b. Profesörlük kadrosuna atama :
(1) Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle bir başka
üniversitede en az üç yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler.
(2) üniversitelerde profesörlük kadroları boşaldığında, rektörler boşalan kad
rodaki bilim dallarım ve varsa adaylarda aranacak nitelikleri Yükseköğretim Kuru
luna bildirirler. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerdeki boş kadroları, bilim dallarını
ve aranan nitelikleri ilan eder.
(3) Yukarıda belirtilen şartlan haiz adaylar üniversite tercihlerini de sıra
layarak Yükseköğretim Kuruluna başvururlar.
(4) Yükseköğretim Kurulu müracaatları ilgili üniversitelere bildirir. Başvu
ranların durumlarım incelemek üzere rektör tarafından, biri profesörlüğün açık olduğu
birimden, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir.
(5) Rektör, bu profesörlerin adaylar hakkında ayrı ayrı verdikleri mütalaaları
üniversite yönetim kuruluna sunar. Üniversite yönetim kurulundan aldığı görüşü de
inceleyerek, adaylar arasında üniversitenin tercihini belirterek atanmak üzere Yük
seköğretim Kuruluna önerir.
(6) Yükseköğretim Kurulu, bu önerileri, gerekli gördüğü hallerde, ilgili üni
versite rektörleri veya yetkili temsilcilerinin katılacağı bir komisyonda, adayların isteklerini de gözönünde tutarak, inceletir. Alınacak karara göre atama yapar.
Bir üniversitede açık bulunan profesörlüğe aynı üniversitede son üç yıl zar
fında doçentlik görevinde bulunanlar müracaat edemezler.
Yabancı Ülkelerde Alınan Doçentlik Ü n v a n ı :

MADDE 27. Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan sonra ya
bancı ülkelerde doçentlik unvanını veya yetkisini almış olanlar, en az iki yıl bu unvan
ile yabancı ülkelerde öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olmak şartıyla,
doçentlik sınavım başarmış sayılmak için Üniversitelerarası Kurula başvurabilirler.
Başvurmayı izleyen ilk toplantıda üniversitelerarası Kurul, doçentlik sınavında oldu
ğu şekilde bir jüri kurar. Bu Jüri, adayın belgelerini, yayınlarını ve çalışmalarım in
celeyerek bir ay içinde gerekçeli ve ayrıntılı bir rapor hazırlar, üniversitelerarası
Kurul ilk toplantısında bu raporu görüşerek, adayın doçentlik sınavım başaranlarla
eş düzeyde sayılıp sayılamayacağım karara bağlar.
Yasama Bölümü Sayfa: 14
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Ünvanı:

MADDE 28. Doktora veya tıpta uzmanlık unvanım aldıktan ve daha üstün
bir bilimsel unvan kazandıktan sonra, yabana ülkelerde profesör unvanını almış ve
en az iki yıl bu unvan ile yabancı ülkelerde yükseköğretim ve araştırma kurumla
rında çalışmış olanlar; yükseköğretim kurumlarında açılan profesörlük kadrolarına
atanmak üzere gerekli şartları haiz olduklarının tespiti için; Üniversitelerarası Kurula başvurabilirler. Başvurmayı izleyen ilk toplantıda Üniversitelerarası Kurul, değişik üniversitelere mensup aynı veya yakın dallardaki profesörlerden oluşan beş
kişilik bir jüri kurar. Bu jüri ilgilinin belgelerini, araştırmalarını, yayınlarını ve ça
lışmalarım inceleyerek bir ay İçinde gerekçeli ve ayrıntılı bir rapor hazırlar, üniversitelerarası Kurul, ilk toplantısında bu raporu görüşür ve adayın profesörlüğünün ka
bulü için gerekli şartlan taşıyıp taşımadığına karar verir.
Unvanların

Korunması :

MADDE 29. öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış
oldukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar.
Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da İşten çekilmiş
sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler.
Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her
unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları
takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.
Emeklilik Y a ş Haddi :

MADDE 30. öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerek
tiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.
ÖĞRETİM YARDIMCILARI
ö ğ r e t i m Yardımcılarının Görevleri :

MADDE 31.
a. öğretim yardımcıları, belirli konularda eğitim - öğretim, araştırma ve uy
gulama ile özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde ve eğitim - öğretim plan
lamasında çalışırlar ve yetkili organlarca verilen görevleri yaparlar.
b. öğretim yardımcılarında aranacak nitelikler ile atanmaları, görevleri, yet
kileri ve özlük hakları bu kanun ile üniversite Personel Kanununa ve bu kanunlarda
hüküm bulunmaması halinde genel hükümlere tabidir.
ö ğ r e t i m Görevlileri ve Araştırma Görevlileri:

MADDE 32. Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun, uyarınca atanmış
Öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık
isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulaması için kendi uzmanlık alanlarındaki
çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, «öğretim Görevlisi», araştırma, inceleme ve
deneylerde yardımcı olanlar ise «Araştırma Görevlisi» unvanı ile görevlendirilebilirler,
öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekarım, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürle
rin önerisi ve rektörün onayı ile münhal öğretim üyesi veya yardımcısı kadroların
dan birine veya tahsis edilen öğretim veya araştırma görevlileri kadrolarına her de
fasında en çok iki yıl süre ile atanabilirler veya sözleşme ile çalıştırılabilirler, öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin görevlerine devamlarında yarar görülen
ler aynı usulle yeniden atanabilirler.
İhtiyaç duyulan öğretim görevlileri üniversite yönetim kurulu kararı ile ders
saati başına ücret ödemek suretiyle de görevlendirilebilirler.
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Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim - ö ğ r e t i m Planlamacıları :

MADDE 33.
a. Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin
çözümlenmesi gibi yardımcı öğretim işleriyle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.
b. Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan, özel
bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda ve
atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.
c. Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan
öğretim yardımcılarıdır.
d. Eğitim - öğretim Planlamacıları, yükseköğretim kurumunda eğitim - öğretimin planlamacıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.
e. Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim - öğretim Planlamacılarının atanma
ları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alına
rak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin
önerisi ve rektörün onayı ile yapılır.
Yabancı Uyruklu ö ğ r e t i m E l e m a n l a r ı :

MADDE 34. Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabana uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim
kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör ta
rafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı öğretim
elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler.
Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlen
dirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını ge
rektiren hükümlerine tabi olmadan, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının olumlu
görüşü üzerine yapılabilir.
ö ğ r e t i m Elemanı Yetiştirme :

MADDE 35. Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, kal
kınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve
esaslara göre öğretini elemanı yetiştirirler.
ALTINCI BÖLÜM
Çalışma ve Denetim
Çatışma Esasları :

MADDE 36.
a. Profesör ve doçentler, üniversitede devamlı veya kısmi statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılırlar :
(1) üniversitede devamlı statüde görev yapanlar;
Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara has
rederler.
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere, yükseköğretim
kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi
bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler.
Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında,
kamu yararına hizmet amacım güden kuruluşların İşletmelerinde veya diğer özel
kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş sayılır.
Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu
birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.
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(2) Üniversitede kısmi statüde görev yapanlar;
Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve doçentler haftada en az yirmi
saat üniversitede bulunmak, eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaları bölüm baş
kanının gösterdiği yerde ve onun denetimi altında yapmakla yükümlüdürler. Bunlar;
(a) Tazminat, yanödeme, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerin
den ücret ve ödenek alamazlar.
(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamaz
lar, bunların yardımcılıklarına seçilemezler,
(c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve. bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalışmalara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçesinden ve üniversitenin diğer gelir kaynaklarından ödenmez.
Kısmi statüde görev yapanların durumları her iki yılda bir gözden geçirilerek
devamlarında yarar görülenlerin görevleri, atanmalarında ki usul esas alınarak yenilenebilir. Bunlardan devamlı statüye geçmek isteyenlerin atamaları, ilgili bilim dalının
öğretim üyesi ihtiyacı gözönünde tutularak bu kanuna göre yapılabilir.
b. Yardımcı doçentler üniversite ve bağlı birimlerinde sadece devamlı statüde
çalıştırılırlar.
c. Devamlı statüde bulunan öğretini üyeleri ile aylıklı öğretim yardımcıları
en az Devlet memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre
eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle üniversite
organlarınca verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.
d. öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir, öğretim üyelerinin
yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının
ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
e. Üniversite ve bağlı kuruluşlarında, öğretim yardımcılarından kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü oniki saatten az olmamak üzere
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
f. öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü ve
yüksekokul müdürleri, dekanlar ve rektörler tarafından izlenir ve denetlenir.
g. Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zo
runluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü
yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır.
Üniversitelerin

Uygulama Alanına Yardımı :

MADDE 37. Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde üniversiteler ve bağlı birimlerden is
tenecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve
araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere
yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna
bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.
Kamu Kuruluşlarında
Kuruluşlarında Görevlendirme
Görevlenidirme: :
MADDE 38. ilgili kurumların İsteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulun konularda, öğretim elemanları her türlü hakları saklı kalmak ve kurumlarındaki özlük haklarından da yararlanmak kaydıyla Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu, Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, araştırma - geliştirme
kurumlan ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler.
Yükseköğretim kurumlan veya birimleri, ilgili adlimercilerintalebi ile, adli tıp
mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak
görevlendirilebilirler.
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Yurt içinde ve Yurt Dışında Görevlendirme :

MADDE 39. Geçici görevlendirme :
a. Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri
ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına,
araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan,
enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şe
kilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incele
menin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya
döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun
kararı ve rektörün onayı gereklidir.
b. Kurumları adına yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek
yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, yurt dışına gönderilen Devlet memurlarına
verilen gündeliklerin aynı olmak üzere, genel hükümler çerçevesinde ödenir.
c. Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlardan
burs veya ücret sağlanmışsa, görev yapacakları sürece, sadece maaşlı izinli sayılırlar.
d. Geçici görev yolluğu, yükseköğretim kurumu hesabına gönderilenlere kurum
bütçesinden, üniversite dışındaki bir kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun
bütçesinden ödenir.
e. Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması, ilgili yönetim kurullarının öne
risi üzerine rektörce kararlaştırılır.
Kurumlararası Yardımlaşma :

MADDE 40.
a. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle gö
revli öğretim yardımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders
yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şe
hirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere rektör tarafından
görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti öden
mez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlen
dirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.
b. öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzulan üzerine
ve ilgili yönetim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tara
fından, istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim - öğretim yılı için
görevlendirilebilirler. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak atamada
adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yüksek
öğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet ya
pan öğretim üyelerine öncelik verilir.
c. Bu kanun kapsamına girmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı İhtiyacı; bu kurumların tercihen bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından koordine sonucu
İsmen yapacakları istek üzerine, ilgili rektörlüklerce (a) fıkrasındaki esaslara göre
karşılanır.
öğretimi Üyesi İhtiyacının Karşılanması :

MADDE 41.
a. Bu kanun kapsamındaki tüm yükseköğretim kurumları, bir sonraki eğitim Öğretim yılı için çeşitli bilim dallarında duyduğu öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğre
tim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre tespit eder ve içinde bulunduğu eğitim - öğ
retim yılının Ocak ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirir. Yükseköğ
retim Kurulu, bütün yükseköğretim kurumlarının ya da yeni açılacakların öğretim
üyesi durumunu ve ihtiyacım Nisan ayı içinde belirler.
Yasama Bölümü Sayfa: 18

6 K a s ı m 1981 — Sayı: 17506

RESMİ GAZETE

Sayfa: 19

b. Yükseköğretim Kurulu, yukarıda belirlenen İhtiyacı karşılamak amacı ile,
tüm yükseköğretim kurumlarında 40 ncı maddenin (b) fıkrasına göre iki yıl çalışmış
olanlar ile profesörlükte fiilen sekiz yılım doldurmuş olanlar ve rektör, dekan, enstitü
ve yüksekokul müdürlüğü görevlerinde bulunanlar dışında ihtiyaç duyulan bilim dal
larındaki öğretim üyelerinin durumlarım inceler ve bu nitelikteki öğretim üyelerinin
eksilmesi halinde hizmetin aksamayacağına kanaat getirilen üniversiteleri tespit eder.
Daha sonra, ihtiyacı olan üniversitelerle ihtiyaç duyulan öğretim üyelerinin
miktarı ve nitelikleri, tespit edilen bu üniversitelere büdirilerek, ihtiyaç mahalline git
mek isteyenlerin bildirilmesi istenir, istekli çıkmaz veya yetmez ise belirlenen üniver
sitelerde ad çekme suretiyle, Yükseköğretim Kurulu tarafından ihtiyaç karşılanır.
Bu şekilde belirlenen öğretim üyeleri yeni hizmet yerlerinde fiilen iki ders yılı
çalışmak üzere görevlendirilirler. Bunlar, kendi kadroları ile ve özlük hakları kurum
larında devam etmek kaydı ile görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine
göre, varsa bu şekilde verilen ödenekleri çalıştıkları kurumdan alırlar.
Bu suretle görevlendirilme tebligatı yapılan öğretim üyeleri yeni tayin edilen
yere gitmedikleri takdirde müstafi sayılırlar. Bu şekilde müstafi sayılanlar, bu hizmeti
yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda tekrar öğretim üyeliğine
atanamazlar ve diğer kamu kuruluşlarında görevlendirilemezler.
c. Bu kanun kapsamı dışında kalan yükseköğretim kurumlarının öğretim ele
manı ihtiyacı 40 ncı madde (c) fıkrası esasları çerçevesinde dikkate alınır.
Bilimsel Denetim :

MADDE 42. Kurumlariçi Bilimsel Denetim :
a. Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, onların eğitim - öğre
tim, bilimsel araştırma, yayın, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur.
b. Her öğretim yılı sonunda, bölüm başkanı bölümün geçmiş yıldaki eğitim öğretim ve araştırma faaliyeti ile, gelecek yıldaki çalışma planını belirten bir raporu
bağlı bulunduğu dekana sunar. Dekan bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek, rektöre
gönderir. Rektör rapor ve görüşleri değerlendirerek, gerekli tedbirleri alır ve yeter
sizlik ile ilgili kararlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirir. Enstitü ve yüksekokul
müdürü raporunu bağlı olduğu rektör veya dekana gönderir.
c. Her Öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği ders
leriyle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve dışında yapılan
bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer Örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisinin
aracılığıyla rektörlüğe sunmak zorundadır. Yayımlanmayan eserlerin daktilo ile yazıl
mış birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine
tanıdığı haklar saklıdır.
d öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için üniversitelerde ve Üniversitelerarası Kurulda özel arşiv tutulur.
YEDİNCİ BÖLÜM
ö ğ r e t i m ve öğrenciler
Lisans Düzeyinde ö ğ r e t i m :

MADDE 43. Yükseköğretim, harca tabi olup, bu kanunda belirlenen amaç ve
anailkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.
a. Yükseköğretim kurumlarında, kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre
yapılan eğitim - öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar her
üniversitece hazırlanacak öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilir.
b. Aynı meslek ve bilim dallarında eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eği
tim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları ba
kımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen
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hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerileri üzerine Yüksek
öğretim Kurulunca düzenlenir.
c. Yükseköğretim kurumları, örgün, yaygın ve açık öğretim yöntemleri ile her
türlü eğitim - öğretim yapabilirler.
ö ğ r e t i m Süresi :

MADDE 44.
a. Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan
öğrencilere, bu kanunda öngörülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilaveten: önlisans
düzeyinde eğitim - öğretim yapan kurumlarda bir yıl; lisans düzeyinde eğitim - öğretim
yapan kurumlarda ise iki yıl ek süre tanınır.
öğrenciler bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar.
Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğ
renciler, bu öğrenimin başlangıcından itibaren en çok iki eğitim - öğretim yılı içinde;
sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda birinci sınıfta; ders geçme esasına
göre öğretim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın bütün derslerinde başarılı olmaya
mecburdurlar.
Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden olmaksı
zın yukarıdaki şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğretim kurumu ile ilişkileri kesilir.
b. Lisans üstü düzeyde eğitini - öğretim yapan öğrencilere, bu kanunda öngö
rülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilaveten :
(1) Yüksek lisans yapanlara bir yarı yıl,
(2) Yüksek lisans ile birlikte doktora yapanlara üç yan yıl,
(3) Yüksek lisans yapmadan doğrudan doktora veya tıpta uzmanlık yapanlara
Uç yarı yıl.
Ek süre tanınır.
c. Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı
öğrenciler,
derslere devam etmek zorundadırlar. iki yarı yılda mazeretsiz toplam 30 günden fazla
eğitim - öğretime katılamayan öğrenciler, o yılki sınav hakkını kaybederler ve sınavı
başarmamış sayılırlar. Bu süreyi aşan devamsızlıklarını sağlık kurulu raporu ile ka
nıtlayanların devamsızlıklarım telafi etmelerine bağlı olarak sınav hakları saklıdır.
d. Yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretim süresi ile sınav ve değerlen
dirme esaslarına ilişkin ilkeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumları, ilkeleri ve kendi özelliklerini dikkate alarak kendi sınav ve değer
lendirme esaslarını hazırlayacakları yönetmelikle tespit ederler.
Yükseköğretime Giriş :

MADDE 45.
a. Yükseköğretim kurumlarına giriş için;
(1) Yükseköğretim kurumlarına girme niteliği kazanmış tüm öğrencilere, orta
öğretim kurumlarını bitirdikleri tarihten itibaren altı yıl içerisinde üç,
(2) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup da tekrar sınava girmek iste
yenlere bir,
(3) Bu kanunun 44 ve 49 ncu maddelerine göre ders başarısızlığı nedeniyle
Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, ortaöğretim kurumlarını bitirdikleri
tarihten itibaren altı yıl geçmemiş ve yukarıdaki (2) nci benddeki sınava girme hakkını
kullanmamış olanlara bir,
(4) Bir yükseköğretim kurumunu bitirip de başka bir bilim dalında öğrenim
yapmak isteyenlere ise yukarıdaki bendlerdeki kısıtlamalara bağlı kalmadan iki,
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Sınav h a k k ı tanınır.
b. Y ü k s e k ö ğ r e t i m kurumlarına öğrenci seçiminde, adayların ortaöğretim süre
sindeki başarıları, öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından saptanacak yön
temle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puan
larına eklenir.
O r t a ö ğ r e t i m kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğre
tim kurumlarında ayrılacak kontenjanlara, tercih ve puanları gözönünde tutularak yerleştirilir.
Harçlar ;
M A D D E 46. Her yıl öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ödemek zorun
da bulundukları harçlar, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile Yükseköğretim
Kurumlarının önerileri gözönünde tutularak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit
ve ilan edilir. Varsa yabancı dil hazırlık öğrenimi dahil her eğitim - öğretim programı
nın veya öğretim alanının maliyet bedelinin en çok beşte biri öğrencilerden harç ola
rak alınır. Bu harç isteyen öğrenciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı Devlet tarafından ödenir. Bu takdirde 44 ncü maddeye göre öğrencilere tanınan
ek öğretim süreleri için de Devletçe ödemeye devam edilir.
öğrencilerin borçlanma veya hizmet yükümlülükleri öğrenciler adına Devletçe
karşılanan toplam harç miktarına göre tespit edilir.
Bir y ü k s e k ö ğ r e t i m kurumunu bitirdikten sonra ikincisine katılanların harcı
Devletçe karşılanmaz.
Sosyal Hizmetler :
M A D D E 47. Faaliyetlerin Düzenlenmesi :
a. Y ü k s e k ö ğ r e t i m kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve
programlar uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, ç a 
lışma dinlenme ve boş zamanlarım değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarım karşılamak
ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri,
mediko - sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı, sinema ve
tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan ö ğ 
rencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler.
b. Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak
mezunlarına i ş bulmakta yardımcı olurlar.
c. Üniversiteler rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurar, öğrencilerin
kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır.
d. Kamu kuruluşları adına, üniversitelerde okuyacak öğrencilere bu kuruluş
larca verilecek bursların bilim dallarına dağılımı ve sayısı, insangücü ihtiyacı ve ö ğ 
retim elemanı yetiştirilmesi bakımından, devlet kalkınma planları ilke ve hedeflerine
göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilir. Burslu öğrencilerin harçları ile laboratuvar, sınav ve diploma masrafları burs kapsamına girer.
Ders Kitapları ve Teksirlerin Basılması :
M A D D E 48. Üniversitelerde ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversite tarafın
dan basılır veya bastırılır ve öğrencilere maliyetlerini aşmayacak fiyatla satılır. Ders
aracı olarak kullanılan kitap ve teksirleri öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramazlar. Ancak, başvurdukları eğitim - ö ğ r e t i m yılı içinde bastırılamıyacagı kuru
mun y ö n e t i m kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendilerinin bastırma hakları
saklıdır.
Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve öde
necek telif hakları Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.
Yabancı Dil Hazırlık E ğ i t i m - ö ğ r e t i m i :
M A D D E 49. E ğ i t i m - öğretimini k ı s m e n veya tamamen bir yabancı dilden yapan Y ü k s e k ö ğ r e t i m Kurumları, kaydım yaptıran öğrencileri, öğrenimde kullanılacak
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yabancı dilde bir yeterlilik sınavına tabi tutarlar. Yetersiz bulunan öğrenciler için
esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek, bir yıla kadar süreli, bir yabancı
dil hazırlık öğrenimi uygulanır. Bu lisan öğreniminde başarılı olamayan öğrencilerin
bu yükseköğretim kurumu ile İlişikleri kesilir.
Normal öğrenimin devamı süresince öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için öğretim kurumlarınca gerekli önlemler devamlı şekilde alınır.
Lisans üstü ö ğ r e t i m :

MADDE 50. Usul ve şartları;
a. Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğretim kurumlarında
yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, yükseköğre
tim kurumlarınca usulüne göre açılacak sınavla ve Üniversitelerarası Kurulca tespit
edilecek esaslara göre seçilirler.
b. Yükseköğretim kurumları, lisans üstü öğretim konusundaki istekleri karşı
lamak üzere gerekli planlamayı yapar ve önlemleri alır.
c. Lisans üstü öğretim yapan öğrencilerden harç alınmaz.
d. Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burs
lardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yar
dımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.
e. Tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık veya ödeneklerin tespi
tinde, aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin ay
lık ve ödenekleri gözönünde tutulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Memurlar ve Diğer Görevliler
Yönetim örgütleri :

MADDE 51.
a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı;
merkez yönetim Örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı
daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç
hizmet görevlerini yapmak üzere, 657s a y ı l ıDevlet Memurları Kanununa tabi memur
lar ve diğer görevliler bulunur.
Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluşlarda kurulların, üniversitelerde
yönetim kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur.
b. Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bîr fa
külte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağ
lı enstitü veya yüksekokul sekreteri "bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görev
lerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevli
ler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra
uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır.
c. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kuru
mun kurullarında raportörlük yaparlar.
Atamalar :

MADDE 52. Atama esasları :
a. Genel sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak yükseköğre
tim üst kuruluşunun başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak
rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksek okul sekreterinin atanması, ilgili
dekan veya müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır.
b. Üst kuruluşların ve üniversitelerin genel sekreterlerinin üniversite lisans
diplomasına, fakülte sekreterleri ile enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin yükseköğ
retim diplomasına sahip olmaları şarttır.
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c. Memurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşlarında ve üni
versite merkez örgütünde genel sekreterin önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere
başkan veya rektör tarafından yapılır.
d. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, yükseköğretim üst kuruluşlarında, rek
törlükte ve rektörlüğe bağlı kuruluşlarda genel sekreterin önerisi üzerine başkan veya
rektör, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda fakülte sekreterinin önerisi üzerine dekanlar, enstitü ve yüksekokullarda sekreterin önerisi üzerine müdür tarafından
atanırlar,
e. Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin, yönetim personeli için
aylıklı veya sözleşmeli kadroları, yükseköğretim ü s t kuruluşlarında başkan, üniversi
telerde ise rektör tarafından tespit edilir vei l g i l imakamlara önerilir.
f. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer
görevliler, üst kuruluşlarda genel sekreterlerin, üniversitelerde rektörlerin istek ve öne
risi üzerine diğer kamu kuruluşlarına veya Yükseköğretim Kurulu B a ş k a m tarafından
yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları arasında atanabilirler,
D O K U Z U N C U BÖLÜM
Disiplin ve Ceza İşleri
Genel Esaslar :
M A D D E 53.
a: Yükseköğretim Kurul B a ş k a m Yükseköğretim Kurulu ile üniversite rektör
lerinin, rektör üniversitenin, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü
ve yüksekokulların, bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de sekreterlik per
sonelinin disiplin amirleridir. Üniversite ve bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı
zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili
hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların
görüşülmesinde de yardımcı doçentler disiplin kurullarına alınmazlar.
b. ö ğ r e t i m elemanları memur ve diğer personelin disiplin işlemleri, disiplin
amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre Yükseköğ
retim Kurulunca düzenlenir.
c. Ceza kovuşturması usul ve esaslarında, genel hükümler uygulanır.
öğrencilerin Disiplin işleri :
M A D D E 54. Soruşturma, yetkiler ve cezalar :
a. Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sı
fatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini,
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma
düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve
tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına teca
vüz eden veya s a y g ı dışı davranışlarda bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştur
sa bile ayrıca uyarma kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl
için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları veri
lir.
b. Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin İşlem i ş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli
cezayı vermeye veya disiplin kuruluna sevketmeyei l g i l ifakülte dekanı, enstitü veya
yüksekokul müdürü yetkilidir.
c. Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma
engeç onbeş g ü n içinde sonuçlandırılır.
d. H a k k ı n d a kovuşturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı
verilir. Tanınan s ü r e içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
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e. Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir. Durum, öğrenciye burs
veya kredi veren kuruluşa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yükseköğretim ku
rumundan çıkarma kararlarına karsı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna iti
raz edilebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına ve siciline işlenir.
f. Bu maddeye göre yapılacak işlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı
bulunduğu öğretim kuruluşunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir.
g. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına. Yükseköğretim Kurulu emniyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine, bildirilir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen Öğrenciler, bir daha herhangi
başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar.
ONUNCU BÖLÜM
Mali Hükümler

Gelir Kaynakları :
MADDE 55. Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları
bunlara bağlı birimlerin gelir kaynakları;
a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,
c. Alınacak harç ve ücretler,
d. Yayın ve satış gelirleri,
e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek kârlar,
g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.

ve

Mali Kolaylıklar :

MADDE 56. İşlem ve usuller :
a. Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı
kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga resmi ve harç
lardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların
koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.
b. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından yükseköğretim kurum
larına makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Ka
nunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum ka
zancından indirilir.
c. Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı
kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile ithal edilen
makine, a,let, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar yurt içinde bulunmamak veya üretimi ya
pılmamak kaydıyla veya bağış yoluyla gelen aynı cins malzemeler gümrük vergisi ve
buna bağlı vergi, resim ve harçtan muaftır.
d. Bir milyon liraya kadar (bir milyon lira dahil) bir hakkın ya da menfaatin
terkinini gerektiren, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında yüksek mahke
me ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan, açılacak veya açılmış
olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine ya da uygun ödeme kararı koy
maya rektör ve üst kuruluşların başkanları; bir milyon liradan fazlası için üst kuru
luşlarda başkanın, üniversitelerde rektörün önerisi ve Sayıştay Başkanlığı'nın görüşü
üzerine Maliye Bakanlığı karar verir.
e. Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, bunlara bağlı kuruluşlar ve bi
rimler tarafından yapılan bilimsel teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerek
tireceği her türlü giderler hakkında, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu
hükümleri uygulanmaz.
f. Üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bunların bakım
ve onarımlarında 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ile
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
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ita Amirliği, Mali Denetim :

MADDE 57. Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının
bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı bulunduğu esasları uygun olarak hazırlanır,
yürürlüğe konur ve denetlenir..
ita amiri, üst kuruluşlarda başkan, üniversitelerde rektördür. Bu yetki uygun
görülen ölçüde, gerektiğinde yardımcılara, dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdürle
rine, üst kuruluşlara bağlı birim başkanlarına ve üst. kuruluş ve üniversite genel sekreterlerine devredilebilir.
Döner Sermaye :

MADDE 58. Döner sermaye işletmesi :
a. Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile; üniversitelerde ve bunlara bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda ilgili
yönetim kurulunun önerisi, rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı
bütçede, gösterilir ve kendi gelirleri ile, yükseköğretim üst kuruluşlarında Yükseköğ
retim Kurulu'nun kararı ile; üniversitelerde ise İlgili yönetim kurulunun önerisi ve
rektörün onayı ile artırılabilir.
b. Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme
ile. ilgili yönetim islerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Bakan
lığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği
esaslara göre ilgili kurumun veya birimin döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir.
c. Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebe-1 Umumiye ve
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanunlarına tabi değildir. Döner sermaye
den elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir ertesi yılın döner sermaye
gelirine eklenir. Mail yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde hazırlanacak bilanço
ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay'a, birer örneği de
aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir.
Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili
öğretim üyelerinin katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yansı o ku
ruluş veya. birimin araç, gereç, araştırma ve diğer İhtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan
gelirden o birimde görevli öğretim üyeleri yararlanırlar; ancak her öğretim üyesinin
döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yan ödeme ve taz
minat toplamının iki katını geçemez.
ONBİRİNCİ BOLÜM
Çeşitli Hükümler
Siyam Partilere Girme Yanağı :

MADDE 59. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile her düzey
deki öğrenciler siyasi partilere ve bunların her türlü yan kuruluşlarına üye. olamazlar
ve bir parti hesabına siyasi faaliyet gösteremezler. Kamu yararına olan dernekler
dışında, herhangi bir derneğe, üye olma, rektörün yazılı iznine bağlıdır.
yükseköğretim Kurumlarına Dönüş :
MADDE 60.
a. öğretim elemanı iken, herhangi bir siyasi parti veya bunların çeşitli yan
kuruluşlarının üyesi olmamak kaydıyla, Bakanlar Kuruluna, Yasama Organı üyelik
lerine seçilerek yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar, bu görevlerde geçirdikleri
süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, kadro ve meslek
unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla, bu kanun
hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.
b. Yükseköğretim kurumlarındım, mahkeme veya disiplin kararları ile çıka
rılanlar hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle kendi İsteği ile ayrılan öğretim
elemanları başvurulan üzerine bu kanun hükümleri çerçevesinde Yükseköğretim Ku
rulunun karan ile tekrar yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.
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Oylama:

MADDE 61. Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarda, her üye oyunu kabul
veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.
Yükseköğretim Kurulu dışında yer alan kurulların toplantı nisabı kurul üye
tamsayısının yarıdan fazlasıdır.
Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çok
luğu esası uygulanır.
özlük Hakları:

MADDE 62. Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversiteler
deki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda belirtilme
yen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanununda bu
lunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.
Siciller :

MADDE 63. Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev
alan öğretim elemanlarının, memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri genel
hükümlere ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına
göre tutulur. Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer
özlük işlemlerinde bu siciller esas alınır.
İzinler :

MADDE 64. öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara
verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuru
luşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Rektör, iznini Yükseköğretim Kurul Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst
makamdan alırlar.
Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı
olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir.
Yönetmelikler :
MADDE 65.
a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönet
meliklerle düzenlenir :
(1) Yükseköğretim Kurulunun teşkilatı, çalışma usulleri, üyelerinin seçimi ve
yetkisinde olan seçim ve atamalarla ilgili hususlar,
(2) Yükseköğretim Denetleme Kurulunun kuruluş ve işleyişi, denetleme usul
ve esasları ile ilgili hususlar,
(3) öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin kuruluşu, işleyişi, görevleri,
öğrenci seçme ve yerleştirme esasları ve öğrenci adaylarından alınacak kayıt ve sınav
ücretleri ve bu ücretlerle oluşacak fonun kullanılması ile ilgili esaslar,
(4) Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında yardımcı doçentlik,
doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma İşlemleri,
(5) öğretim elemanlarının yetiştirilme esasları,
(6) Haftalık ders yükü çalışma esasları,
(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin harçları ile harçlar konusuna ilişkin uygu
lama esasları,
(8) Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve
ödenecek telif hakları İle ilgili hususlar,
(9) öğretim elemanları, memur ve diğer personel ile öğrencilerin disiplin
işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri ve disiplin kurullarının teşkili ve çalışması ile
ilgili hususlar,
(10) Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluş ve birimler tarafından
yapılacak bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her
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türlü giderlere ve üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bunların
bakım ve onarımlarına uygulanacak esaslar,
(11) öğretim elemanları; memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri ile
ilgili hususlar,
(12) Bu kanunun uygulanması ilei l g i l idiğer hususlar.
b. Aşağıdaki hususlar üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılacak yönet
meliklerle Düzenlenir;
(1) Lisans üstü öğretim esasları,
(2) Bu kanunun uygulanması ile i l g i l i diğer akademik hususlar.
Yürürlükten Kaldırılan Kanun ve Hükümler :

MADDE 66. 1750 s a y ı l ı Üniversiteler Kanunu tümü ile, aşağıdaki kanunların
ve Yükseköğretim Kurumları ile ilgili diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
4619 s a y ı l ı İstanbul Teknik üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklik
leri,
6594 sayılı Karadeniz Teknik üniversitesi adıyla Trabzon'da Bir üniversite
Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
6595 sayılı Ege üniversitesi adıyla İzmir'de Bir üniversite Kurulması Hakkın
da Kanun ile ek ve değişiklikleri,
6990 sayılı Atatürk üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
7307 sayılı Orta Doğu Teknik üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
892 sayılı Hacettepe üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun ile ek ve de
ğişiklikleri,
1785 sayılı Diyarbakır üniversitesi Kuruluş Kanunu,
1786 sayılı Çukurova üniversitesi Kuruluş Kanunu,
1787 sayılı Anadolu üniversitesi Kuruluş Kanunu,
1788 sayılı Cumhuriyet üniversitesi Kuruluş Kanunu,
1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kuruluş Kanunu,
1873 sayılı Dört üniversite Kurulması Hakkındaki Kanun ile ek ve değişik
likleri,
1487 sayılı Boğaziçi üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir üniversite Kurulması
Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,
5239 sayılı Ankara üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu kanuna ek
kanunlar ile Ankara üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar,
5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek
kanunlar,
2175 sayılı Kayseri üniversitesi Kurulması Haklımda Kanun.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Geçici Maddeler

GEÇİCİ MADDE 1. Bu kanunun yayımı tarihinde görevi başında bulunan
Üniversitelerarası Kurul, senato, üniversite yönetim kurulu, fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulları ile yönetim kurulları bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte lağvedilir
ve bu Kanun hükümlerine göre yeniden kurulurlar;
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev başında bulunan üniversite rektör
lerinin görevleri 31 Temmuz 1982 tarihinde, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul
müdürleri ile bölüm başkanlarının görevleri ise 31 Ağustos 1982 tarihinde sona erer.
Bu tarihlerde göreve başlamak üzere bu Kanun uyarınca atamalar yapılır. Bunlar
dan bu tarihten önce görevden alman veya herhangi bir nedenle ayrılanların yerine
bu Kanun hükümlerine göre atamalar yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2. Yükseköğretim Kurulu bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren üç ay içinde kurulur.
GEÇİCİ MADDE 3. Yükseköğretim Kurulunun genel sekreterlik kadroları,
çalışma yeri ve bütçesi sağlanıp işe başlayıncaya kadar sekreterlik hizmetleri için
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mevcut üniversitelerarası Kurulun Sekreteryası Yükseköğretim Kurulu Başkanı em
rine verilir.
GEÇİCİ MADDE 4. Yükseköğretim Kurulu üyelerinden dörtte birinin, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun üyelerinden üçte birinin her iki yılda bir hangileri
nin yenileneceği, ilk İkinci, dördüncü ve altıncı yıl sonunda ad çekme suretiyle belirlenir.
a. Yükseköğretim Kurulu üyelerinin yenilenme usulü;
(1) Devlet Başkanı tarafından seçilenlerin dörtte biri,
(2) Bakanlar Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığınca seçilenlerin dörtte biri,
(3) Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerin dörtte biri,
Arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır.
b. Yükseköğretim Denetleme. Kurulu üyelerinin yenilenme usulü;
(1) Yükseköğretim Kurulunca önerilen beş profesör ile Milli Eğitim Bakanlığınca seçilenlerin üçte biri,
(2) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayca gösterilerek Yükseköğretim Kurulunca
seçilenlerin üçte biri,
Arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır.
GEÇİCİ MADDE 5. Bu kanunun öngördüğü yönetmelikler ile Kanunun hü
kümlerine uymayan mevcut tüzük ve yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden başlayarak dokuz ay içinde yeniden düzenlenip, yürürlüğe konur. Bu düzenleme sonuç
lanıncaya kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanmasına devam edilir. Ancak, sınıf ve ders geçme ile ilgili yürürlükteki
sınav ve değerlendirme mevzuatı 1881 - 1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar uy
gulanır.
GEÇİCİ MADDE 6. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, üniversite
ler ve akademiler kanunlarına göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora, tıpta
uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları eşdeğer olarak devam eder.
GEÇİCİ MADDE 7. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Ku
rulu tarafından yeni kadrolar tespit edilinceye kadar, Yükseköğretim Kurulunun
izni olmadıkça mevcut boş kadrolara atama yapılamaz.
GEÇİCİ MADDE 8. Bu kanunun yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hüküm
lerine göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu
kabul edilmiş olanlar ile 30 Haziran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre do
çentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacakların başvurmaları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mev
zuata göre yürütür.
Kendi kanunları çıkarılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarının
verilmesinde yukarıdaki esaslar uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 9. Bu kanunun yayımından önce doktora veya tıpta uzmanlık ünvanı almış olup, doçentlik sınavına girmek ve bu unvanı almak amacıyla baş
vurmuş olanlardan, bu işlemle ilgili, yabancı dil sınavı, tez, kollokyum ve deneme
dersi safhalarından bir veya birkaçım başaran fakat süresi içinde doçentlik unva
nım alamayanlara, geri kalan safhalarını tamamlayabilmeleri için, bu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren bir yıl daha süre tanınır.
GEÇİCİ MADDE 10. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun kap
samına giren yükseköğretim kurumlarının asistan kadrolarına atanmış olarak dok
tora veya tıpta uzmanlık öğrenimi için çalışmalarda bulunanlar bu kadrolarda bir yıl
süre ile bu Kanun hükümlerine göre araştırma görevlisi olarak çalıştırılabilirler.
Bunların, bu kadrolara yeniden atanmaları her yıl ilgili yönetim kurullarınca karara
bağlanır.
GEÇİCİ MADDE 11. Bu kanunun yayımı tarihinde bu kanun kapsamına alı
nan yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarında görevli öğretim elemanı ile
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yönetim personeli aynı görevlerini yürüttükleri takdirde almakta oldukları aylık ve
ücretlerini almaya devam ederler. Bu personelden bağlı oldukları kurumun adı veya
statüsü değişenler ile kaldırılanlar yeni kadrolar belirlenip atamalar yapılıncaya kadar
eski kurumlarının kadro aylıklarını alırlar.
GEÇİCİ MADDE 12. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, kadro kanunları
çıkıncaya kadar yardımcı doçentliğe seçilenler, asistan veya öğretim yardımcısı kad
rolarına atanabilirler.
GEÇİCi MADDE 13. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yükseköğretim
kurumlarında kayıtlı bulunan öğrencilerden, bu kanunun 14 ncü maddesinde öngörülen
süreleri tamamlamış veya aşmış olanların yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmez. Ancak, bu gibi öğrenciler bundan sonraki eğitim - öğretim sürelerinde her eği
tim - öğretim yılında başarılı olmak mecburiyetindedirler. Aksi halde öğretim kurum
larıyla ilişikleri kesilir.
GEÇİCİ MADDE 14. öğretim üyeleri bu kanunun 36 ncı maddesine göre statü
lerini belirleyinceye kadar, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu kapsamına giren
yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer kanunların personel ve özlük haklarına ilişkin
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 15. Bu kanunun yayımlandığı tarihte doktora veya tıpta
uzmanlık yetkisine sahip olup da bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında
kadrolu olarak;
a. Asistan unvanı ile çalışanların bir yıl zarfında, bu kanun hükümlerine uy
gun olmak kaydı ile yardımcı doçentliğe başvurmaları sağlanarak yükseltilmeleri ve
atanmaları yapılır ve bulundukları kurumları ile ilişikleri kesilir. Bu süre içinde yar
dımcı doçent olamayanların üniversite ile ilişikleri kesilir.
b. Asistan dışında başka bir unvan ile öğretim yardımcısı olarak çalışanlardan,
ya bu unvanlarının gereği görevlerini sürdürmeleri veya yukardaki (a) fıkrası esasla
rına göre, bir yıl içinde yardımcı doçentlik İçin başvurmaları istenir. Bunlardan, öğ
retim yardımcısı olarak göreve devam etmek isteyenlerin sayısı bu statüdeki kadroları
aşarsa, ilgili yönetim kurulunun yapacağı tetkik sonucuna göre, fazla olanların ku
rumları ile ilişikleri kesilir.
GEÇİCİ MADDE 16. Unvanı karşılığı kadrolarda görevli olmayan doçent ve
profesörler atamaları yapılıncaya kadar bulundukları yerlerdeki görevlerine devam
ederler.
GEÇİCİ MADDE 17. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversite
sinde halen çalışmakta olan öğretim elemanlarına bu kanuna göre intibakları yapılın
caya kadar eski statülerine göre ödeme yapılmasına devam olunur. Yapılacak intibak
sonucunda, bu öğretim elemanlarının girebilecekleri derece ve kademelerde alacakları
aylık tutarı ile her türlü tazminat ve yanödemeler toplamı, mevcut statülerine göre
aldıkları ücretten az olduğu takdirde aradaki fark, kadroya bakılmaksızın bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1981 -1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar
tazminat şeklinde ödenir.
GEÇİCİ MADDE 18. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Orta Doğu Teknik
üniversitesinde yardımcı profesör unvanı ile öğretim görevi yapmakta olanlar, bu ka
nundaki şartları haiz iseler, yardımcı doçent sayılırlar.
GEÇİCİ MADDE 19. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Boğaziçi Üniver
sitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personelin 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre intibaklarını yapmak üzere, üniversite
rektörlüklerince bir ay İçinde bir intibak komisyonu kurulur. Bu komisyon ilgili per
sonelin durumlarını inceleyerek komisyonun kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde
üniversite rektörlüğüne öneride bulunur. İntibaklar 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılı
sonuna kadar yapılır.
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Bu personel 1981 -1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar mevcut statülerine
göre ücret almaya devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 20. öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi 1982 yılı için. 70,
1983 yılı için 69, 1984 yılı için 68 yaşını doldurdukları tarihtir.
GEÇİCİ MADDE 21. 30 Haziran 1982 tarihine kadar eski mevzuata göre do
çent olup da bu kanun hükümlerine göre profesörlüğe yükselecekler, bu kanunun do
çentler için öngördüğü merkezi sistemle yapılan yabancı dil sınavını başarmak zorun
dadırlar.
GEÇİCİ MADDE 22. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde bu kanun kapsamına giren öğretim üyelerinin daimi veya kısmi statüde görev
yapmaları konusunda tercihlerini yapmaları istenir. Tercihlerini belirtenlerin atama
ları bu kanun hükümlerine göre yapılır. Tercihlerini yapmayanların kurumları ile ili
şikleri kesilir.
GEÇİCİ MADDE 23. T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı bağ
lanmış olup da, bu kanunda belirtilen Üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan öğre
tim elemanları ile diğer idari personel 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar
sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarihten sonra genel hükümlere tabi olurlar.
GEÇİCİ MADDE 24. Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan döner
sermaye yönetmelikleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Araştırmalar
Yönetmeliğinin uygulanmasına bu kanun esaslarına göre, Yükseköğretim Kurulunca
çıkarılacak döner sermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 25. Orta Doğu Teknik üniversitesinde, 1981 mali yılı bütçe
uygulamasına, bu kanun gereklerine göre 1982 mali yılı başına kadar devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 26. öncelikle üniversite öğretim elemanlarının ihtiyacını kar
şılamak üzere planlanan üniversite yerleşim alanları içinde veya yakınında toplu
lojman yapımı maksadıyla 1982 mali yılından itibaren ilgili bütçelere on yıl süre ile
yeterli ödenek konulur. Bu ödeneklerin üniversiteler arasında dağılımında, gelişmekte
olan veya ihtiyaç içinde bulunan yörelerdeki üniversitelere öncelik verilir.
GEÇİCİ MADDE 27. «Üniversitelerarası öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi» Yükseköğretim Kurulunun kurulmasını müteakip yönetimi ile taşınır ve taşınmaz
malları, her türlü hak ve yükümlülükleri, personeli ve kadrosuyla birlikte Yükseköğ
retim Kuruluna devredilir ve bağlanır.
GEÇİCİ MADDE 28. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan aka
demi, fakülte, enstitü ve yüksekokulların durumları, bu kanuna göre Yükseköğretim
Kurulunun kurulmasını müteakip, bu kurulca incelenerek, bunların üniversiteye dö
nüştürülmeleri veya üniversitelere veya bakanlıklara bağlanmaları, üniversitelerin içe
risinde fakülte, enstitü veya yüksekokul halinde teşekkül ettirilmeleri veya kaldırılma
ları hususları tespit edilerek, gerekli yasal düzenlemeler yapılmak üzere bu kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına sunulur.
Bu kuruluşların 1982 - 1983 eğitim - öğretim yılında yeni hüviyetleri ile eğitim - öğre
time başlamaları için gerekli önlemler alınır.
Yürürlük :

MADDE 67. Bu kanunun;
a. 5nci madde (ı) fıkrasında yer alan ve beden eğitimi veya güzel sanat dallarından biri ile yabancı dilin zorunlu ders olarak programlanması ve icra edilmesine
dair hükmü 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılında.
b. 30 ncu maddesi 1985 yılında,
c. 46 ncı maddenin öğrencilerden harç alınmasına ilişkin hükümleri 1982 - 1983
eğitim - öğretim yılında,
d. Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:

MADDE 68.

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
6/11/1981
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YÜRÜTME V E ÎDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları
İçişleri Bakanlığından :
Karca' Sayın

: 96581

1 — 1. Derece kadrolu Tetkik Kurulu üyesi M. Vehbi ünver"in
1. Derece kadrolu Tetkik Kurulu Bşk. lığı ve A. P. K. Genel Md. Yrd. lığına,
1. Derece kadrolu Bakanlık Müşaviri Fikret Toksöz'ün
1. Derece kadrolu Tetkik Kurulu üyeliğine,
1. Derece kadrolu Denizli Vali Yardımcısı Halis Tekin'in
1. Derece kadrolu Kars Vali Yardımcılığına,
1. Derece kadrolu Urfa Vali Yardımcısı Namık Kahvecloğlu'nun
1. Derece kadrolu Samsun Vali Yardımcılığına,
1. Derece kadrolu Bilecik Vali Yardımcısı M. Argun Ünal'ın
1. Derece kadrolu Erdek Kaymakamlığına,
1. Derece kadrolu Ordu Vali Yardımcısı Natm Dalkılıçsın
1. Derece kadrolu Alanya Kaymakamlığına,
1. Derece kadrolu Karamürsel Kaymakamı Mehmet Gürsoy'un
1. Derece kadrolu Ünye Kaymakamlığına,
1. Derece kadrolu Erdek Kaymakamı Erol Gökberk'ln
1. Derece kadrolu Kars Vali Yardımcılığına,
1. Derece kadrolu Ünye Kaymakamı Y. Yaşar Kırımlı'mn
1. Derece kadrolu Karamürsel Kaymakamlığına,
1. Derece kadrolu Alanya Kaymakamı Remzi Ataman'ın
1. Derece kadrolu Urfa Vali Yardımcılığına,
2. Derece kadrolu Mülkiye Müşavir Müfettişi Alpaslan Karacan'ın
2. Derece kadrolu Diyarbakır Vali Yardımcılığına,
2. Derece kadrolu Mülkiye Müşavir Müfettişi Şükrü Samur" un
2. Derece kadrolu Bolu Vali Yardımcılığına,
2. Derece kadrolu Mülkiye Müşavir Müfettişi Alâattin Turhan'ın
2. Derece kadrolu Urfa Vali Yardımcılığına,
2. Derece kadrolu Sivil Savunma İdaresi Bşk. Yrd. cısı O. Kutsi Akhan'ın
3. Derece kadrolu Cihanbeyli Kaymakamlığına,
2. Derece kadrolu Kars Vali Yardımcısı S. Kibar Bekftroğlu'nun
2. Derece kadrolu Kocaeli Vah" Yardımcılığına,
2. Derece kadrolu Sivas Vali Yardımcısı Sabahattin Eren'in
2. Derece kadrolu Balıkesir Vah Yardımcılığına,
2. Derece kadrolu Sinop Vali Yardımcısı M. Faruk İslam'ın
2. Derece kadrolu Kars Hukuk İşleri Müdürlüğüne,
2. Derece kadrolu Antalya Vali Yardımcısı İlhan Uluköse'nta
S. Derece kadrolu Susurluk Kaymakamlığına,
2. Derece kadrolu Aydın Vali Yardımcısı Erdi Batur'un
2. Derece kadrolu Kemalpaşa Kaymakamlığına,
2. Derece kadrolu Çankırı Vali Yardımcısı Celalettln özdal'ın
3. Derece kadrolu Taşköprü Kaymakamlığına,
2. Derece kadrolu Uşak Vali Yardımcısı Mehmet Baydar'ın
2. Derece kadrolu Kuyucak Kaymakamlığına,
2. Derece kadrolu K. Maraş Vali Yardımcısı H. Hüseyin Yazlık'ın
2. Derece kadrolu Tavşanlı Kaymakamlığına,
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2. Derece kadrolu Kemalpaşa Kaymakamı İbrahim Turanlı'nın
2. Derece kadrolu Çubuk Kaymakamlığına,
2. Derece kadrolu Boyabat Kaymakamı Fikret Güven'in
2. Derece kadrolu Yenice Kaymakamlığına,
2. Derece kadrolu Tavşanlı Kaymakamı A. Ülkü Onursol'm
2. Derece kadrolu Sivas Vali Yardımcılığına,
3. Derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişi Aydoğan Yurdakul'un
3, Derece kadrolu Erzurum Vali Yardımcılığına,
3. Derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişi Nuri Yaman'ın
3, Derece kadrolu Çorum Vali Yardımcılığına,
3. Derece kadrolu özlük İş. Gn. Md. lüğii Şube Müdürü Hasan Tülay'ın
4. Derece kadrolu Ayaş Kaymakamlığına,
3. Derece kadrolu Nüfus İş. Gn. Md. lüğü Şube Müdürü Orhan Alpdoğan'ın
3. Derece kadrolu Çayeli Kaymakamlığına,
3. Derece kadrolu Mahalli İd. Gn. Md. lüğii Şube Müdürü Ahmet Kayır'ın
3. Derece kadrolu Kemaliye Kaymakamlığına,
3. Derece kadrolu Kocaeli Vali Yardımcısı Rıfat Alkan'm
3. Derece kadrolu Yozgat Vali Yardımcılığına,
3. Derece kadrolu Erzincan Vali Yardımcısı Ali Yılmaz'm
3. Derece kadrolu Kınık Kaymakamlığına,
3. Derece kadrolu Adıyaman Vali Yardımcısı Yaşar Kılıç'm
3. Derece kadrolu Erzincan Vali Yardımcılığına,
3. Derece kadrolu Kastamonu Vali Yardımcısı B. Yaşar Çağlaşan'ın
3. Derece kadrolu Ayvacık Kaymakamlığına,
3. Derece kadrolu Çorum Vali Yardımcısı M. Fahri Çan'ın
4. Derece kadrolu Mucur Kaymakamlığına,
3. Derece kadrolu Bünyan Kaymakamı Selâhattin Ekremoğlu'nun
4. Derece kadrolu Arhavl Kaymakamlığına,
3. Derece kadrolu Mucur Kaymakamı ismet Akçabay'm
3. Derece kadrolu Görele Kaymakamlığına,
4. Derece kadrolu Delice Kaymakamı İhsan Dündar'ın
4. Derece kadrolu Karlıova Kaymakamlığına,
4, Derece kadrolu Mesudiye Kaymakamı Ali Ülger'ln
4. Derece kadrolu Afşin Kaymakamlığına,
4. Derece kadrolu Keleş Kaymakamı Sebati Buyuran'm
5. Derece kadrolu Bucuk Kaymakamlığına,
Hafik Kaymakamı Mevlüt Çetinkaya'nın Tomarza Kaymakamlığına, Hekim
han Kaymakamı Nadi Kılıçaslan'ın Bozkurt Kaymakamlığına, Erfelek Kaymakamı
Sinan Akdoğan'ın Çardak Kaymakamlığına, Akdağmadeni Kaymakamı Ahmet Kara'nın Adıyaman Hukuk İşleri Müd. lüğüne, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
değişik 76 maddesi uyarınca naklen,
Sürmene eski Kaymakamı Metin Kavakalanlılar'ın Boyabat Kaymakamlığına,
SUopl eski Kaymakamı Rıdvan Yenişen'in Kulp Kaymakamlığına, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun değişik 74. maddesi uyarınca yeniden,
Atanmaları uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
28/10/1981

Kenan E V K E N
Orgeneral
Devlet Başkanı
B. ULUSU
Başbakan
YOrOtrM v* İdare BoiOmO Sayfa: 1
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Milli E ğ i t i m B a k a n l ı ğ ı n d a n :

Karar S a y ı s ı : 26606
1 — ö ğ r e t m e n Okulları Genel Müdür Yardımcısı Balabey KARAKOÇ'un durumuna uygun göreve atanmak üzere bulunduğu görevden alınması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Milli E ğ i t i m Bakam yürütür.
22/10/1981

Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
B. U L U S U

H . SAĞLAM

Başbakan

Milli E ğ i t i m Bakam

Bayındırlık Bakanlığından :
Karar S a y ı s ı : 26579
1 — Bakanlık Müşaviri Ertuğrul BABA'nın başka bir göreve atanmak üzere
bu görevinden alınması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Bayındırlık Bakam yürütür.
22/10/1981

Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet B a ş k a m
B. U L U S U

Dr. T. ÖNALP

Başbakan

Bayındırlık Bakam

Köy İşleri ve Kooperatifler B a k a n l ı ğ ı n d a n :
Karar S a y ı s ı : 26564
1 — Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire B a ş k a m Halûk ATALAY'ın başka bir
göreve atanmak üzere bu görevinden alınması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı K ö y İşleri ve Kooperatifler Bakam yürütür.
22/10/1981

Kenan EVREN
Orgeneral
Devlet Başkanı
B. U L U S U

M . R. G Ü N E Y

Başbakan

K ö y İşleri ve Koop. B a k a n ı

D Ü Z
5/11/1981 tarih ve 17905 sayılı
Bakanlar Kurulu Karan eki Mülki
Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde yer
rılmıştır.

E L T M EE
Resmi Gazete'de yayımlanan 8/3608 sayılı
İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve
alan harita Yönetmelik
metninden çıka

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare Merkezinden :
Dttvfe Horlan Btttteot
Sayı : 1981/128
6 KASIM 1981 TARİHİNDE UYGULANACAKTIR.
n SAYILI LİSTE (TL Olarak)
Dövizin Cinsi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
1
1
1
1
1

ABD dolan
Avustralya dolan
Avusturya silini
Batı Alman markı
Belçika frangı
Danimarka kronu
Fransız frangı
Hollanda florini
İsveç kronu
isviçre frangı
İtalyan lireti
Japon yeni
Kanada dolan
Kuveyt dlnan
Norveç kronu
Sterlin
Suudi Arabistan riyali

Döviz Aka

Döviz Satış

126,15
144,39
8,13
57,00
3,39
17.72
22,67
51,79
23,02
70,69
10,69
55.49
105,62
448,93
21,54
236,97
36,92

Efektif Ah§

128,67
147,28
8,29
58,1»
3,46
18,07
23,12
52,83
(23,48
72,10
10,90
56,60
107,73
457,91
21,97
241,71
37,66

126,15
137.17
6,13
57,05
3,22
17,72
22,67
51,79
23,02
70,69
10,16
52,72
100,34
426,48
20,46
236,97
35,07

ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD dolan

15,5166 Avusturya silini
2,2112 Batı Alman markı
37.212» Belçika frangı
7.1190 Danimarka kronu
5,5646 Fransız frangı
2,4357 Hollanda florini
5,4800 isveç kronu
1,7845
1180,07
227,33
1,19437

1 Avustralya dolan
1 Kuveyt dlnan
1 Sterlin
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 4

İsviçre frangı
İtalyan lireti
Japon yeni
Kanada dolan

5,8565 Norveç kronu
3,4168 Suudi Arabistan riyali
1,1446 ABD dolan
3,5587
1,8785

Efektif Satif
129,93
148,72
8,37
58,76
3,49
18,25
23,35
53,34
23,71
72,81
11,01
57,15
108,79
462,40
22,19
244,08
38,03

T.C.
Resmi Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920
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Sayı' 17506

^

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı ilânları
Gaziantep 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden:
E. No : 1976/732
K. No: 1981/352
Cebir ve şiddetle yersiz isteklerini kabul için fabrikayı kapatmak cebir ve şiddet
olmadan fabrikayı işgal suçundan sanıklar Zeynel Pusuç ve 37 arkadaşı hakkında ya
pılan duruşma sonunda:
Sanık Mahmut oğ. 1956 D. lu Gaziantep Türkmenler Mahallesi 4. Sokak No. 7 de
oturan Cuma Taşdelen'in suçu sabit görülerek fiil ve hareketine uyan TCK. nun 201/3,
55/3 ve 59/2 maddeleri gereğince netice ten 500 TL. ağır para cezasına mahkum edilmiş
olup bu cezası tecil edilmiştir.
Sanığın gıyabında verilen karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edile
memiştir.
7201 sayılı kanun gereğince ilânen tebliğine ve aynı kanunun 28, 29. maddeleri
gereğince ilân tarihinden itibaren İS gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı üân olunur.
15535

•

Elazığ 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1976/25
Davacı : Maliye Hazinesi, Vek. Av. Mürvet Duran - Elazığ.
Davalılar : Ahmet Aytaç v.s.
Dava : Mülkiyet tespiti.
Davacı idare tarafından davalılar Ahmet Aytaç ve arkadaşları aleyhine mah
kememize açılan mülkiyet tespiti davası sonunda, verilen 21/10/1981 tarih, 1976/25
esas ve 1981/409 sayılı kararla, davalılara ait Elazığ A. Ağınsı Köyünde kain 803,
804 ve 811 parselerdeki 3229 m lik alan fazlalığının maliki evvelinin Maliye Hazi
nesi olduğuna, bakiye 432 TL. harcın davalılardan tahsüine, 7.311,— yargı giderinin
1.110 TL. ücreti vekaletle birlikte davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine karar
verilmiştir.
Adresi bulunamadığından ilânen tebligat yapılan davalılardan Elazığ Aşağı
Ağmsı Köyünden Mehmet Avcı'nın işbu hüküm özetini havi ilânın ilân tarihinden
itibaren bir ay zarfında temyiz yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği,
karar tebliği yerine geçerii olmak üzere tebliğ ve ilân olunur.
16558
:
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Osmaniye Sulh Ceza Hâkimliğinden :
M

Esas No 1981/636
Karar No : 1981/789
Sanık : Ahmet Güven - Mehmet oğlu, GulUzar'dan olma, 964 Doğ., Bingöl 111,
Yeniköy Köyü nüfusuna kayıtlı olup. Ceyhan İlçesi Hürriyet Malt. 149 Sokak No. 17
de oturur, evli, 1 çocuklu, okur yazar, sabıkasız.
Suç : Tehlikeli vasıta kullanmak.
Suç Tarihi : 25/8/1981
Kanun Mad. : TCK. 565/1, 2248, 5435 SK. 24, 119, 2248/ 647 SK. Md. 647,
6. Mad. 565/2.
verilen ceza : Sanığın 950 TL. hafif para ve 3 gün meslek ve sanatının geri
alınmasına,
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkumiyetine karar verilen
sanığa tebligat yapılamamış, bulunduğundan, Tebligat Kanunun gereğince ilânen teb
liğine ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün İçerisinde kesinleşmiş sayılacağına dair işbu
karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
15807/1
Esas No : 1981/58
Karar No : 1961/468
Sanık: Mehmet Memici Çetinkurt, Süleyman oğlu, Havva'dan olma 960 Doğ.
Osmaniye, Yaverpaşa Mah. nüfusuna kayıtlı olup, Raufbey Mah. 142 Sokakta otu
rur ve Gaziantep Cezaevinde tutuklu.
Suç : Firara noksan derecede kalkışmak.
Suç Tarihi : 23/7/1980
Kanun Maddesi: TCK : 298/1, 61, 2248, 647 4. Md.
Verilen Ceza : 1.000 T L ağır para cezası.
Yukarıda bUdirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkumiyetine karar verilen
sanığa tebligat yapılamamış bulunduğundan Tebligat Kanunu gereğince ilânen teb
liğine ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kesinleşmiş sayılacağına dair
iş bu karar özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
15807/2

•

Ankara 6. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1980/28
K. No : 1980/153
Suç : Oto kelebek camını kırmak suretiyle hırsızlık
Suç Tarihi: 18/2/1979
Karar Tarihi: 2/5/1980
Verilen Ceza : TOK. nun 491/ilk, 522, 525. maddeleri 4 ay hapis ve 4 ay em
niyeti umumiye nezareti altında bulundurulması.
Sanık : Ali Türkan - Hasan oğlu Rabia'dan olma 1951 D. lu Denizli İli Çaybaşı Köyü, Hane 200 de nüfusa kayıtlı Ankara'da Bahçellevler Fevzi Çakmak Cad.
69/9 da oturur.
Yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar
PTT kanalı ile kendisine tebliğ edilemediği gibi C. Savcılığı vasıtası ile yapılan adres
araştırması sonundada adresi tesblt edilemediğinden 7201 sayılı T. K. nun ilgili mad
deleri gereğince gıyabi İlamın Resm Gazeite ile ilân edilmesine karar verilmiştir.
Karar gereğince Resmi Gazete ile ilân yapılması ve ilanın yapıldığı günden
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ve bir hafta içerisindede temyiz
yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
16568
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Ankara İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1981/283
Davacı M . E . Bakanlığı vek. Av. S. İnci A k y ü z tarafından davalılar Benzat
Karabulut ve Lami Karabulut aleyhine açılan alacak davasının mahkememizde yapı
lan açık oturumunda :
Davalılar Behzar Karabulut'un Güzelevler Yapı Koop. öğretmenler 3. Sokak
No : 3 Diyarbakır ve davalı Lami Karabulut'un Beden Terbiyesi Bölge Muhasebe Di
yarbakır adreslerine çıkartılan davetiyeye tanınmadıkları şerhi verilmiş olmakla; ve
yine zabıtaca yaptırflan tahkikat ta da adresleri tesbit edilememiş olmakla : Mahke
memizce Resmî Gazete yolu ile tebligat icrasına karar verilmiş olmakla, adı geçen
davalıların duruşmasının bırakıldığı 24/11/1981 g ü n ü saat 9.50 de mahkememizde biz
zat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmeleri aksi
takdirde H . U. M . K. nun 509, 510. maddelerine göre duruşmanın yokluğunda yapıla
cağı dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
16870 / 1-1

Ankara Yedinci AsUye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/448
Davacı M. E . B. vekili tarafından davalılar Atabey Sivişlioğlu ve Dursun Sivişlloğlu aleyhlerine mahkememize ikame olunan alacak davasının yapılan açık du
ruşması sırasında :
Davalılar Atabey Sivişlioğlu ve Dursun Sivişlioğlu için Gazi Mahallesi Polatlı
Caddesi No : 11/9 Yenimahalle/Ankara adresine çıkartılan davetiyelerin büa tebliğ
dönmüş olması nedeniyle zabıta marifeti ile adres tesbit cihetine gidilmiş ancak, zabıtacada adresi tesbit olunamadığından davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Yukarıda isimleri yazılı olan davalıların duruşma günü olan 23/11/1981 günü
saat 9.35 de Mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini kanuni bir vekille
temsil ettirmeleri dava düekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
16867 /1-1

Sinop Tapulama Hâkimliğinden :
Esas No : 1970/87
Karar No : 1980/56
Davacı Cemal Ekici tarafından nizalı bulunan 151 ve 157 parsel sayılı taşın
mazların tapulama tesbitlerine itiraz edilerek davalı Küçükağa
Açıkgöz, Mustafa
Açıkgöz ile dahili davalılar Mehmet kızı Havva, A y ş e , Emine kızı Hacer, Zekiye, İna
yet ve Mehmet kızı Hacer haklarında açılan tesbite itiraz davasının yapılan açık du
ruşma sonunda :
Sinop Merkez Kabaü Köyünün Pekmezlik Namıdiğer Sülük Gölü mevkiinde
olan 151 ve 157 parsel sayılı taşınmazların 6831 sayılı Orman Kanununun 1. mad
desi uyarınca orman sahası oldukları ve orman sayılan yerlerden bulundukları subuta ermesine binaen sözü edilen her iki taşınmazın 766 sayılı Tapulama Kanunun 2.
maddesi uyarınca tapulama harici bırakılmalarına karar verilmiştir.
Karar dahili davalı Emine kızı Haeer"in tebligata sarih açık adresinin tesbit edi
lemediği ve adresi meçhul olması sebebiyle tebliğ edilememiş-, işbu kararın mahkemece
Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir.
Emine kızı Hacer'in işbu Hânın Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren
15 günlük yasal süre içerisinde bizzat veya bir vekil marifetiyle müracaat edip tem
yiz etmediği takdirde 20/11/1980 tarih ve 1970/87 Esas, 1980/56 karar sayılı hükmün
kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
16364
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Ankara 6. İcra Memurluğundan :
İCRA EMRİ
1979/6522
Alacaklı: Maliye Bakanlığına Ankara
Borçlu: Süleyman Yeşil, Fevzi Çakmak Sokak No: 6/8 Denürtepe/Ankara
Borç miktarı: Masrafı hariç 18.868,30 TL.
MUatenidat: Ankara 2. As. Hukuk Mahkemesinin 28/3/1979 tar. 976/505 E., 1979/175
K sayılı müstenidatı. .
1 — Yukarıda yazık borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu icra emrinin
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukarıda yazılı borcu ödemeniz 1. 1. Kanununun
32. maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemezsenlz tetkik merciinden veya yargıtayda veya mahkemenin iadesi yoluyla ait olduğu mahkemeden icrama geri bırakıl
masına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri İcra yapılacağı yine bu müddet
içinde beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya haklkata aykırı beyanda bulu
nursanız 337. madde gereğince hapisle cezalandırılacağınız ihtarını havi Kanuni 7 gün
lük süreye 15 gün Uaveslyle 22 gün olmak üzere işbu İcra emri yerine ilânen tebliğ olu
nur.
16865 /1-1
•
Ankara, Çankırı ve Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 2 No, lu Askeri
Mahkemesi Hâkimliğinden :
1980/1438
Sanık: Muhammet Nurullah Nazman, Niyazi oğlu 3/1A953 D.lu Zühre'den
olma aslen Gümüşhane İH Torun İlçesi Merkez Hane 36/48 de nüfusa kayıtlı olup An
kara'da Yenimahalle Dereboyu Sokak No : 114/1 de oturur Ticaret Bakanlığı İdari
İsler bölümünde memur.
Suç : Sıkıyönetim Yasaklansa aykırı davranmak.
Yukarıda üzerine atılan «uç ve açık hüvviyetleri yazüı sanık Muhammet Nurul
lah Nazman'm 353 sayılı Kanunun 181. maddesi gereğince gaip sayılmasına karar
verilmiştir.
Adı geçen sanığın duruşmanın bırakıldığı 3/12/1981 günü saat 9.10'da hazır bu
lunması, bulunmazsa 1402 sayılı Kanunun 18/L. maddesi gereğince duruşmaya devam
edilerek gıyabında karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu
nur.
16763 /1-1

•

Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/272
Vekili: Av. Şule YBrükoğiu
X>AVALI :
1 — Berrin Söğüt - Mlthatpaşa Mah. Mücahitler Cad. Konakköprü 3. Durak
Karşısı 189. Sokak No: 209 Adana
2 — Halil Söğüt - Aynı adreste.
Dava : 17.116,91 TL. alacak davası
Davalıya evvelce Resmî Gazete'nin 25/9A981 gün (17487) sayılı nüshasında
dava dilekçesi ilânen tebliğ edilmiş buna rağmen duruşmaya gelmediğinden gıyap
kararında üanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşması 23/11/1981 günü saat
11.30'a bırakılmıştır. Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi
bir vekille temsü ettirmediğiniz takdirde H. U. M. K. nun 405. maddesi gereğince
duruşmaya gıyabınızda devam olunacağı, gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak
üzere tebliğ ve ilan olunur.
16869 /1-1
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Adana, K. Maraş, G. Antep, Adıyaman, Hatay, içel îllert Ski yönetim Komutan
lığı 1 N. lu Askeri Hâkimliğinden :
ADANA.
E. No : 1981/410
K. No : 1981/385
Suç : «Sıkıyönetim yasağına aykırı hareket etmek»
Sanıklar :
1 — Emine Kuyucu Hasan Hüseyin kızı 1962 D. lu Kadirli Nüf. Kyt. Sağlık
Kol. Öğrenci,
2 — Gülsen Eroflu Dursun kızı, 1961 D. lu Kozan Nüf. Kyt. Sağlık Kol. öğ
rencisi.
3 — Hatice Doğan Ali kızı, 1959 D. lu Kadirli Nüf. Kyt. Adana Sağlık Kol. öğ
rencisi.
4 — Nihal Gülaçtı Idris kızı, 1964 D. lu Adana Nüf. Kyt. Sağlık Kol. öğren
cisi
5 — Leyla Genç Hüseyin kızı, 1965 D Ju Gömerek Nüf. Kyt. Sağlık Kolj. öğ
rencisi.
6 — Halide Oan Rüştü kızı, 1964 D. lu K. Marag Nüf. Kyt. Sağlık Kolj. öğ
rencisi.
7 — Necla Çakıcı Cemil kızı, 1963 D .lu Afşin Nüf. Kyt. Sağlık Kolj. öğren
cisi.
Karar özeti :
Sıkıyönetim yasağına aykırı hareket etmek suçundan sanıklar Emine Kuyucu,
Gülsen Eroğlu, Hatice Doğan, Nihal Gülaçtı, Leyla Genç, Halide Can ve Necla Ça
kı cı'nın eylemlerine uyan 1402 S. K. nun 16/1. maddesine göre Bir Ay Süre ile Ha
pislerine,
Sanıklar Nihal Gülaçtı, Leyla Genç, Halide Can, haklarında TCK. nun 54/3
maddesine göre verilen cezanın 1/2 si indirilerek bu sanıkların 15 gün süre ile Hapis
lerine,
Sanıklar Emine, Kuyucu, Gülsen Eroğlu, Necla Çakıcı haklarında TCK. nun
55/3 maddesinin tatbiki ile verilen cezanın 1/3 ü indirilerek bu sanıkların Yirmi gün
Süre ile Hapislerine, bu hası cezaların 647 sayılı K. nun 4/1 nci maddesine göre ceza
süresi kadar bir eğitim müessesesine devam etmek tadbirine Çevrilmesine, Sanıkların
sabıkaları olmadığı gibi mahkemecede bir daha böyle bir suç işlemiyeceklerl kanaati
ne varıldığından bu hapis cezasının 647 sayılı K. nun 6 nci maddesine göre Teciline,
oybirliği ile kabili temyiz olmak üzere karar verildi.
Yukarıda kimliği yazılı sanıklar hakkında Sıkıyönetim As, Mahkemesince te
sis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bu güne kadar ara
malara rağmen sanıkların bulunamaması ve adreslerinin meçhul olduğu bu suretle
gaip sayıldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat K. nun 28 nci ve 29 ncu maddeleri uyarınca
^gerekçeli hükmün ilânen tebliğine aynı K. nun 31 nci maddesi uyarınca Uânen yapıl
dığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliği edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur.
16766 /1-1
E. No : 1981/519
K. No : 1981/281
Suç : «İzinsiz bildiri dağıtmak»
SANIKLAR :
1 — Mahir Yalçınkaya, Salih oğlu, 1952 D. lu Haymana nüf. kayıtlı Halen Urf a Meslek Lisesi öğretmeni.
2 — ibrahim Çiftçloğlu, Mahmut oğlu 1952 D. lu Çorum 111 nüf. kayıtlı Halen
Urfa Meslek Ortaokulu Resim öğretmeni.
3 — Hüseyin Yektaş, Ali oğlu, 1949 D. lu Siverek nüf. kayıtlı halen Urfa Alp
aslan İlkokulunda öğretmen.
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Karar özeti: 1 — Sanıklar Mahir Yalçmkaya, ibrahim Çiftçloğlu ve Hüseyin
Yektaş'ra üzerlerine atılan İzinsiz bildiri dağıtmak suçu yönetim kurulu üyesi bulun
dukları Töb - Der Urfa Şubesinin kapatılmasını gerekfcirmiyeceğinden Sıkıyönetim
Mahkemelerinin de derneklerin kapatılması ile ilgili davalara bakacakları hususu 1402
sayılı Sıkıyönetim K. nun 15. maddesinde öngörüldüğünden 353 sayılı Kanunun 176.
maddesi uyarınca mahkememizin görevsizliğine, olumsuz görev uyuşmazlığının halli
için hüküm kesinleştikten sonra dosyanın uyuşmazlık mahkemesine gönderilmek üze
re askeri savcılığa tevdiine,
Temyizi kabil olmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir
Yukarıda kimliği yazılı sanıklar hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince
tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar ara
malara rağmen sanıkların bulunamaması ve adresinin meçhul olduğu bu suretle gaip
sayıldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeeri uyarınca gerekçeli
hüküm ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten
itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur.
16757 /1-1
E. No : 1980/744
K. No : 1980/434
Suç : «Dernekler Kanununa muhalefet»
SANIKLAR :
1 — Ayhan özsezeroğlu, Yusuf oğlu 1958 D. lu Adana Emek Mah. side oturur.
2 — Musa Mehmet, Şaban oğlu 1958 D. lu Adana Denizli Mahallesinde oturur.
3 — Latife Ramadan, Mehmet kızı 1959 D. lu Adana Dumlupınar Mahallesinde
oturur.
4 — Uğur Baklan, Mustafa oğlu 1959 D. lu Emek Mahallesinde oturur.
Karar özeti : Sanıklar Tekin Koçak, Uğur Balkan, Latife Kamalak (Ramadan),
Musa Mehmet, Erdoğan Demirci, Ayhan özsezeroğlu'ya isnat olunan fiil sıkıyönetim
ilâmna neden suçlardan bulunmadığı gibi sanıkların sıkıyönetim askeri mahkemele
rinde görülmekte olan herhangi bir dava ile de irtibatı bulunmadığından 353 sayılı
Yasanın 19 ve 176. maddeleri uyarınca mahkememizin görevsizliğine,
Aynı konu hakkında Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı
verilmiş bulunduğundan ortaya çıkan görev uyuşmazlığının halli için kararın kesin
leşmesini müteakip suç dosyasının uyuşmazlık mahkemesine gönderilmek üzere aske
ri savcılığına tevdiine,
Temyizi kabil olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
Yukaııda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince
tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar ara
malara rağmen sanıkların bulunamaması ve adreslerinin meçhul olduğu, bu suretle
gaip sayıldıkları cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri uyarınca
gerekçeli hükmün ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıl
dığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur.
16758 /1-1
Dörtyol Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1980/105
Davacı Demlrçelik veküi tarafından davalı aleyhine İkame olunan alacak dava
sının yapılan duruşması sırasında : Davalının Mersin, Cengiz Topel Cad. Kat 1 Daire
l'deki adresine davetiye tebliğ edümediğmden ilânen tebliğine karar verUmiştir.
Davetiye yerine kain olmak üzere 30/11/1981 günü mahkemede hazır bulunma
sı ilânen tebliğ olunur.
16872 / 1-1
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Adana, K . Maraş, G . Antep, Adıyaman, İçel tileri Sıkıyönetim
2 No. lu Askeri Mahkeme Kıdemli Hâkimliğinden :

Sayfa : 41
Komutanlığı

Evrak No : 1980/448
E . No : 1980/232
K . No : 1980/188
SANIKLAR :
1 — Celadet ö z e r , Ahmet oğlu, 1939 D. îu Adana Eski Ceza Evi Müdürü,
2 — Halil Saygılı, A h oğlu, 1938 D. lu ö o z a n ilçesi, Bağözü Köyü nüfusuna
kayıtlı,
3 — Sadullah Avunduk, ö k k e s oğul, 1951 D. lu Bahçe İlçesi, İslah Mah. si nü
fusuna kayıtlı,
4 — Ömer Çevik, Hayrullah o ğ , 1957 D. lu Bor İlçesi, Çukur Köyü nüfusuna
kayıtlı,
5 — Mehmet A l i Yıldırım, Mustafa oğlu, 1946 D. lu, Malatya Hasan Çelebi Bu
cağı nüfusuna kayıtlı,
6 — Mehmet Fatih öktülmüşı Mustafa oğlu, 1949 D. lu İstanbul Aksaray Fe
ner Mah. si nüfusuna kayıtlı,
7 — İsmet S a v a ş AJtas, Hasan oğlu, 1958 D. lu Ceyhan İlçesi Boka Mahallesi
nüfusuna kayıtlı,
8 — H ü s e y i n Sezek, Mehmet oğlu, 1951 D. lu Kayseri 111, Gesı Bucağı YeşUyurt Köyü nüfusuna kayıtlı,
9 — Cafer Körük, Cafer oğlu, 1951 D. lu Karatas İlçesi, Tuzsuz oğlu, Köyü
nüfusuna kayıtlı,
10 — Mustafa Kaya, Munzur oğlu, 1952 D. lu E l a z ı ğ 111, Avşar Köyü nüfusuna
kayıtlı,
11 — İbrahim Halil Erdil, Bablu oğlu, 1956 D. lu Adana Dağlı oğlu Mahallesi
nüfusuna kayıtlı,
12 — Mahmut Sönmez, Mehmet Gazi oğlu, 1952 D. lu Ceyhan Muradiye Mahal
lesi nüfusuna kayıtlı
13 —• Şükrü Azap, Mustafa oğlu, 1950 D. lu İslahiye Fevzipaşa Bucağı Kozdere
nüfusuna kayıtlı,
14 — Cengiz B a y m d ı n a n , I s m a ü oğlu, 1952 D. lu Dağlı oğlu Mahallesi nüfusuna
kayıtlı,
15 — Hasan Ararat, Hallo oğlu, 1956 D. lu Besni İlçesi, Camuzuru Köyü nüfu
suna kayıtlı,
16 — Ahmet Tilkan, Hayri oğlu, 1956 D. lu Ceyhan Çiftçiler Köyü nüfusuna
kayıtlı,
17 — Musa Tas, Hidayet oğlu, 1953 D. lu Kozan İlçesi, A y ş e Koca Köyü nüfu
suna kayıtlı,
18 — Bekir Bahçeci, Sadık oğlu, 1954 D. lu Elbistanı Tapkırankale Köyü nüfu
suna kayıtlı,
19 — Mehmet Yelbaşı, Mehmet oğlu, 1953 D , lu Siverek, İlçesi nüfusuna kayıt
lı.
20 — Sadullah Aksoydan, Hamdi oğlu, 1952 D, lu Ceyhan İlçesi Burhaniye M a 
hallesi nüfusuna kayıtlı.
Suç : Cezaevi idaresine karşı ayaklanmak, memura ifa ettiği vazifeden dolayı
müessir fiil, müessir fiile teşebbüs mukavemet ve m ü e s s i r fiil.
Yukarıda adı ve kayıtlı oldukları yer yazılı sanıklar hakkında görülmekte olan
davada Adana 1. A ğ ı r Ceza Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik karan vererek davanın
mahkememizde görülmesi için mahkememize gönderilmiş olup, mahkememizin 11/12/
1980 tarih ve aynı sayılı kararı ile mahkememizin görevsizliğine, dava dosyasının
Adana 1, Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair görevsizlik kararı verilmiştir.
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Adana Askeri Savcılığının 8/7/1981 tarihli olumsuz görev uyuşmazlığının gide
rilmesi İstemi hakkındaki görüşünde de Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinin görev
sizlik kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
Sanıklara bu görevsizlik kararı bugüne kadar tebliğ edilemediği sanıklarında
adresleri meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince
ilânen tebliğine,
Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 15 gün içerisinde müracaat edilmediği
takdirde kesinleşeceği ilânen tebhğine
16761 / 1-1
E. No : 1980/200
Evrak No : 1980/378
K. No : 1980/129
Sanık : Tacettin Sarı, Hasan oğlu, Cemile'den olma. Hatay Mİ, Harbiye, Zaman
Köyü nüfusuna kayıtlı, aynı köyde oturur.
Suç : Devletin iktisadi ve Sosyal nizamlarım yok etmeye, Anayasanın tama
mını ortadan kaldırmaya, yönelik eylemlerde bulunmak ve maksatla gizli örgüt kur
mak, adam öldürmek, soygun, patlayıcı madde atmak, hırsızlık, patlayıcı madde bu
lundurmak, 6136 sayılı Kanuna muhalefet bu suçlara iştirak etmek.
Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı sanığa mahkememizce verilen görevsiz
lik kaıan bugüne kadar bulunup tebliğ edilememiştir.
Sanık Tacettin Sarı ve 10 arkadaşı haklarında yukarıda yazılı suçlardan dolayı
8/10/1980 tarih ve 1980/200 esas ve 1980/129 sayılı kararımızla mahkememizin görev
sizliğine dava dosyasının Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar
verildiğinden ve görevsizlik kararı ile As. Savcılığının 1/6/1981 tarihli olumsuz görev
uyuşmazlığının giderilmesi istemi hakkındaki yazının sanık bulunup tebliğ edilemedi
ğinden ve adresi de meçhul kaldığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri
gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine,
Resmî Gazete'de yayınladıktan on beş gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağından
/e 15 gün içerisinde yukarıda adı geçen sanık tarafından müracaat edilmediği takdir
de kesinleşerek dosya uyuşmazlık mahkemesine gönderilecektir.
16762 /1-1
Kahramanmaraş Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1980/472
ismail DUtpak ve 12 arkadaşı tarafından Ali Aydoğan ve 77 arkadaşı aleyhine
ikame olunan izaleyi - Şüyuu davasının duruşması sırasında :
Bir kısım davalıların tebligata sarih adresleri tesbit edilemediğinden K. Maraş
Ferhuş köyü Atizi mevkii parsel 485 numarada kayıtlı bulunan taşınmazın taksimi,
olmadığı takdirde satışına karar verilmesi talep edilmiş bulunduğundan, davalılar,
Ali Aydoğan, Ahmet Genç, Şerife Fıtnat Kırmacı, Ahmet îpek, Hayrullah İpek, Emi
ne Atılgan, Mehmet İpek, Nihat Pişkin, A. Rüştü Çelebi, Muharrem Çelebi, Fahriye
Pişkin, Nadire Pişkin, Perihan Karpuzoğlu, Mustafa Remiz Çelebi, Fatma Pişkin,
Neslihan Çelikbaş, Kerlman Çıragil, Ayşe Çelebi, Neriman Parlakyiğit, Ahmet Bilgili,
Mahmut Ağır, Gönül Ağır (Doğan) Mehmet Ağır, Arif Ağır, Naciye Bilgili, Saadet,
tin Bilgili, Selahattin Bilgili, Semiha Bilgili, Feriha Bilgili, Meryem Günay Bilgili, Nurettn, Tuncay Bilgili, Mustafa Ciğer, Ali Ciğer, Müfide Şahrazhan Bilgili, Şükriye
Süheyla Bilgili, Fahrünisa Bilgili, Saadettin Bilgili, Saime Süreyya Bilgili, Selma
Bilgili, Mahmut Karaküçük, Ziya Karaküçük, Ahmet Karaküçük, Yaşar Kaya, Meh
met Karaküçük, Erdoğan Karaküçük, Şahin Karaküçük, Fatma Mediha Ciğer,
Abdulah Ciğer, Faruk Ciğer, Münlre Ciğer, Nuri Ciğer, Ahmet Ciğer, Ejder Ciğer,
Mahmut Ciğer, duruşmaya gelmedikleri takdirde duruşması gıyaplarında ceryan ede
ceği duruşmanın 12/11/1981 gününe saat 9 olduğu meşruhatlı davetiyeye kaim olmalı
üzere ilânen tebliğ olunur.
8563 / 1-1
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Adana, K. Maraş, G. Antep, Adıyaman, içel tileri Sıkıyönetim
1 No. lu Askeri Hâkimliğinden :
ADANA

Komutanlığı

E. No : 1980/232
K. No : 1980/983
Suç : Sıkıyönetim yasağına aykırı hareket
SANIKLAR :
1 — Ahmet Kurt, Haman, Emine oğlu, 1960 D. lu, Nizip Günaltı Köyü nüf.
kayıtlı halen kayıp.
2 — Hayri Şimşek, İmam, Zehra oğlu, 1961 D. lu, Yavuzeli Yukarıyeni Köyü
nüf kayıtlı halen kayıp.
Karar özeti : Sanıklar Ahmet Kurt ve Hayri Şimşek'in 5/5/1979 günü gecesi
Synt. K. lığının 31/12/1978 tarihinde yayınlanan 5 No. lu bildirisinde yer alan halkın
huzurunu bozucu siyasi amaçlı slogan yazmanın yasaklanmış olmasına rağmen bu
emre muhalif olarak sokaklarda duvarlara yazı yazmak suretiyle Synt. yasağına aykırı
hareket ettikleri sabit görüldüğünden her iki sanığın ayrı ayrı 1402 sayılı Yasanın
16/1. maddesi uyarınca otuzgün süreyle hapis cezasıyla mahkûmiyetlerine,
Sanıkların sabit görülen eylemlerinden dolayı 5/5/1979 tarihinden 24/5/1979
tarihine kadar gözaltında geçirmiş olduğu günlerinin 353 sayılı Yasanın 251. maddesi
uyarınca mahkûmiyet müddetlerinden mahsubuna,
Sanıklara tayin edilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın 647 sayılı Kanunun
4/3. madde ve fıkrası uyarınca ıslah kurumuna devamı suretiyle infazına,
Geçmişte sabıkaları bulunmayan sanıkların kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ce
zalarının ertelenmesi halinde ileride tekrar suç işlemiyeceklerine dair hasıl olan vicdanı
kanaatten dolayı her iki sanığında cezalarının 647 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca
teciline,
Temyizi kabil olmak üzere karar verilmiştir.
Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince
tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar ara
malara rağmen sanıkların bulunamaması ve adreslerinin meçhul olduğu, bu suretle
gaip sayıldığı cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeeri uyarınca ge
rekçeli hükmün ilânen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi uyarınca ilânın yapıldığı
tarihten itibaren 15 gün geçtikten sonra tebliğ edilmiş olacağı ilânen tebliğ olunur.
16760 /1-1
E. No : 1980/773
K. No : 1980/376
Suç : Basın yoluyla komünizm propagandası yapmak.
SANIKLAR :
1 — Cuma Şat, Mehmet oğlu 1957 D. lu Hatay Atatürk Mah. nüf. kayıtlı is
tanbul tskenderpasa Mah. Papatya Apt. 5/1 de oturur, Diş Hekinülği Pak. de 4746
No. lu öğrenci,
2 — Eyüp Sabrl ipekçi, Burhanettin oğ. 1954 D. lu G. Antep Kayseri Mah. nüf.
kayıtlı, istanbul Çemberlitaş Evsaf Sok. 2/12 de oturur.
3 —• Hacı Kılıç, Kureyş oğ. 1952 D. lu Nizip nüf. kayıtlı aynı yer Eskisaray
Cad. No : 60'da oturur.
Karar özeti : G. Antep 1. Ağır Ceza Mahkemesince görevsizlik kararıyla mah
kememize intikal ettirilen sanıklar hakkındaki kamu davasından 353 S. K. nun 19 ve
176. maddelerince mahkememizin görevsizliğine,
G. Antep 1. Ağır Ceza Mahkemesi ile mahkememiz arasında meydana gelen
olumsuz görev uyuşmazlığının çözümlenmesi için dava dosyasının uyuşmazbk mahke
mesine gönderilmek üzere Sıkıyönetim Askeri Savcılığına verilmesine,
Temyizi kabil olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
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Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince
tesis olunan ve özeti yukarıda gösterilen hükmün tebliği hususunda bugüne kadar
aramalara rağmen sanıkların bulunamaması ve adreslerinin meçhul olduğu, bu su
retle gaip sayıldıkları cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. maddesi uyarınca uya
rınca gerekçeli hükmün ilanen tebliğine, aynı Kanunun 31. maddesi uyannca ilânın
yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebUğ edilmiş olacağı İlanen tebliğ olunur.
16758/1-1
Ankara 5. Sulh Hukuk Hakimliğinden :
1981/633
Davacı : Ali özdemir
Davalı : Nazmiye Şan, Başçavuş Sokak No : 58/1 daire sahibi K. Esat Ankara
Davacı : Ali özdemir tarafından Nazmiye Şan aleyhine açılan alacak davası
nın yapılan duruşmasında :
Davacı tarafından gösterilen adresinize gönderilen dava arzuhali ve davetiye
mezkûr adresinde olmadığım ve C. Savcılığına yazılan tezkerede de o adreste olmadı
ğınız bahisle tebUgatın blla tebliği İade edildiği görülmüş olmakla, başkaca tebligata
sallh adresinizde bulunmadığından dava arzuhali ve davetiye tebliğine mahkemece
karar verilmiş olup, duruşma 17/11/1981 günü saat 10.50 ye bırakılmıştır.
İşbu ilânın yayınlandığı tarihten itibaren duruşma gününe kadar ibraz etmek
istediğiniz vesikaları İbraz etmeniz ve delillerinizi göstermeniz duruşmaya gelmediğiniz
takdirde veya bir vekil göndermediğiniz takdirde H. U. M. K. nun 509, 510. maddele
rine göre gıyabınızda karar verileceği tebliği makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
16871 /1-1
e
Ankara Asliye 11. Hukuk Hâkimliğinden :
1981/364
Davacı: Milli Eğitim Bakanlığı
Vekili: Av. Müjde Avcıoğlu
Davalı : Ahmet Yıldız • Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe fişleri
Müdürlüğü memuru Kocatepe/Ankara
Dava : 10.099,50 TL. alacak davası
Davalınnı yukarıdaki adresine çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş. Em
niyetçe yaptırılan tahkikat neticesi salih adresi tesblt edilemediğinden, dava dilekçesi
nin ilânen tebliğine karar verilmiş olup duruşması 26/11/1981 günü saat 9.50'a bıra
kılmıştır. Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil
ettirmeniz. Gelmediğiniz takdirde hakkınızda gıyabi karan çıkartılacağı hususu
dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilân olunur.
16868/1-1
e
Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1979/730
İzmir Cedid Ula Mahallesi veya Köyünden hane 80 de kayıtlı Mustafa kızı
949 D. lu Şehnaz Gönenli ve Şehnur Gönenli'ye,
M. E. Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan yargıla
ması sonunda verilen 25/5/1981 tarihli karar davacı tarafından 9/9/1981 günlü di
lekçe İle temyiz edilmiş ölüp temyiz dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
İ8866 /1-1
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
Hava İkmal Bakım Merkezi Satınalma Komisyonu Baş karağından :
1 — Paraşüt üretiminde kullanılmak üzere otuz iki kalem naylon kolan ve
naylon şerit 1601 sayılı Tasaya göre imal ettirilerek satın alınacaktır.
2 — Teknik ve idari şartnameler İle örnek kumaş KÎBM. Satınalma Komisyo
nunda görülür ve gerekli bilgiler alınabilir.
3 — Tahmini bedeli 323.746JOOO,— TL. sı olup, kati 'teminatı 19.424.760,— T L
dir.
4 — Isteklüer teklif mektubu ile birlikte; faaliyet belgesi, kat'i teminat mak
buzu veya banka mektubunu en geç 24 Kasım 1981 Sah günü saat 15.00 e kadar
Komisyonumuzda bulunduracaklardır.
5 — Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16432 / 2-2
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 inç'lik helikal resim kayıt cihazları ihalemizin tarihi, 9/11/1981 gününden
»0/11/1981 gününe ertelenmiştir.
16734 / 2-2
PTT Genel Müdürlüğünden:
Değişken birim fiat esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1981 yılı Birim fiat
esası üzerinden 38.500.000,00 TL, keşif bedelli Ayaş PTT Santral binası inşaatı işi
eksiltmeye konulmuştur.
Geçici teminatı 1/155.000,00 TL. dir.
(Geçici teminat olarak bloke çek kabul edilmez).
1 — Eksiltme 20/11/1981 Cuma günü saat 16.00 da Genel Müdürlük ihale ku
rulunca yapılacaktır.
2 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmassında belirtilen usulüne göre hazırlanmış
geçici teminatlarım, Ticaret Odası Cüzdanlarını Tüzel kişi olmaları halinde imza sir
külerini bu İş için daha önce alacakları ihaleye katılma belgesiyle birlikte eksiltme
şartnamesinin 11 nci maddesinde belirtilen teklif mektubuna uygun olarak kapalı,
tekUf mektuplarım ihalenin yapılacağı gün, saat 15.00'e kadar Yapı İşleri Dairesi
Başkanlığına alındı karşılığında vereceklerdir.
3 — Saat 15.00 den sonra verilen teklifler kabul edilmez.
4 — İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için eksiltme şartlaşma
sının 4 üncü maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Bayındırlık Bakanlığından almış
oldukları ve bu işin en az keşif bedeli kadar (A), (B) grubu müteahhitlik karnesi ile
beş sene zarfında ve bir defada enaz bu işin keşif bedelinin bir katı benzeri bir iş bi
tirdiğine ve geçici veya kesin kabulünü yatırdığına dair bir belgeyi (Mühendis veya
Mimarların kontrol mühendislikleri veya şantiye şefliklerine ait iş bitirme belgeleri
nin % 60 i kabul olunur) son müracaat tarihi olan 16/11/1981 Pazartesi günü saat
18.00'e kadar Genel Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.
5 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez.
6 — Eksiltme dosyaları Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve
Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri İçinde her
gün görülebilir.
7 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, iştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gibi
nedenlerini açıklamak Zorunluluğunda da değildir.
15883 / 2-2
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Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. den :
Irak'ın Musul Şehrine 820 Bin Ton Çimento Naklettirilecektir.
1 — Şirketimiz aşağıda isimleri belirtilen fabrikalardan Irak'ın Musul şehrinde
yerleşik Geclmco Firmasına 820.000 ton çimento naklettireeektlr.
Nakledilecek çimento miktarı ve fabrika isimleri aşağıdaki gibidir :
Adana
260.000 Ton
Antep
130.000 Ton
Mardin
100.000 Ton
100.000 Ton
Yozgat
Elazığ
70.000 Ton
Afyon
50.000 Ton
40.000 Ton (Güvercinlik)
Ankara
Niğde
40.000 Ton
Konya
30.000 Ton
2 — Taşıma süresi 1 Aralık 1881 tarihinde başlayıp, 31 Mart 1982 tarihinde bi
tecektir.
3 — İşbu İhaleye katılacak firmaların devamlı C karnesi bulunacak ve kendi
firmasına kayıtlı en az 600 adet (1 fabrika için) kamyon veya 7200 ton taşıma kapasi
tesi bulunacaktır. İhaleye katılacak firma bu durumu Ulaştırma Bakanlığından ala
cağı bir yazı üe tevsik edecektir.
4 — Üçüncü maddedeki duruma haiz bulunan firmalar müteahhit fabrika İçin
İhaleye glrlHllrler, ancak teklifte bulundukları her fabrika için kendi C karnelerine
kayıtlı 600 araba veya 7200 ton taşıma kapasitesi bulunduğunu ayrıca tevsik ettire
cektir.
5 — Firmalar ortaklık halinde bir veya birkaç fabrikaya teklif verirlerse bu
İşten dolayı müteaelsilen sorumlu olduklarına dair noterden tasdikli bir belgeyi tek
liflerine ekliyeceklerdir ve bu şekilde ihaleye giren firmalar İçinde 4 ve 4, maddelerde
belirtilen hükümler geçerlidir.
6 — Teklif verme son günü 23 Kasım 1981 saat 14.00 olup, postada vaki gecik
meler nazarı dikkate alınmaz.
7 — Bu^şe ait şartnameler 3.000,— TL. mukabilinde Atatürk Bulvarı No : 201
Kat 3 Ticaret Dairesi Başkanlığından ve Meclisi Mebusan Caddesi Dursun Han Kat 4 de
Fındıklı İstanbul adresindeki Alım ve Satım Müdürlüğümüzden alınabilir.
8 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığı gibi ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya enlediğine yapmakta veya kısımlara ayırmakta tammen serbesttir.
16735 / 2-2

•

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
I — Genel Müdürlüğümüz gereksinmesi için aşağıda dosya numarası ve cinsi
belirtilen malzeme, dış memleketlerden teklif alma yolu ile satmalmacaktır.
n — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin sipariş
numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık
adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde
A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan, belirtilen ücret karşılığında alabilir.
İ Ü — Tekliflerin engeç 21/12/1981 günü saat 17J0O'de Genel Müdürlükte bulun
durulması gerekir. Bu günden sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan tek
lifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gonderilmez.
IV — İhale, 22/12/1981 günü saat lO.OO'da yapüacaktır.
Dosya numarası: 81-214-1, Cinsi: 148 kalem Hüber-Warco yol silindiri yed.,
Şarname bedeli: 100,— TL.
16542 /3-3
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6 K a s ı m 1981 — Sayı : 1*7506

Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuz İhtiyacı olarak ADPE Pollmer (G03-5) türü alçak danaite
polietilen veya HAM-POL (F2-12) den mamul 100 ton 1000 gr. hk baskılı polietilen
naylon çay ambalaj torbası teklif almak usulü ile satmalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler ve numune Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Satm
alına Müdürlüğü - Rize, Bölge Ticaret Müdürlüğü Sinan Paşa Köprüsü Sok. No. 19
Beşiktaş - İstanbul ve Ankara İrtibat Müdürlüğü Konur Sok. No. 28 Yenişehir - An
kara adreslerinden bedelsiz temin edilebilir.
3 — ihaleye iştirak etmek istiyenlerin şartname esasları dahilinde hazırhyacaklart teklif mektuplarını en geç 23/11/1981 günü saat 17.30'a kadar Cay Kurumu Ge
nel Müdürlüğü Saünalma Müdürlüğü - Rize adresinde bulunacak şekilde iadeli - taah
hütlü olarak göndermeleri veya elden vermeleri gerekmektedir.
4 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
5 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6439 / 1-1

Bozkurt Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :

Deposu

Emvalin
Cins ve nev'i

Parti

adedi

Muhtelif 2.S.N.B.Ks.Ky.T.'(K)
>
2.S.K.B.Ks.Ky.T. (K)
S.S.N.B.Ks.Ky.T. (K)
3.S.N.B.Ks.Ky.T. (t)
>
>
3.S.K.B.Ks.Ky.T. (K)
3.S.K.B.Ks.Ky.T. (I)
>
3.S.N.B. Akçaağ.T. —
>
3.S.KJB. Akçaağ.T. —
3.S.N.B. Meşe T. (t)
>
3.S.N.B. Meşe T. (K)
3.S.K.B. Meşe T. (I)
>
S.S.K.B.MeşeT. (K)
>
2.S.N.B.Ks.Ky.T. (K)
3 S.N.B.Ks.Ky.T. (K)
»
3.S.K.B.Ks.Ky.T. (K)
3.S.N.B.Ks.Ky.T. (I)
»
>
3.S.K.B.Ks.Ky.T. (1)
3.S.N.B. Meşe T. (1)
>
3.S.K.B. Meşe T. (I)
TOPLAM

2
1
10
11
10
4
2
1
2
1
2
1
1
6
8
9
1
2
1
75

MİKTARI
M. Bed.
Adet M? Dm3
TL.
127
77
720
1769
591
654
69
30
183
46
55
32
51
431
472
1429
116
142
55

34.231
13.415
277.824
311.854
243.272
92.213
35.191
12.579
29.604
12.197
7.181
7.176
14.633
154.701
144.753
244.497
16.648
22.663
9.244

7049 1683.876

10.400
8.950
7.700
6.700
5.600
5.300
7.450
5.800
7.450
8.500
5.000
6.250
6.700
4.900
3.500
3.900
3.300
4.850
4.050

% 7,5 Te.
TL.
27.000
9.000
161.500
156.000
103.000
37.000
20.000
5.500
17.000
8.000
3.500
3.500
7.500
57.500
39.000
72.000
4.000
8.500
3.000

İzahat

İndir.

742.500

1 — Yukarıda cinsi ve nev'ileri ve miktarı yazılı orman emvalleri 19/11/1981
gününe raslayan Perşembe günü saat 14.00 de İşletmemizde İ/B model şartname
esasları dahilinde açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
2 — İhaleye iştirak edeceklerin aynı gün saat 13.30'a kadar % 7.5 geçici te
minatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları.
3 — Satışa ait müfredatlı bilgi cetveli Kastamonu ve civar Başmüdürlükler
ile İşletmelerinde görüieoilir. İlân olunur.
16738/ 2-2
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Çayıralan Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Emvalin cins ve nevi

Parti
adedi

MİKTARI
Mi Dmi
Adet

69
16
2
19

9832
1579.375
2845
263.322
108.136
2459
488 Ster

i n . S. N. B. Çam Tom.
BJ. S. K. B. Çam Tom.
Çam Sanayi Odunu
İbreli Çam Sınk

Muh. Bed.
TL.

% 7,5 Tem.
TL.

7.400
5.450
3.250
2.750

876.500
107.500
26.500
100.500

Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 19/11/1981 Perşembe günü saat
14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda % 50 si peşin
% 50 si de müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında açık artırma suretiyle
satılacaktır.
Satışa iştirak etmek isteyenlerin 15/C model şartnamede istenilen belgeler ile
beraber Komisyona müracaatları İlân olunur.
16896 / 1-1
m

Sivas Demiryolu Makinalan Sanayii Müessesesi Ahm - Satım ve İhale Komis
yonu Başkanlığından :
1 — Müessesemiz ihtiyacı 200.000 Kg. Ferro fosfor, 40.000 Kg. Ferro Silisyum,
30.000 Kg. Ferro Mangan ve 1.000 Kg. Ferro MoUbden teknik şartnameler ve kapalı
zarf usulü eksiltme mukavele hükümlerine göre satın alınacaktır.
2 — İhale 26/11/1981 günü saat 14.00 de adı geçen Komisyonda yapılacak ve
malzeme tutar bedelinin % 2,5 u kadar geçici teminat alınacaktır.
3 — Bu işe alt şartname adı geçen Komisyondan ücretsiz olarak temin edile
cektir.
4 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden yarım saat önce Komisyon
da hazır bulunacak şekilde göndermeleri veya teslim etmeleri şarttır. Postadaki ge
cikmeler dikkate alınmaz.
5 — Müessesemiz Alım Satım ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta,
kısmen veya tamamen dilediği taübe ihale etmekte serbesttir.
16894 /1-1
•

—

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından :

S. No.

Eksiltmeye konan
işin çeşidi ve miktarı

1

2 kalem Tıbbi Cihaz

2

7 kalem Matbaa Malzemesi

Muh. Bed.
TL.

G. Tem.
TL.

İhale tarihi, İhale
günü, saati şekli

Şartna.
bedeU

12.750.000 382.500
1.805.000

23/11/1981 K. Z. Bedelsiz
Pazartesi 14.30
54.150 23/11/1981 K . Z . »
Pazartesi 15.00

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati ile yapı
lacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve İstanbul
Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Mü
dürlüğünde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci mad
delerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarfları eksiltme saatinden bir saat
evvel makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri.
5 — Postada vaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur.
16844/1-1
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PTT Elektronik Haberleşme Cihazları Laboratuar ve Fabrika Müdürlüğünden :
BASINÇLI HAVA KURUTMA V E FİLTRELEME TESİSİ
SATIN ALINACAKTIR.
1 — Ünitemiz gereksinimi için 1 adet basınçlı hava kurutma ve filtreleme te
sisi, kapalı yazılı teklif almak yoluyla satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait teknik ve idari şartnameler İstanbul Ümraniye'de Ünitemiz
Malzeme Müdürlüğünden 400,—. TL. bedelle sağlanabilir.
3 — Tekliflerin geçerli olabilmesi İçin ihaleye katılacak firmaların şartname
leri satın almaları şarttır.
4 — İhale 27/11/1981 Cuma günü saat 15.00 de 2. nci maddede belirtilen ad
reste yapılacağından, istekliler teklif mektuplarının aynı gün saat 14.30 a kadar
ünitemiz Malzeme Müdürlüğü'nde bulunmasını sağlamalıdırlar.
5 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna bağlı olmadığından Müdürlüğümüz iha
leyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6 — Tamamlayıcı bügi 35 17 35 ve 35 12 12/24-25 no. lu telefonlardan alınabi
lir.
16442 /1-1
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:
Bölgemiz Trafik Şefliği ihtiyacı 20 adet Işıklı Flaşhör 5539 sayılı Kanunun
26. maddesine göre teklif almak suretiyle satın alınacaktır. Teklifleri en son verme
tarihi 12/11/1981 saat 17.00 ye kadardır.
Dosya Malzeme Amirliğinde görülebilir
İlân olunur.
16885 /1-1
0
Bayramiç/Çanakkale Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Deposu
Yağcılar - B

»
»
»

»
Evciler
»

»
»

»

2.
3.
3.
3.
3.
2.
3.
3.
3.
1.

Emvalin Cins ve Deposu

Parti
Adedi

Miktarı
M3 Dm'

Muh. Bedeli
Lira

S. N. B. Çk. Tomruk
S. U. B. Çk. Tomruk
S. N. B. Çk. Tomruk
S. K B. Çk. Tomruk
S. N. B. Çz. Tomruk
S. U. B. Çk. Tomruk
S. N. B. Çk. Tomruk
S. N. B. Çz. Tomruk
S. K. B. Çz. Tomruk
S. Çk. Tel Direk

1
3
48
8
21
2
10
20
2
1

38.259
102.385
2048.218
328.418
942.379
56.924
698.397
1495.200
50.502
16.915

10.700
5.717
4.331 - 7.500
3.197
3.485
7.481
4.331
3.485
2.585
4.529

116

5777.597

TOPLAM:

1 — Yukarıda depoları yazılı emvaller hizalarında gösterilen muhammen be
deller üzerinden açık arttırmalı satışa konulmuştur.
2 — Bunların tutar bedelinin % 50 ile vergileri peşin, bakiyesinin % 50 si mttddetsiz limitli ve kat'i banka mektubu karşılığı 6 ay vadeli olarak satılacaktır.
3 — Açık arttırma 16 Kasım 1981 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00
de İşletme Müdürlüğü binasında komisyon marifetiyle yapılacaktır.
4 — İsteklilerin belli gün ve saatte iştirak edecekleri partiler için yatıracaKları
% 7,5 teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.
16737 / 2-2

Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Bölgesi

Vasfı

Deposu

Bozalan

Asvalt

Çamkoru

»

>

Yıldırım
Bozalan
Yıldırım

>

»
»

>

>

»

>

»

P. Pınar
Çamkoru
P. Pınar
»

Çamkoru
P. Pınar
»

Muh. Bed.
MİKTARI
Adet
M.i Dmi
TU

m
B. S. m
B. S. m
B. S. n i
B. S. m

Tom. N.
Tom. N.
Tom. K. B. S. DJ
Mad. Dlr. S. n
Mad. Dlr. S. n.
Mad. Dlr. S. U

1
83
14
2
3
3
6
12
1

106
7711
2813
233
606
630
1608
4460
346

28.316
1663.138
660.727
77.103
138.362
86.811
168.212
374.117
29.07»

YEKÛN

74

184Q1

3028.765

Ç a m Tom. N. B. S.
Çam Tom. N.
Ç a m Tom. N.

Gök.
Gök.
Çam
Çam
Çam
Gök.

Parti
adedi

% 7,5 Tem.
TL.

0.900
8.100
8.100
8.100
8.100
5.600
4.760
4.750
4.500

22.000
964.000
341.500
47.000
75.600
87.000
60.600
134.500
10.500
1.682.500

1 — İhale 19/11/1981 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de Kızılcahamam Orman İşletmesi Müdürlüğü satış salonun
da kurulacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

RESMİ GAZETE

Bozalan
Yıldırım

»

Emvalin cins ve nev'l

Sayfa: 60

Kıalcafaamam

2 — Satış muamelesi % 50 si peşin, % 50 si ipe 180 gün müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı yapılacaktır.

4 — Satış bedeli üzerinden 1744 sayılı Kanuna göre % 3 Bakanlık fonu alıcıdan ayrıca peşin tahsil edilecektir.
5 —• Satışla alakalı şartname ve çap listeleri Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünden ve Çankırı, Beypazarı, Çamlıdere, Bey
şehir, Nallıhan, Eskipazar, Gerede, İlgaz ve Bolu İşletme Müdürlüklerinden ve İşletmemiz Muhasebe Servisinden mesai saatlerinde
görülebilir.
6 —• Teminatlar mesai saatlerinde ve satış günü saat 14.0u e kadar alınacaktır.
7 — TalipUlerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları İle birlikte İşletmemiz Alım ve Satım Komisyonuna müracaatları
İlân olunur.
16897 / 2-1

6 Kasım 1961 — Sayı: 17505

3 — Vadeli satış muamelesinde faiz oranı % 12 olup bilumum vergilerle birlikte ve mal bedelinin % 50 si peşin tahsil edi
lecektir. Geri kalan borç için 180 gün müddetten başka mahir tanınmayacaktır.

Partt
adedi
3
7
6
12
14
1

34
1
6
7

21

«
4
1
1
1
2
1

Deposu

Tarlabaşı
l.S.KB.Çk. Tom.
l.S.N.B.Çk. Tom.
>
2.S.K.RCİC. Tom.
>
2.S.N.B.ÇH. Tom.
»
3.S.K.B.Çk. Tom.
>
>
3.S.K.B.Çk. Tom.
>
3.S.N.B.Çk. Tom.
»
3.S.N.B.Çk. Tom.
I.S.Ç. Tel Dir.
>
3.S.K3.KaymT.
»
3.S.N.B. Kayın T.
>
2.S. Kayın Md. Dir.
»
lJ3.N.B.Çk.Tom.
Gölcük
2.S.N.B.ÇH Tom.
»
>
3.S.N.B Çk. T. D. V.
3.S.K.B. T. D. V.
>
3.S.N.B. Kayın T.
»
3-S.K.B.KayrnT.
>
>
2.S. Kaym Md. Dir.
3.S.N.B. Kızılağaç T.
>
3.SJCB. Kızılağaç T.
»
2.S. Kızılağaç Md. D.
»
»
l.S. C- Tel Direk
İbreli Tak. Od. Or. içi (Alaçam)

MİKTARI
Muta. Bed.
Adet
M3 Dm)
TL.
83
582
153
1265
2064
275
7606
55
1173
755
4237
4763
91
1430
978
665
760
368
1767
80
26
19
393
Ster

58.T91
353.463
101.654
697.604
594.556
63.629
2670.921
18.656
331.056
127.762
917.240
300.948
46.991
658.997
268.196
131.921
143.443
58338
97.517
17.978
3.162
1.480
102.056
39

12.350
13.250
10.200
11.050
5.900
3.760
7.900
4.975
10.650
4.550
6.550
3.750
13.150
10.950
7.800
5.800
6.550
4.550
3.750
6.550
4.560
3.750
9.600
450

% 7,5 Tem.
TL.
54.600
351.400
77.900
578.500
263.300
17.900
1.582.900
7.000
262.600
45.000
461.500
84.600
23.500
544.000
158.500
58.000
71.000
20.500
27.500
9.000
1.100
500
76.700
1.300

Satış

Şekli

15/C ve 4/B Model Şartname esaslarına göre.

4.778.800
29587 7766.959
39
Ster
1 — İsletmemizin Tarlabaşı ve Gölcük, orman dışı, Alaçam orman içi istif yerlerinde mevcut 164 parti emvalin açık arttırman
satışı 16 Kasım 1981 Pazartesi günü saat 14.00'de İşletme satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 — Emvaller 1981 yılı istihsali olup satış 15/C ve 4/B Model şartname esaslarına göre peşin veya Çam emvaller 6, Kayın
emvaller 9 ay vadeli olarak da yaptırılabilecektir. (Çam emvallerin mal bedellerinin % 50 si karşılığı, Kaym emvallerin mal bedeUerlnln
% 75 i karşılığı kat'i, süresiz, limitli banka mektubu alınmak; mal bedeli bakiyeleri, vergiler ve kanuni mektup faizi peşin alınmak
kaydiyle)
3 — Taliplilerin belirti gün saat 12.00 ye kadar teminatlarım İşletmemiz veznesine veya Dursunbey Ziraat Bankasındaki 10 nu
maralı hesabımıza yatırıp ellerindeki teminat makbuzları ve kimliklerini belirtir belgelerle Komisyona müracaatları İlân olunur.
16895/1-1
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14
6
4
4
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Alaçam Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden :
DTJRSUNBEY

164
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İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden :
20 TON GALVANİZLİ OLUKLU SAÇ SATIN ALINACAKTIR.
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir :
1 — İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü,
2 — İstanbul'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yahköşktt Han Kat. 4-5'deki Mümes
silliğimiz,
3 — Ankara'da Küçükesat Büklüm Sok. No. 22'deki Mümessilliğimiz.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 81 - 566 No. lu dos
yayla ilgilidir meşruhattı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 24/11/1981 günü saat. 14.30 a kadar Müessesemiz/Haberleşme ve Arşiv Müdür
lüğünde bulundurmaları ilân olunur.
16649 / 2-1

———•——

Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
MUHTELİF TİP 47 KALEM CUMMINS MOTOR YEDEKLERİ
SATIN ALINACAKTIR
1 —>Bu işe ait şartname ve talep cetvelleri;
a) İzmir'de Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Erzene Mah. 78 Sok.
No: 3 Bornova)
b) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü Satmalma Dairesi Başkanhğından,
c) İstanbul'da TKİ İstanbul Saünalma Müdürlüğünden (Odakule îşhanı Kat: 12
Beyoğlu)
Dilekçe ve 500,— TL karşıhğında temin edilebilir.
2 — İstekliler, teklif mektuplarını kapah zarf ve zarfın üzerine 839-ET,ıs/81-168
dosya işareti ile alım konusu yazılmak suretiyle engeç 30/11/1981 PanaUesi günü
saat 15.00'e kadar Müessesemiz Genel Evrak Servisine vermiş olacaklardır.
3 — Teklifler aynı gün saat 16.00'da Müessesemiz Satınalma Komisyonumuzda
açılacaktır.
4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
16900 / 2-1

•

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müaürlüğünden :
DİKİŞLİ SİYAH, DİKİŞLİ GALVANİZLİ BORU V E SÜRGÜLÜ VANA
SATIN ALINACAKTIR
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir;
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal
Müdürlüğümüz,
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 4 - 5 deki Mü
messilliğimiz,
3 — Ankara'da : Küçükesat, Büklüm Sok. No. 22 deki Mümessilliğimiz.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacaklan kapalı teklif mek
tuplarını geçici teminatlarıyla birlikte engeç 25 Kasım Î981 Çarşamba günü saat
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur.
16892 / 1-1
DÜZELTME
25 Ekim 1981 gün ve 17495 sayılı Resmî Gazetenin 30 ncü sayfasında yayınla
nan Tokat Valiliğine ait ilânın ihale tarihi 17 Kasım 1981 gününe ertelenmiştir, îlgüilere duyurulur.
/ J.J
1 6 3 0 1
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Trabzon 111 Vakfıkebir Belediye Başkanlığından :
1 — Belediyemize ait Turistik Otel İkmal İnşaatı 1. keşif özeti üzerinden 1981
birim fiat esaslarına göre 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ihaleye çıkar
tılmıştır.
2 — İsin muhammen bedeli 38.000.000,— T U dur.
3 — İşin geçici teminatı 1.140.000,— TL. dır.
4 — Iştiraklarm yeterlilik belgesi almak üzere;
a) İşin keşif özeti kadar iş bitirme belgesi,
b) Plan, teçhizat, teknik eleman beyannamesi, sermaye ve kredi imkanlarına
ait banka referansı mali durum bildirgesi.
5 — isteklilerin teklif mektuplarım 24 Kasım 1981 Salı günü saat 14.00'e ka
dar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır.
6 — Yeterlilik belgesi alınması için son müracaat tarihi 21/11/1981 günü
mesai saati sonuna kadardır.
7 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai dahilinde Belediye Başkan
lığında görülebilir.
8 — İhale 24/11/1981 Sah günü saat 15.00'de Belediye binasında Belediye En
cümeni huzurunda yapılacaktır.
9 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
16891 /1-1
e

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuzca «Terex Yükleyici Yedekleri» Satın Alınacaktır.
Bu işe ait 215-GL/3328 referanstı şartname yazılı müracaat ve 500,— TL. kar
şılığında, saat 14.00 -17.00 arası Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür
lüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı 801 No. lu odadan veya İstanbul Satınalma Mü
dürlüğü Odakule Kat 12 Beyoğlu/İstanbul adresinden temin edilebilir.
Tekliflerin engeç 17 Aralık 1981 tarih, saat 17.30'a kadar Kurumumuz Genel
Muhaberatına verilmiş olması gerekmektedir.
Teklifler 18 Aralık 1981 tarih saat 15.00 de Satınalma Dairesi Başkanlığı 805
No. lu odasında açılacaktır.
Postada geciken teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
16764 / 1-1
Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden :
1 — Konfeksiyon İşletmemizin 6 aylık ihtiyacı 20.000 metre Naylon Fermuar
12 Kasım 1981 günü saat 15.00'e kadar kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
2 — Fermuar ihtiyacımız iş durumuna göre en geç 15 gün önce ihale üzerinde
kalan Firmaya büdirilecek ve istenilen miktar, boy ve renklerde imal ettirilecektir.
3 — Kapalı teklif mektupları zarfı üzerine «20.000 Mt. Naylon Fermuar Tek
lifi» ibaresi yazılacak ve numunede gönderilecektir. Teklifler 15 gün opsiyonlu ola
caktır.
4 — Muvakkat teminat 50,000,— TL. olup, kafi teminat ihale tutarının % 7,5
kadardır. Teminatlar nakit. Devlet Tahvili ve Banka teminat mektubu şeklinde
olabüir.
5 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir.
6 — Altı ayın hitamında Müessesece alınmayan Fermuar için Firma bir hak
talebinde bulunmayacaktır.
16754/1-1

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

6 Kasını 1981 — Sayı: 17506

Türkiye Elektrik Kurumundan :
100.000 ADET AYDINLATMA ARMATÜRÜ
SATIN ALINACAKTIR
1 — Kurumumuz Köy Elektrifikasyonu Tesislerinde kullanılmak üzere 100.000
Adet Aydınlatma Armatürü kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ve şartnamesi
uyarınca imâl ettirilecektir.
2 — BU işle ilgili şartnameler :
a) TEK Köy Elektrifikasyonu Malzeme Dairesi Başkanlığı, Ziya Gökalp Cad.
Anadolu Han No. 14/4 Yenişehir/Ankara,
b) T E K Köy Elektrifikasyonu 12. Bölge Müdürlüğü, Millet Cad. No. 86-88
Fındıkzade/lstanbul,
c) TEK Köy Elektrifikasyonu 4. Bölge Müdürlüğü, Eski Bornova Yolu No. 37
Kat 1 İzmir,
adreslerinden 2.000,— TL. bedel karşılığında temin edilebilir.
3 •— Bu konudaki iştirak belgeleriyle ilgili müracaatlar şartnameye uygun
olarak en geç 16/11/1981 günü saat 17.00 ye kadar «Ziya Gökalp Cad. Anadolu Han
No. 14/2 Yenişehir/Ankara» adresindeki «TEK Köy Elektrifikasyonu Malzeme Dairesi
Başkanlığı» Muhaberat Servisine yapılmış olacaktır. İştirak belgeleri 7/12/1981 tari
hinden itibaren verilecektir.
4 — Teklifler en geç 24/12/1981 günü saat 14.00'e kadar 3. maddede bellrtüen
adrese verilmiş olacaktır. Geciken teklifler nazarı itibare glınmayacaktır.
5 — Teklifler aynı gün saat 14.30'da Hanımeli Sokak No. 9/1 Sıhhiye/Ankara
adresinde alenen açılacaktır.
6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
16845 /1-1
Ankara PTT Onarım ve Donatım Fabrika Müdürlüğünden :
1 — Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda ciasi, miktarı ve ebadı yazılı
a) 5x250x760 mm cam 3000 Adet
b) 5x210x760 mm cam 1000 »
c) ' 5x315x720 mm cam 1000 » olmak üzere toplam 5000 adet cam idari
ve teknik şartname ahkamına göre satın alınacaktır.
2 — Bu ihaleye ait idari ve teknik şartname Müdürlüğümüz veznesinden 200,—
TL. mukabilinde temin edilebilir.
3 — İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır..
4 — İhale tarihi 7/12/1981 Pazartesi günü olup, ihaleye iştirak edecek fir
maların bu tarihe kadar tekliflerini Satmalına Komisyonumuzda bulunacak şekilde
Müdürlüğümüz-Personel Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
5 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
16902 / 2-1'
SEKA Kastamonu Müessesesi Müdürlüğünden :
TAŞKÖPRÜ
MUessesemlzce 852 kalem Atölye Takım Malzemesi satın alınacaktır. Buna
ait idari şartname ve teknik özellikleri belirtilen 852 kalem Atölye Takım Malzemesi
listesi; Müessesemizden, İstanbul - Ankara - İzmir Alım-Satım Müdürlüklerimizden
ve SEKA İzmit Müessesesi Iç Alım Kısım Amirliğinden temin edilebilir.
Teklifler 28 Aralık 1981 Pazartesi günü saat 17.0O'ye kadar Müessesemize
teslim edilmiş olacaktır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, böl
mekte ve dilediğine vermekte serbesttir.
16901 / 2-1
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TCDD. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden :
(3 KALEM MUHTELİF KEÇELER SATIN ALINACAKTIR.)
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 3 kalem muhtelif keçeler, teknik şartname,
sözleşme örneği ve şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alına
rak satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 20/11/1981 tarih Cuma günü saat 14.45 de Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir.
16441 /1-1
(150 ADET EKSOZT SEKMANI BARASI SATIN ALINACAKTIR.)
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 150 adet eksozt sekmam barası, teknik şartna
me, sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle
teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 20/11/1981 tarih Cuma günü saat 14.30 da Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının <% 2,5 dur.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir.
16440 /1-1
(8 KALEM MADENİ YAG SATIN ALINACAKTIR.)
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 8 kalem madeni yağ sözleşme örneği ve eksilt
me şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 20/11/1981 tarih Cuma günü saat 14.15 de Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının <% 2,5 dur.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip
etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir.
18335/1-1
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Kızılcahamam - (Ankara - Ayaş) Ayr., Gerede - Kızılcahamam yoUarma
Aktaş Taş Ocağından agrega, temel malzemesi temini ve depo yerine nakli işi 2490
sayılı Yasamn 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu işin keşif bedeli 69.977.418,— TU. olup geçici teminatı 2.100.000,— TL.
dır.

3 — Eksiltme 27/11/1981 Cuma günü saat 11.00 de 4. Bölge Müdürlüğünde
yapılacaktır.
4 — Bu işe ait ihale dosyası 4. Bölge Müdürlüğü Asfalt Şefliğinde görülebilir.
5 — Yeterlik belgesi alınabilmesi için son müracaat tarihi olan 24/11/1981
Salı günü saat 17.00 ye kadar bir düekçe ile 4. Bölge Müdürlüğüne başvurularak
aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz olarak vermeleri gereklidir. (Başvurularda evrak
kayıt tarihi geçerlidir.)
6 — Bu işe ait yeterlik belgesi alabilmek için İsteklilerin :
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) Grubundan en
az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, (Müteahhitlik karnesinin aslım
veya Noter tasdikli fotokopisi yada Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanınca onan
mış örneği)
b) Veya en az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar benzeri bu tür bir iş yap
tığını belirtir iş bitirme belgesini,
c) Yapı araçları bildirisini,
İhale dosyasında istenen ana inşaat makinalarımn müteahhide ait olması, bu
makinaların kendisine ait olduğunu kanıtlayan belgelerle ihale yılında geçerli olan
amortisman defterlerinin noterlikçe onanmış örneklerinin bildiriye eklenmesi zorun
ludur.
Tali kiralık makina kabul edilecektir. Ancak makina sahibi kiralık verdiği
makinanın kendisine ait olduğunu belirten belgelerin aslım veya noter tasdikli su
retleri ile ihale yılında geçerli olan amortisman defterlerinin noterlikçe onanmış ör
neklerinin bildiriye eklenmesi zorunludur.
Bu makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak
bildiride gösterilecektir.
d) Teknik personel bildirisi,
e) Son İki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağ
lanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini,
f) Malt durum bildirisi (İlk ilândan sonra alınmış banka referans mektubu)
g) İlgili şantiye şefliğinden alınmış işyeri görme belgesi (Dilekçe ile başvu
rulacaktır.)
h) İşin dosyasını incelediğine dair Asfalt Şefliğinden alınmış belgeyi,
i) isteklilerin gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini, şirket olması
halinde şirketin imza sirkülerini (sirkülerin aslı yada noterce onanmış örneği)
j) Vekâleten yapılan başvurularda vekâletnameyi eksiksiz olarak eklemeleri
gerekmektedir, (c, d, e, f'de yazılı belgelerin müteahhit tarafından imzalanması ge
reklidir. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. Telgrafla müracaat ve postadaki
gecikmeler kabul edilmez.)
7 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin :
a) 1981 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin ilk ilân ta
rihinden sonra alınmış hail faaliyet belgesi,
b) Yeterlik belgesini,
c) 2.100.000 — TL. hk geçici teminatı, (teminatın mektup olması halinde bu
mektupların müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az 9 (dokuz) ay
müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297 - 15/1723 sayılı tamimine uy

gun olacaktır.)
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d) Teklif mektuplarının üstyapı iğleri için kapalı zarf usulü ile eksiltme şart
namesinin 3. 8. maddesinde belirtilen şartları yerine getirdikten sonra Bölge Müdür
lüğü ihale Komisyonu Başkanlığına en g e ç 27/11/1981 Cuma günü saat 10.00 a ka
dar makbuz karşılığı vermeleri gereklidir.
İlan olunur.
16577/1-1
Mardin Y S E Müdürlüğünden :
i ş i n Adı : Mardin-Midyat-Çelik Köprü İnşaatı, Keşif Bedeli : 3.000.000,— T L . ,
Geçici Teminatı : 90.000 — T U , Son Müracaat Tarihi : 17/11/1981, Eksiltme Tarihi:
18/11/1981 günü saat 9 00 da.
1 — Yukarıda yazılı köprü eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih g ü n ve saat
lerde Mardin 11 Y S E Müdürlüğü binasındaki Köprüler Şefliği odasında 5539 sayılı
Kanunun 26 maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
2 — Eksiltme dosyaları Mardin 11 Y S E Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde g ö 
rülebilir.
3 — Eksiltmeye girebilmek için :
a) İsteklilerin 1979 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ve usulü daire
sinde yukarıda yazılı her ış için hizasında gösterilen miktarlarda geçici teminat ver
meleri. (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde bu mektupların müddetsiz veya
son müracaat gününden itibaren en az üç müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1976
g ü n ve 5297-15 1723 sayılı Tamimine uygun olmalı.)
b) İsteklilerin engeç yukarıdaki yazılı her i ş için tesbit edilmiş olan müracaat
son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Mardin Y S E Müdürlüğüne müracaat
etmeleri (Müracaata genel genel evrak kaydı muteberdir.) dilekçesine (C) grubundan
en az yukarda yazılı keşif bedellerini ihtiva eder miktarda müteahhitlik karnesini
veya bir defada keşif bedellerinin % 80'i kadar benzeri iş bitirme belgesi ile Köprü
inşaatının işini bitirip geçici kabulünü yaptırdığına dair tasdikli i ş bitirme belgesini
Y S E Müdürlüğü Köprüler Şefiğinden temin edecekleri örneğe uygun sözleşmeye esas
ilk tarihinden sonra banka mektubunun, teçhizat, teknik eleman ve işyerini görme
bildirisini eksiksiz olarak ekleyip bu i ş için iştirak belgesini almaları (iştirak belgesi
için telgrafla müracaat kabul edilmez.)
4 — isteklilerin, eksiltme şartnamesinde verilen İzahat dairesinde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lazımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz.
16755/1-1

•

Hacettepe Üniversite Satınalma Komisyonu Başkanlığından :
1 — Üniversitemiz Hastane İdaresi Enstitüsü için (45) kalem i l i ç . serum,
Cotton ve gaz hydrophylle'e ile (15) kalem tıbbi malzeme 1750 sayılı Üniversiteler
Yasasının 73. maddesi uyarınca satın alınacaktır.
2 — B u satınalmalara alt listeler ile teknik şartnameler Hacettepe Üniversitesi
Merkez Kampüsünde (Ayniyat Levazım Müdürlüğünde) görülebilir veya istenebüir.
3 — Taliplerin teknik şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mek
tuplarını iç zarfla;
4 — a) Rektörlük adına düzenlenecek (Limitli banka) muvakkat teminat
mektubu veya Üniversitemiz Muhasebesine yatırılacak nakit muvakkat teminat mak
buzu ile,
b) 1981 yılına ait Ticaret Odası k a y ı t belgesini 2. ci zarf içerisinde, 24/11/1981
Salı g ü n ü saat 17.30'a kadar adı adı geçen Müdürlüğe vermeleri veya bu tarihte ele
geçecek şekilde göndermeleri ilân olunur.
5 — Postada gecikme kabul edilmez.
16882 /1-1
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T . C. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğün
den :
1 — Ankara - İstanbul Yolu Çamlıdere Ayrımı - Akyarma arası takriben Km:
85 + 000 - 93 + 000 arası 9.373.680,— TL. kesif bedelli alttemel malzemesi temini ve
nakli isi 5539 sayılı Yasanın 26. maddesine göre taşeronlardan teklif almak usulü ile
yaptırılacaktır.
2 — Teklifler 10/11/1981 Salı günü saat 15.00 de Karayolları 4. Bölge Müdür
lüğü Yapım Şefliğinde açılacaktır.
3 — Bu işe ait Kesif ve şartnameler Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım
Şefliği Servisinde tetkik edilebilir.
4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklilerin :
a) Son müracaat tarihi olan 9/11/1981 günü mesai bitimine kadar bir dilekçe
ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, aşağıdaki yazılı belgeler ek
siksiz olarak eklenmesi lâzımdır. (Müracaatlarda evrak kaydı tarihi esas alınır.)
b) Bildirilerine (C) Grubundan Müteah'.tlik karnesinin aslı (Noterden veya
Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş örneği de olabilir, i veya ay
rıca bu işin keşif bedeli miktarının yarısı kadar, bir tek sfcferde benzeri bir iş yaptı
ğına dair iş bitirme belgesini, (iş Bitirme Belgesi son iki yıl içersinde bitirilmiş işe
ait olacaktır.) (Bildirilerine müteahhitlik karnesi konulduğu takdirde ayrıca bu tür

işi önceden yaptığını ifade eden belgeyi de koyacaklardır.;
c) Teklif vereceklerin bu işe ayıracakları uygun /ıinkina ve teçhizat listesini
tam olarak bir listede belirteceklerdir. Ana inşaat makinalarına sahip olduklarını be
lirten faturaların asılları veya noterden tasdikli suretlerini ve 1981 yı!\ için ana inşaat
makinalarına ait noterden tasdikli demirbaş, amortisman kayıtlarını vermek mecburi
yetindedirler. Bu iş için gerekli görülen asgari miktardaki makina l a m ı cinsi ve ka
pasiteleri Bölgemizdeki dosyasında görülebilir.
(Kiralık makina kabul edilecektir.
Ancak, makina sahibi kiralık verdiği jnakinanm kendisine ait olduğunu belirten bel
gelerin aslını veya noterden tasdikli suretini ve kiralık verdiğini dair taahhüt bildi
risinin noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.)

d)
e)

Malî durum bildirisini,
Teknik personel bildirisini,

Bu işin önemine binaen, bu işlerle daha evvel iştigal etmiş İdarece yeterli
görülebilecek, işin başından sonuna kadar devamlı işbaşında kalabilecek enaz bir
adet mühendis bulundurulacaktır.
Bu işi taahhüt eden teknik elemanca noterden tasdikli mukavele gerekmektedir.
f) Taahhüt bildirisini,
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması
halinde şirketin imza sirkülerini,
h) İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili şantiye şefliğinden alınmış
belgeyi,
i) Bu iş için iştirak belgesi almaları için (c, d, e, f) yazılı belgelerin bizzat
taşeron tarafından imzalanması şarttır. (Vekaleten imza edenler geçerli sayılmaz.)
5 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin :
a) 187.474,— TL. % 2 geçici teminatın Bölge Veznesine yatırıldığına dair
makbuzun,
b) Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubunu bizzat kendileri tarafından im
zalamaları ve özel şartnamenin 30. maddesinde belirtildi şekilde teklif ve taahhüt
mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat Komis
yonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
d) 1981 yılı noter tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
6 — 1981 yüı noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler ve postadaki gecik
meler kabul edilmez.
16884 / 1-1
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T.C. Bayındırlık; Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğün
den :
1 — Ankara-Esenboğa (Duble Yol) Yolu Km. 0 + 000 - 264x000 arası 5.904.184,—
TL. kesif bedelli banket malzemesi temini ve nakil içi 5539 sayılı Yasanın 26. mad
desine göre taşeronlardan teklif almak usulü üe yaptırılacaktır.
2 — Teklif 11/11/1981 Çarşamba günü saat 15.00 de Karayolları 4. Bölge Mü
dürlüğü Yapım Şefliğinde açılacaktır.
3 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yapım
Şefliği Servisinde tetkik edilebilir.
4 — Yeterlik belgesi alabilmek için isteklüerin:
a) Son müracaat tarihi olan 10/11/1981 günü mesai bitimine kadar bir dilekçe
ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek, aşağıdaki yazdı belgeleri
eksiksiz olarak eklenmesi lazımdır.
(Müracaatlarda genel evrak kaydı tarihi esas alınır.)
b) Bildirilerine (C) grubundan müteabitlik karnesinin asb (Noterden veya
Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığınca tasdik edilmiş örneği de olabilir.) veya
ayrıca bu işin keşif bedeli miktarının yarısı kadar, bir tek seferde benzeri bir i ş
yaptığına dair iş bitirme belgesini, (İş bitirme belgesini son iki yıl içerisinde bitirilmiş
işe iat olacaktır.)
(Bildirilerine müteahitlik karnesi konulduğu takdirde ayrıca bu tür İşi önceden
yaptığını ifade eden belgeyi de koyacaklardır.)
c) Teklif vereceklerin bu işe ayıracakları uygun makine ve teçhizat listesini
tam olarak bir listede belirteceklerdir. Ana inşaat makinalanna sahip olduklarım be
lirten faturaların asılları veya noterden tasdikli suretlerini ve 1981 yılı için ana İnşaat
makinalanna ait noterden tasdikli demirbaş, amortisman kayıtlarım vermek mecbu
riyetindedirler. Bu İş için gerekli görülen asgari miktardaki makinalarm cinsi ve ka
pasiteleri Bölgemizdeki dosyasında görülebilir. (Kiralık makina kabul edilecektir.
Ancak, makina sahibi kiralık verdiği makinanın kendisine ve kiralık verdiğine dair
taahhüt bildirisinin noterden tasdikli suretini ve kiralık verdiğine dair taahhüt bildi
risinin noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.)
e) Mali durum bildirisini,
e) Teknik personel bildirisini,
Bu işin önemine binaen, bu İşlerle daha evvel iştigal etmiş idarece yeterli görü
lebilecek, işin başından sonuna kadar devamlı işbaşında kalabilecek enaz bir adet mü
hendis bulundurulacaktır.
Bu işi taahhüt eden teknik elemanca Noterden tasdikli mukavele gerekmektedir.
f) Taahhüt bildirisini,
g) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması
halinde şirketin imza sirkülerini,
h) İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair ilgili Şantiye Şefliğinden alınmış
belgeyi,
i) Bu iş için iştirak belgesi almaları için (c, d, e, f) yazdı belgelerin bizzat
taşeron tarafından imzalanması şarttır. (Vekaleten imza edenler geçerli sayılmaz.)
5 — Teklif ve taahhüt mektubu vereceklerin:
a) 118.100,— TL. hk % 2 geçici teminatım Bölge Veznesine yatırıldığına dair
makbuzun,
b) Yeterlik belgesini,
c) Eksiltmeye gireceklerin teklif mektubunu bizzat kendileri tarafından İmza
lamaları ve özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mek
tubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet inşaat Komisyonu
Başkanlığına vermeleri lazımdır.
d) 1981 yılı noter tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
6 — 1981 yılı noter tasdikli olmayan fotokopi» belgeler ve postadaki *wik-

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

6 Kasım 1961 — Sayı: 17506

Türkiye Kömür isletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuzca «Dumansız Yakıt Yedekleri» Satın Alınacaktır.
Bu işe ait 230-GL/3351 referanslı şartname yazılı müracaat ve 500,— TL. kar
şılığında, saat 14.00 -17-.00 arası Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdür
lüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, 801 No. lu odadan veya İstanbul Satınalma Mü
dürlüğü, Odakule Kat 12 Beyoğlu/İstanbul adresinden temin edilebilir.
Tekliflerin en geç 18 Aralık 1981 tarih, saat 17.30'a kadar Kurumumuz Genel
Muhaberatına verilmiş olması gerekmektedir.
Teklifler 21 Aralık 1981 tarih, saat 15.00'de Satınalma Dairesi Başkanlığı,
805 No. lu odasmda açılacaktır.
Postada geciken teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
16890 /1-1
Kurumumuzca «Aveling Barford Grayder Yedekleri,) Satın Alınacaktır.
Bu işe ait, 239-GL/3343 referanslı şartname yazılı müracaat ve 500,— TL. kar
şılığında saat 14.00 -17.00 arası Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdür
lüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı 80t No. lu odadan veya İstanbul Satınalma Mü
dürlüğü, Odakule Kat 12 Beyoğlu/tstanbul adresinden temin edilebilir.
Teklifler engeç 25 Aralık 1981 günü saat 17.30 a kadar Kurumumuz Genel
Muhaberatına verilmiş olması gerekmektedir.
Teklifler 28 Aralık 1981 günü saat 15.00 de Satınalma Dairesi Başkanlığı
805 No lu odasında açılacaktır.
Postada geciken teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
16889/1-1
Azot Sanayi T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden :
AMONYAK SATIN ALINACAKTIR
1 — Gemlik Tesislerimiz ihtiyacı için C + F esasına göre zp% 20 Azot opsiyonunda 60.000 m. ton Amonyak satın alınacaktır.
2 — Kapalı teklif mektupları engeç 9 Aralık 1981 günü saat 17.30'a kadar
Genel Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde, postalanmış veya elden tevdi edilmiş ola
caktır.
3 — istekliler bu işe ait şartnameyi Konya Devlet Yolu No. 70 Hipodrom/An
kara adersindekl Genel Müdürlük, Ticaret Dairesi Başkanlığından ve Rıhtım Caddesi
Denizciler Sok. No. 8 R. Han Karaköy/istanbul adresindeki İstanbul Satınalma Mü-,
düdüğümüzden ücretsiz olarak temin edebilirler.
4 — Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine vermekte veya siparişi bölmekte tamamen serbesttir.
16888 /1-1
istanbul Telefon Başmüdürlüğünden :
KONTÖR FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLECEKTİR
Başmüdürlüğümüz santrallannın 1981-1982 yılı zarfında kontör fotoğrafları
nın developman ve agrandismanlarının yapma işi senelik olarak kapalı teklif alma
suretiyle ihale edilecektir.
Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük binası
Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir.
istekli olanların bu işe alt kapalı teklif mektuplarını engeç 19/11/1981 Per
şembe günü saat 11.00 e kadar Malzeme Müdürlüğümüze tevdi etmeleri ilân olunur.
16893 / 1-1
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Türlüye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
4x340 MW gücündeki Afşin - Elbistan Termik Santralının Lastik Paslanmaz
Çelik Boru Genleşme Parçaları kapalı zarf usulü ile yeniden ihaleye çıkarılmıştır.
1 — Teklifler, şartnamede belirtilen genleşme parçalarının, istenen çalışma
şartlarına ve materyal özelliklerine uygun olarak, temini, dizaynı, detaylandırılması,
imalatı ve teslimatım kapsayacaktır.
2 — Teklif sahibi daha önceden benzeri büyüklükteki bir santralın genleşme
parçalarını sağladığını gösterir belgeleri verecektir.
3 — İhale Türk Firmalarına ve sadece Federal Almanya firmalarına açıktır.
4 — Teklif bedelinin % 15'i KfW (Kreditanstalt für Wiederafbau) tarafından
bu projeye tahsis edilmiş «Capital Aid» den ödenecektir. İşin % 85 inin finansmanı
için HERMES garantili Alman Ticari kredisi mevcuttur.
5 — Teklif sahibi, şartnamede belirtildiği gibi teklif bedelinin % l'i tutarında
geçici teminatı teklifiyle beraber verecektir.
6 — Şartnamenin bedeli 5.000,— TL. lup, söz konusu para Necatibey Caddesi
No. 17 Kat. 1 deki TEK Muhasebe Dairesi Başkanlığına yatırılarak makbuz alına
caktır. İhaleye alt şartname bu makbuz karşılığında ilân tarihinden İtibaren;
Afşin - Elbistan Grup Başkanlığı
Karanfil Sok. No. 69 Kat 2, Bakanlıklar - ANKARA
adresinden temin edinilebilir. Daha önce şartname almış olan firmalara müracaatları
halinde değişiklikleri içeren şartname eki ücretsiz verilecektir.
7 — Teklifler 22 Aralık 1981 saat 14.00'e kadar yukarıdaki adrese teslim
edilmelidir. Teklifler aynı 14.30 da alenen açılacaktır.
8 —- Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
16899 / 2-1
Sumerbank Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden :
1 — Müessesemizin bir yıllık ihtiyacı olarak — % 25 toleranslı takriben 1500
ton fuel oil no 6 şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle
mubayaa ve naklettlrilecektir.
2 — İhale 16/11/1981 Pazartesi günü saat 17.00 de Hisar önünde Müessese
binasında yapılacaktır.
3 — Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 —• Müessesemiz 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanununa tabi değildir.
16898 / 2-1

Çeşitli ilânlar
Vakıflar Genel Müdürlüğünden :
Vakiin adı : Çelik Gülersoy Vakfı
Vakfedenler : Çelik Uygur Gülersoy
Vakfın ikametgahı: İstanbul
Tescil kararım veren mahkemenin adı ve karar No : İstanbul 14. Asliye Hu
kuk Mahkemesinin 3/9/1981 gün ve E. 981/264, K. 1981/574 sayılı karan.
Vakfın Gayesi: İstanbul şehrinin tarihi ve tabiat zenginliklerinin korunması
na ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve şehrin sorunlarının çözümü'
ne yetkili kuruluşlara yardımcı olmak.
Vakfın mal, varlığı: 200.000 TL. İle Kariye Müzesi yanındaki CamU Sokağında
kain 13 No. lu ev İle yanındaki parselin 3 yıllık geliri.
Vakfın organları: Mütevelli Heyeti.
Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tü
züğün 13. maddesi gereğince ilan olunur.
16886 /1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakardığından :
i l i : Manisa, ilçesi : Demirci, Köyü veya Mevkii : Mahmutlar, Madenin Cinsi :
Feldspat, Ruhsatnamenin Tarihi : 18/10A978, Numarası: 11/4.
Hudutları <
:
Kuzeyi : 1/25.000 ölçekli Kütahya J 21 -d4 paftalarda mevcut 1542 rakımlı «Hı
şırca köyü» tepe As. ni noktasından 154.85 73 grad semt ve 866.82 m. mesafedeki «B»
beton sütunundan başlayıp (»B» beton sütunundan 108.72 95 grat semt ve 60 43 mesa
fedeki) «A» beton sütununa düz hat
Doğusu : «A» beton sütunundan 211.7020 grad semt ve 97.77 metre mesafedeki
«F» beton sütununa düz hat.
Güneyi : «F» beton sutnunundan («F» beton sutnunundan 265. 3749 grad semt
ve 10.3 77 m. mesafedeki) «E» beton sütununa düz hat
Batısı : «E» Bt. St. nundan başlayıp («E» bt. st. dan 5.90212 gr. semt ve 61.36
m mesafedeki) «D» bt. st. na oradan («D» bt. st. dan 24.3284 grad semt ve 58 78 m.
mesafedeöi) «C» bt. st. nuna oradan («C» bt. st. nundan 27.0593 grad semt ve 46.58
m. mesafedeki) hudut başlangıcı «B» beton sütununa kırık hat.
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazık bulunmuş Feldspat madeni için istan
bul Porselen Sanayi A. Ş. uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir.
itirazı olanların bu ilânın gazetede Uk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün
içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lazım geldiği bu müddetin
hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edümiyeeegi 6309 sayılı Maden Ka
nununun 55 nci maddesi gereğince İlân olunur.
13808 / 2-1
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XII No. lu Gaziantep petrol bölgesinde
sahip bulunduğu AR/TPO/1917 hak sıra numaralı 1 adet petrol araıma ruhsatname
sini terk için 19 Ekim 1981 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2.
maddesi gereğince ilân olunur.
16880/1
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının X m No. lu Hatay petrol bölgesinde
sahip bulunduğu AR/TPO/2004, 2005 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsat
namesini terk için 19 Ekim 1981 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin
25/2. maddesi gereğince ilan olunur.
16880 / 2
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının III No. lu Ankara petrol bölgesinde
sahip bulunduğu AR/TPO/1891, 1892, 1893, 1943 hak sıra numaralı 4 adet petrol
arama ruhsatnamesini terk için 19 Ekim 1981 tarihinde müracaat ettiği Petrol Ni
zamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur.
16879/1
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının n No. lu Bolu petrol bölgesinde sahip
bulunduğu AR/TPO/1938, 1940, 1941, 1942 hak sıra numaralı 4 adet petrol arama ruh
satnamesini terk için 19 Ekim 1981 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesi
nin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur.
16879 / 2
Seka Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden :
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Bugüne kadar, Seka Dalaman Müessesesi Müdürlüğü Dalaman/Muğla olan ad
resimiz, Müessesemizin yerleşme yeri adının değişmesi nedeniyle;
Seka Dalaman Müessesesi Müdürlüğü Atakent/Muğla olarak değiştirilmiştir.
Duyururuz.
16736 / 2-2
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Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğünden:
% 20 faizli 1961 yılı Bankamız tahvillerinin 2/11/1981 tarihinde noter huzu
runda yapılan 20. keşidesinde itfaya tabi tutulanlarının kupür ve numaralan aşağıda
gösterilmiştir.
(500 LıfJK KUPÜR
NUMARA
6526
6686
6751
6851

-

6540
8700
6780
6868

(1000 LÍK KUPÜR)
NUMARA
12546 - 12550
12776
12781 -12796
13022 -13035
14495 - 14500
14806 - 14808
14810 - 14819
14821 - 14830
14876 - 14890
15151 -15163
15166 - 1517«
15196 - 15200
15206 - 15223
15229 - 15234
15236
15279 - 15300
16820
(5000 LÎK KUPÜR)
NUMARA
18906 - 18910
19661 - 19582
10684 -• 19590
19593

(5000 L±K KUPÜR) (5000 LİK KÜPUR) (5000 LtK KUPÜR)
DEVAMI
DEVAMI
DEVAMI
19731 - 19339
19741 - 19743
19745 - 19771
19773 - 19776
19882 - 19884
19888 - 19689
19891
19894- 19900
19911 - 19914
19921 - 19933
19935
19961 - 19>95»
19972 - 19967
19992 - 19993
19996 - 20000
20031 - 20045
20141 - 20144
20148 - 20150
20311 - 20318
20321 - 20327
20330
21434 - 2144»
21462 -2148»
21518 - 21522
21528 -• 21547
21648 -• 21650
21686 • 21590
21594 •- 21590
21651 •• 21665
21676 •• 21685
21687 -• 216931

21695
• 21700
• 21748
-• 21810
• 21822
2182»
21831
21834 -• 21844
21940 -219406
21948 - 21950
22553
22793 - 22794
22796 - 22800
22806 - 2281*
22862 - 22863
22867 - 22871
22912 - 22915
21698
21748
21805
21816

22921 - 229231
22949 - 22958
22961 - 22972
22966 - 22970
22999 - 23000
23027 - 23029
23081 - 23076
23078 - 23081
269031 - 26905
23361 - 23385
23089 - 2309»
23171 - 23173
23184 - 23195
23196

2320»
23219 -23221
23259 -23261
23255 - 23257
23319 -23325
23331 -23350
23361 -23375
23381 -23400
23411 -23440
23571 -23600,
23616 -23642
26707 -26763'
26765 -26787
26798 - 26802
27804 -26812
26831 -26852
26903 - 26905
26921 -26922
26927 - 26028
27049 • 27054
27061 •• 27071
27127 •• 27130
27075 -• 270861
27172 •• 27165
27162 • 27165
27168 • 27169
27188 -• 27203
27283 - 27293
27348 - 27350
2747» - 27480
27490
16887 / 1 - 1

• m

Türk Standardlan Enstitüsünden :
Etap Makina Kalıp ve Plâstik San. A.Ş. 'nln İzmir'deki fabrikasında TS 374
kapsamında ürettiği «ETAP» Markalı 220 V, Alternatif Gerilim ile Çalışan taşınabilir
Elektrikli Sac Kurutucuları için Enstitümüzle 13 Eylül 1979 tarihinde imzaladığı TSE
markasını kullanmaya yetki veren sözleşmesi; yapılan ara kontrollarda numune alın
maması nedeniyle feshedilmiştir.
Firmanın bu sözleşme ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığım, sözleşme
konusu mamullerinin TSE markalı olarak piyasaya sunulamayacağma, aksine dav
ranışın haksız rekabet hükümlerine göre huhukî kovuşturma ve ilgililerin sorumlulu
ğuna sebep olacağı duyurulur.
16681 /1-1
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi MudHirlüğünden :
Bayındırlık Bakanlığınca tespit ve tanzim edilen 1981 yln yapı isleri birim
flat ve tarif cetvelleri yayın sıralamasına göre aşağıdadır.

FİATI
1. Sıhhi Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri
100,—
2. Kalorifer Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
150,—
3. Müşterek Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri
150,—
4. Havalandırma ve Klima Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
150,—
5. Otomatik Kontrol Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
100,—
6. Brülör Tesisatı Birim ve Tarifleri
50,—
7. Mutlak Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
50,—
8. Çamaşırhane Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
50,—
9. Soğutma Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
100,—
10. Hastahane Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
50,—
13. Kuvvetli Akım iç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
100,—
14. Zayıf Akım İç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
50,—
15. Telefon Santralı ve Tesisatı Birim Flat ve Tarifleri
30,—
16. Asansör ve Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
50,—
17. Dizel Elektrojen Grupları Tesisatı Birim Flat ve Tarifi
30,—
18. Yıldırımdan Korunma Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri
30,—
20. Rayiç Cetveli
100,—
21. Birim Flat Tarifleri Eki Fiat Listesi
200,—
23. Genel Teknik Şartnamesi
400,—
— Sözleşme Tasarısı
100,—
— Kapalı Zarf Usulü İle Eksiltme Şartnamesi
100,—
— Bayındırlık Genel Şartnamesi
100,—
— Yapı Araçları, Mali Durum, Taahhüt, Teknik Personel Bildiri
leri, Banka Mektup örnekleri
19.—
— TBTAK tarafından bastırılan «Aktarmasız Analizlerle 1981 yık
inşaat Birim Maliyetleri» kitabı
1.200,—
NOT : Birim fiat ve tariflerinin Başbakanlık Basımevi İşletme
dışında bir başka kuruluşça satılması yasaktır.
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