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MADDE 1. — 8/6/1949 gün ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki üç geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1. — İştirakçilerden 1136 ve 1238 sayılı kanunlar
uyarınca serbest avukatlıkta geçen hizmet sürelerinin borçlanmak su
retiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanında müracaat etmemiş
olanlara ve bu kanunların yürürlük tarihinden sonra ve bu kanundan
yararlanarak iştirakçi olanlar dahil olmak üzere 5/3/1970 gün ve 1243
sayılı Kanunun geçici 1 ve geçici 2 nci ve 8/7/1971 gün ve 1425 sayılı
Kanunun geçici 18 inci maddesine göre müracaat etmemiş bulunanlarla
1/3/1971 gün ve 1377 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanunun 12 nci madde
sinin (II) işaretli fıkrasına eklenen (n) bendi ve geçici 1, geçici 2 nci,
26/8/1971 gün ve 1476 sayılı Kanunun geçici 4 üncü, 8/1/1972 gün ve
1512 sayılı Kanunun geçici 15 ve 16 nci, 22/9/1972 gün ve 1623 sayılı Ka
nunun geçici 1 inci maddelerine göre başvurma sürelerini geçirmiş
olanlara bu kanunun yayımı tarihinden itibaren yeniden altı aylık mü
racaat süresi tanınmıştır.
1623 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte iştirakçi olanlardan,
muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er, 1/1/1950 tarihinden sonra yedek subay
okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılması için 31/12/1973
tarihinden sonra ve bu kanunun yürürlüğünden önce müracaatta bu
lunmuş olanların borçlarının hesabında 1623 sayılı Kanunun geçici 1
inci maddesi hükmü uygulanır.
Yukarıdaki fıkralara göre müracaat edenlerin borçlandırılmaları
bu kanunun ek maddesindeki esaslara göre yapılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Durumları 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (II) işaretli fıkrasına 5951 sayılı Kanunla eklenen (L) bendi
şümulüne girenlerden, halen emeklilik hakkı tanınan görevlerde veya
T. B. M. M . üyeliğinde bulunanlardan, tanınan altı aylık süre içinde
müracaat etmemiş olanlar için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren yeniden bir yıllık süre taranmıştır.
GEÇİCİ MADDE 3. — Emekliliğe tabi görevlerinden 5434 sayılı
Kanunun 87 nci maddesinde yazılı nedenlerle ayrılanlarla Yasama Or
ganı Üyeliği sona eren ve tekrar seçilemiyenlerden, 88 inci maddede ya
zılı durumlarda bulunup da geçici 66 nci maddede yazılı 1 aylık süre
içerisinde yazı ile Sandığa müracaat etmemiş olanlara yeniden 6 aylık
müracaat süresi tanınmıştır.
MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE — İştirakçilerden veya dul ve yetimlerinden 102 nc,
maddede yazılı süreler içerisinde yazı ile Sandığa müracaat edecek
lerin;
a) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpda uz
manlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora
veya uzmanlık öğrenim süreleri,
b) Avukatlık stajını açıkta iken yapanların, normal staj süreleri,
c) 4489 sayılı Kanuna veya 657 sayılı Kanunun 77 ve 78 inci mad
delerine göre yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda gö
rev alan veya bilgi ve görgülerini artırmak, staj yapmak üzere yurt dı
şına gönderilenlerden, aylıksız geçen izin müddetlerine ait emeklilik
keseneklerini 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre zamanında
ödemiş olanların, bu suretle geçen süreleri,
d) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak halen
hizmette bulunanlardan, evvelce (E) cetveli veya yevmiyeli olarak ge
çen ve borçlandırılmayan süreleri,
T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğre
nim durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik
36 nci maddesine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri göster
gelerinin o tarihte yürürlükte olan katsayı ile çarpımı sonunda buluna
cak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranla
rına göre tespit olunur. Bu hüküm 5434 sayılı Kanun ve değişiklikleri
ile getirilen bütün borçlanma tahakkuklarına da aynen uygulanır.
Ancak, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan
borçlanma talepleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Aylıklarını 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanun ile ek ve tadille
rine göre alan ve almış olan Emekli Sandığı İştirakçilerinin, Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu veya Bağ-Kur Kanunu veya Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandık
ların kanunlarının kapsamındaki serbest meslekte geçmiş ve değerlendi
rilmemiş hizmet sürelerinin 15 yılı, bu hizmetlerin adı geçen kanunların
hükümleri uyarınca belgelenmeleri halinde, öğrenim durumları itibariyle
memuriyete giriş derecesi esas alınarak, hizmetin geçtiği kurum tara
fından borçlandırılır.
e) 3/7/1975 tarihli ve 1922 sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki en
yüksek gösterge 1/8/1976 tarihinden geçerli olmak üzere 1905 sayılı Ka
nuna tabi olanlardan emeklilik müktesepleri 1 inci dereceye gelmiş bu
lunanlar hakkında da uygulanır.
Ancak bunlardan kesilen kesenek ve karşılıklar, aynı derecede gö
revde olanlardan kesilen, miktardan az olmaz.
İlgililer ve kurumları, noksan kesilen kesenek ,ve karşılıkları 6 ay
içinde T. C. Emekli Sandığına öderler.
MADDE 3.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE.^4." — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
2/6/1976
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Y Ö N E T M E L ı K L E RR
Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Uygulama Anaokulları,
Temel Eğitim İkinci Kademe Okulları (Ortaokul),
Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin
Tayin, Nakil ve Karşılıklı Yerdeğiştirme Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel hükümler
Kapsam:

Madde 1 — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı;
a) Uygulama anaokullarında,
b) Temel eğitim ikinci kademe okullarında,
c) Ortaöğretim kurumlarında,
d) Yaygın öğretim kurumlarında, (Yaygın yüksek öğretim ku
rumlan hariç) görev yapan öğretmenlerin tayin, nakil ve karşılıklı
yerdeğiştirme işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine tâbidir.
Amaç:

Madde 2 — Bu Yönetmelik :
a) Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yurt ölçüsünde dengeli ve
verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere öğretmen istihda
mım düzenlemek ve öğretmenlerin verimli çalışmalarını sağlamak,
b) Tayin, nakil ve karşılıklı yerdeğiştirme işlemlerini objektif
ölçülere göre düzenlemek,
c) Öğretmenlere yurdun çeşitli yerlerinde görev yapma hak ve
yükümlülüğünü getirmek.
Amacıyla hazırlanmıştır.
Deyimler:

Madde 3 — Aksi belirtilmedikçe, bu Yönetmelikte geçen;
a) «Uygulama anaokulu» sözünden, Kız meslek liselerine veya ge
zici kadın kurslarına bağlı anaokulları,
b) «Orta öğretim kurumları» sözünden, genel, meslekî ve teknik
liseler,
c) «Temel eğitim ikinci kademe okulları» sözünden, temel eği
tim birinci kademe mezunlarına, en az üç yıllık eğitim veren okullar,
d) «Yaygın eğitim kurumu» sözünden, Millî Eğitim Bakanlığınca
açılan her çeşit genel ve meslekî nitelikteki kurslar, pratik sanat okulları ve benzeri kurumlar,
e) «Tayin» sözünden, öğretmenlik mesleğine girmek isteyenlere
öğrenimleri ile ilgili bir eğitim, öğretim kurumunda asil veya aday ola
rak görev verilmesi,
f) «İlk defa tayin» sözünden, öğretmenliğe ilk defa tayin,
g) «Yeniden tayin» sözünden, öğretmenlikten ayrılmış olanların
tekrar öğretmenliğe tayini,
h) «Kurum değiştirme yolu ile tayin» sözünden, bir başka Ba
kanlık veya kurumda çalışmakta iken öğretmenliğe tayin,
ı) «Nakil» sözünden, nakil isteğinde bulunanların bu Yönetmelik
hükümlerine göre görev yerlerinin değiştirilmesi,
i) «Karşılıklı yer değiştirme» sözünden, öğretmenlerin istekleri
ile karşılıklı yer değiştirmesi,
j) «Öğretmen ihtiyacı» sözünden, bir öğretmenin kendi bran
şında kanunlara göre aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu haf
talık ders saati toplamına tekabül eden öğretmen sayısı,
k) «Yıl» sözünden, öğretmenin göreve başladığı tarihi takip eden
bir takvim yılı anlaşılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Tayin ve nakil

komisyonları

Madde 4 — Bu Yönetmeliğin kapsamı içine giren öğretim kurumlarına tayin edilecek öğretmenlerle bu kurumlarda görevli öğretmen
lerin nakilleri ile ilgili işlemleri bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çer
çevesinde düzenlemek üzere birer tayin ve nakil komisyonu kurulur.
Tayin komisyonu, bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, öğ
retim daireleri personel işleri ile görevli genel müdür yardımcıları ve
ilgili şube müdürlerinden;
Nakil komisyonu, bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, öğre
tim daireleri personel işleri ile görevli genel müdür yardımcıları ve il
gili şube müdürleri ile Özlük İşleri ve Sağlık İşleri Genel Müdürlükle
rinden yetkili birer temsilciden oluşur .
Madde 5 — Atelye ve meslek dersleri öğretmenlerinin tayin, nakil
ve karşılıklı yerdeğiştirme işlemleri dairelerinde kurulacak komisyon
larca bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.
Madde 6 — Nakil komisyonu, genel nakiller için Haziran ve Ağus
tos aylarının ilk haftasında olmak üzere yılda iki defa toplanır.

Nakil komisyonu, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen
sebebler acilen ve zamana bağlı olmadan nakilleri gereken öğretmenler
için, genel nakil dönemleri dışında da dairesinin teklifi ve başkanın
çağrısı üzerine toplanarak konuyu inceler ve karara bağlar.
Madde 7 — Tayin komisyonu Mart, Temmuz, Ekim ve Kasım
aylarında olmak üzere yılda dört defa toplanır. Ancak zaruri hallerde
Bakanlık Makamının tasdiki ile, bu ayların dışında, tespit edilecek bir
tarihte bir kere daha toplanabilir.
Madde 8 — Tayin ve nakil komisyonlarının toplanacağı yer ve ta
rihleri komisyon başkanları tespit eder. Başkanlıklarca komisyon üye
lerine gerekli duyuru önceden yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tayin usulleri ve

Tayin
dönemleri:

Madde 9 — Tayin işlemi aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Öğretmenliğe ilk defa, yeniden veya diğer bir Bakanlık veya
kurumdan kurum değiştirme yolu ile tayinler kur'a ile yapılır. Kur'alar
madde 7 de belirtilen dönemlerde komisyon başkanının tespit edeceği
tarihlerde çekilir. Kur'a tarihleri çeşitli yayın organları ile önceden du
yurulur.
b) Yukarıda belirtilen, en çok kur'a dışında hiç bir surette tayin
yapılamaz. Terhis dönemleri kur'a tarihlerine rastlamazsa askerden dö
nenlere en geç 15 gün ayrı kur'a tertip edilir.
Kanunî mecburiyet hallerinde, kur'a dönemleri beklenilmeden bu
Yönetmelikteki esaslara göre işlem yapılır.
Madde 10 — a) Öğretmen adayları, göreve ihtiyaca göre önce
likle ekli listedeki illerin köy, kasaba veya ilçelerindeki (Listede belir
tilen merkez ilçeleri dahil) buralarda ihtiyaç bulunmaması halinde, di
ğer illerin köy veya kasabalarındaki okullarda başlamak mecburiye
tindedirler.
b) Ekli listede belirtilen yerlerde okulu bulunmayan öğretim
dairelerine bağlı okullarda görev alacak atelye, laboratuvar ve meslek
dersleri öğretmenlerinin tayinlerinde bu maddenin (a) fıkrasındaki hü
küm uygulanmaz. Bu gibi öğretmenler yetiştirildikleri meslek dallan
bulunan kurumlara tayin edilirler.
Kur'a yerlerinin tespitinde, gelişmekte olan merkezlere öncelik
tanınır. Kur'aya giren merkezler uygun şekilde ilân edilir .
Tayinlerde eş durumu:

Madde 11 — İlk defa, yeniden veya kurum değiştirme yolu ile ta
yinlerde eş durumunda olanların tayinleri aşağıdaki esaslara göre
yapılır;
a) İlk defa, yeniden veya kurum değiştirme yolu ile tayinlerde
eş durumu, kocanın çalışması halinde dikkate alınır; ancak, evli iken
askere alınanların asker dönüşü tayinlerinde eş durumu dikkate alınır.
Eş durumunun dikkate alınabilmesi için 25. maddedeki şartların
bulunması gerekir,
b) (A ve B) özür gruplarında sıra bekleyenim bulunmaması ve ih
tiyaç da olması halinde öğretmen kocasının çalıştığı yere; bu mümkün
değil ise kocasının görev yerine en yakın ve öğretmene ihtiyacı olan
bir okula tayin edilir,
c) Karı-kocanın aynı anda kur'aya tâbi olması halinde koca
kur'aya katılır, eşine (b) bendindeki hüküm uygulanır.
Madde 12 — Öğretmen iken fiili askerlik görevi için görevinden
ayrılanlar, terhislerinde müracaatları üzerine, yemden öğretmenliğe
layin edilirler. Bu gibilerin tayinlerinde, terhis belgesi istenir.
Öğretmen liseleri ile temel eğitim yatılı bölge okullarına tayinler:

Madde 13 — Öğretmen liseleri ile yatılı bölge okullarının ikinci ka
demelerine öğretmen tayinleri, tayin komisyonunca bu okulların özel
likleri dikkate alınılarak tespit edilecek esaslara göre istekli, mecburi
hizmetli veya diğer istekli öğretmen adayları arasından kur'a çekilmek
suretiyle yapılır.
Tayinlerde ihtiyaç tespiti:

Madde 14 — Temel eğitim okullarının ikinci kademesine tayin edi
lecek Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenlikleri
için branşında, hiç öğretmen bulunmamak kaydıyla, haftalık ders saati
sayısı dikkate alınmaksızın tayin yapılır.
Bunların dışında kalan branşlardaki öğretmenlerin tayinlerinde
aylık karşılığı okutacakları ders saati sayısı kadar açık ders saati bu
lunması şartı aranır.
Madde 15 — Orta öğretim okullarına yapılacak tayinlerde bran
şında öğretmen bulunmamak kaydıyla haftalık ders saati sayışma ba
kılmaz.
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Madde 16 — Temel eğitim okullarının ikinci kademesine ve orta
öğretim okullarına aynı branştan birden fazla öğretmenin tayin edil
mesi söz konusu olduğu takdirde o branştaki öğretmenin veya öğret
menlerin aylık karşılığı okuttukları ders saati çıkartıldıktan sonra
tayin edilecek öğretmenin aylık karşılığı okutması gereken haftalık
ders saatinin açık bulunması lâzımdır.
Kur'a yerlerinin tespiti ve ilgili işlemler:

Madde 17 — Tayin komisyonu kur'a yerlerinin tespitinde ve bu
nunla ilgili işlemlerin yürütülmesinde aşağıdaki şekilde hareket eder;
a) Okulların öğretmen ihtiyacı ve branşlarına göre tayin edile
cek öğretmen sayısı tespit edilir,
b) Kur'a yerleri, 10. maddede belirtilen bölgelerden başlamak hiç,
öğretmeni bulunmayan okullara öncelik tanımak, çeşitli öğretim daire
lerinin öğretmen ihtiyaçlarını da dikkate almak suretiyle, en çok öğ
retmen ihtiyacı bulunan okullar sıralanarak hazırlanır,
c) Sıra beklenilen yerler kur'aya konmaz,
d) Kur'a yerleri bir tutanakla belirtilir,
e) Kur'a tayin komisyonunca ilân edilen gün ve yerde branşlara
göre çektirilir,
f) Kur'aya bizzat gelmeyenlerin kur'aları komisyonca çektirilir,
g) Kur'a çekenler aynı branştan olmak kaydıyla kur'a gününü
takip eden 2 iş günü içinde karşılıklı yerdeğiştirme isteğinde buluna
bilirler.
Bu istekler yazılı olarak bizzat yapılır. Dileklerin yerine getirilip
getirilmemesi tayin komisyonunun takdirine bağlıdır.
Bir kişi birden, fazla karşılıklı yerdeğiştirme dileğinde buluna
maz.
h) Kendi kurasını bizzat çekmemiş öğretmen adaylarına, dilekçelerindeki adreslerine duyuru yapılır,
ı) Kur'ayı çeken veya eş durumundan yeri tespit edilen öğret
mene, ilgili Valiliğe hitap eden, bir göreve başlama kâğıdı imza kar
şılığı verilir,
j) Tayin sonunda her il'e isabet eden öğretmen listesini havi
bir telgraf çekilir. Bu öğretmenlerin kararnameleri ilgili Valiliklere
en geç 15 gün içinde, tayin komisyonunca düzenlenerek gönderilir,
k) îlk tayinde kız ve erkek ayrımının yapılmaması esastır. Ancak,
çok zaruri durumlarda, hizmetin gereğini de düşünerek ve 10. mad
dedeki kayıtlara bağlı kalmak şartıyla, kız ve erkekler için ayrı ayrı
kur'a yerlerinin tespiti, tayin komisyonunun kararına bağlıdır.
Madde 18 — Kur'ada çektiği yerde süresi içinde göreve başla
mayanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 63. maddesi; bunların tayini
tekrar söz konusu olduğunda aynı Kanunun 92. maddesi hükümlerine
göre işlem yapılır.
Madde 19 — İlk, yeniden veya kurum değiştirme yolu ile tayin
lerde müracaat, örneği ekli form dilekçeyle Bakanlığa yapılır. Bu dilek
çeler Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde; atelye ve meslek dersleri öğ
retmenlerinin dilekçeleri ilgili genel müdürlüklerde toplanır.
Müracaat dilekçelerine aşağıdaki belgeler eklenir :
a) Öğrenim belgesi örneği (Noterden tasdikli),
b) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği (Tasdikli),
c) Sağlık kurulundan alınacak «Yurdun her tarafında öğret
menlik yapabileceğine dair» kayıt bulunan bir sağlık kurulu raporu,
d) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı ve takipsizlik kâğıdı,
e) Askerlik tescil belgesi (Yeni mezunlardan aranmaz),
f) 6 adet vesikalık fotoğraf,
g) Meşguliyet belgesi (Yeni mezunlardan ve kurum değiştirme
yolu ile tayin olacaklardan aranmaz),
h) Muvafakat belgesi (Yalnız kurum değiştirme yolu ile tayin
olacaklar için bu gibilerin tayini cihetine gidildiğinde Bakanlıkça ilgili
kurumdan yazılı muvafakat istenir. Muvafakati verilmeyenlerin tayini
yapılmaz).
Madde 20 — Eğitim enstitüleri, Yüksek öğretmen okulları ve Yük
sek islâm enstitüleri mezunlarının tayinleri, olumluluk fişleri ile Cum
huriyet Savcılığından alacakları sabıka kaydı ve takipsizlik yazısına
göre yapılır.
Madde 21 — Ev - İşi öğretmenlerinin ilk, yeniden veya kurum de
ğiştirme yolu ile tayinleri bu yönetmelikte belirtilen tayin komisyo
nunca yapılır. Ancak, Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı öğ
retim kurumlarında çalışmakta olan atelye ve meslek dersleri öğret
menlerinin ev-işi öğretmenliğine kurum değiştirme yolu ile tayin is
teklerini ihtiva eden dilekçeleri, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlü
ğünün yazılı muvafakati olmadan işleme konulmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Nakil

Madde 22 — Kanundan doğan mecburi nakiller dışındaki nakiller,
istek ve özre ve sıra esasına göre veya tabii afetler, huzursuzluk ve
can güvenliği sebebleri ile yapılır.
Nakillerde özür

grupları:

Madde 23 — Nakillerde, özür grupları aşağıda gösterilmiştir:
a) Sağlık (A özür grubu) : Kendisi hasta olanlar,
b) Eş durumu (B özür grubu) : Eşlerin 160 sayılı Kanunun 4.
maddesi kapsamına giren kurumlar ile 657 sayılı Kanun ve buna para
lel olarak çıkan kanunların uygulandığı kurumlarda çalışanlar ve söz
leşmeli veya kendi işinde çalışanlar,
c) Eşinin, çocuklarının ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu
kimselerin hastalığı (C özür grubu),
d) Çocuk okutma (D özür grubu) : Bulunduğu yerde çocuğunun
okuyacağı seviye ve türde okulun bulunmaması,
e) Ek listedeki yerlerde çalışanlar (E özür grubu),
f) Meslekte 25 yılım tamamlamış olanlar (F özür grubu),
g) Diğer sebepler (G özür grubu).
(A) Özür grubu:

Madde 24 — Hastalık sebebiyle nakil isteğinde bulunanlar, resmî
ve tam teşekküllü bir hastahaneden alacakları sağlık kurulu raporunun
form dilekçelerine eklerler. (Dairesi lüzumlu gördüğü takdirde) öğret
menin yeni görev yeri hakkında Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün mü
talâası alınır.
Raporun âcil kaydı taşıması halinde öğretmenin nakli için süre
beklenmez.
Raporun âcil kaydı taşımaması halinde, öğretmen, rapordaki hü
küm veya Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün mütalâası istikametinde
nakil için sıraya alınır.
(B) Özür grubu:

Madde 25 — Eş durumları sebebiyle nakil isteyenlerden:
1 — Eşleri 160 sayılı kanunun 4. maddesi kapsamına giren kurum
lar ile 657 sayılı kanun ve buna paralel olarak çıkan kanunların uygu
landığı kurumlarda çalışanlar;
a) Kocanın kayıtlı bulunduğu nüfus idaresinden alacakları nüfus
kayıt örneğini,
b) Eşinin çalıştığı resmî daireden veya kurumdan alacakları gö
rev belgesini,
2 — Sözleşmeli olarak çalışanlar;
a) Kocanın kayıtlı bulunduğu nüfus idaresinden alacakları nüfus
kayıt örneğini,
b) İş yeri belgesini,
c) Aynı iş yerinde en az iki yıldan beri çalıştığına dair belgeyi,
d) Aynı iş yerinde son iki yıldan beri prim ödediğini belirten
sigorta belgesini,
3 — Kendi işinde çalışanlar;
a) Kocanın kayıtlı bulunduğu nüfus idaresinden alacakları nüfus
kayıt örneğini,
b) Aynı mahalde ve aynı işte son iki yıldan beri çalıştığını gös
teren bağlı oldukları meslek kuruluşlarından alacakları belgeyi,
c) Bağlı oldukları meslek kurumlarına en az iki yıldan beri prim
ödediklerine dair belgeyi,
d) Aynı vergi dairesine en az iki yıldan beri vergi ödediklerine
dair vergi dairesinden alacakları belgeyi,
Form dilekçelerine eklerler.
Kadın eşinin bulunduğu yere nakil dileğinde bulunabilir. Koca eş
durumu sebebiyle nakil dileğinde bulunamaz. Ancak istihdam zorluğu
karşısında koca da, eşinin yanına veya kan ve koca ikisi birden, isti
yorlarsa, üçüncü bir yere birlikte nakledilebilir. Bu husustaki kararı,
durumu inceleyerek, müdürler komisyonu vermeğe yetkilidir.
(C)

Özür grubu:

Madde 26 — Eşinin çocuklarının veya kanunen bakmak zorunda
bulunduğu kimsenin hastalığı sebebiyle nakil isteğinde bulunanlar,
hasta olan kimseye ait resmî ve tam teşekkülü hastahane sağlık kuru
lundan alınacak rapor ile aile fertlerini gösterir nüfus kayıt örneğini,
kanunen bakmak zorunda bulunduğu kişiler için ayrıca mahkemeden
alacağı ilâmı form dilekçelerine eklemeleri gerekir.
Söz konusu rapor hakkında yapılacak işlem 24. maddedeki hü
kümlere tâbidir.
(D)

Özür grubu:

Madde 27 — Görev yerinde öğrenim çağındaki çocuğunun devam
edeceği seviyede ve türde okul bulunmayan öğretmenler (C) özür gru-
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bundan nakil için müracaat edebilirler. Bunlar aşağıdaki belgeleri
form dilekçelerine eklerler.
a) Aile fertlerini gösterir nüfus kayıt örneği,
b) Öğrencinin okumakta olduğu öğrenim kurumundan alacağı
ve devam mecburiyetini ifade eden belge,
c) Söz konusu olan öğrencinin parasız yatılı, burslu ve kredili
olmadığına dair taahhütname (Noterden tasdikli),
d) Öğrenci, bakmakla yükümlü olduğu kimse ise mahkemeden
alacağı ilâm.
(E) Özür grubu:

Madde 28 — Bu Yönetmelik sonunda yazılı cetveldeki yerlerde en
az 5 yıl devamlı çalışan öğretmenlerin durumu bu grup içinde incele
nir. Bu durumda olan öğretmenler form dilekçelerine çalışma sürele
rini tespit eden ve bağlı oldukları okul müdürlüğünce tasdik edilen bir
belgeyi eklemek mecburiyetindedirler.
(F) Özür grubu:

Madde 29 — Meslekte 25 yılım doldurmuş olup bulunduğu yerde
en az iki yıl kalmış bulunan öğretmenlerden yerleşmek amacıyla nakil
isteğinde bulunanlar form dilekçelerinde bu hususu belirten bilgilere
göre sıraya alınırlar.
(G) Özür grubu:

Madde 30 — Bu özür grubundan müracaat edebilmek için; 31 Tem
muz tarihi itibariyle:
a) Koy, kasaba ve ekli listede gösterilen ilçe ve i l merkezlerinde
çalışanlardan toplam iki yıl,
b) îlçe ve i l merkezlerinde çalışanlardan toplam üç yıl çalışma
şartı aranır.
Nakillerle ilgili diğer hususlar:

Madde 31 — Nakillerde özür gruplarının sırasına göre A, B, C özür
gruplarından üçer, D ve E özür gruplarından ikişer, F ve G özür grup
larından birer kişi nakledilmek suretiyle, bütün iller için tur usulü
uygulanır.
Nakil yapılan yerin bir branştan öğretmen ihtiyacı tamamlandığı
zaman tur durdurulur. Bir sonraki komisyonlarda, tur'a kalındığı yer
den devam edilir.
Madde 32 — Kocaları, ek listede gösterilen mahrumiyet yerle
rinde çalışanların nakil dilekçeleri öğretmen ihtiyacı bulunması ha
linde zamana bağlı olmaksızın yerine getirilir. Kadının ekli listedeki
mahrumiyet yerlerinden birinde çalışması halinde koca da, eş duru
mundan nakil dileğinde bulunabilir ve bu dileği 25. maddedeki esaslar
dahilinde, zamana bağlı olmaksızın, yerine getirilir.
Madde 33 — Nakil dileğinde bulunduktan sonra bu dileğinden
vaz geçenler isteklerini örneğine uygun form dilekçeyle Bakanlığa inti
kal ettirirler. Bunların sıralan iptal edilir.
Nakilleri yapıldıktan sonra iptal isteğinde bulunanların dilekleri
yerine getirilmez. Ancak, haklarında nakil işlemi tamamlandıktan sonra
boşanma, eşinin ölümü, çocuk okutma ile ilgili özürün sona ermesi se
bebiyle nakil işleminin iptalini isteyen öğretmenlerin, yeni görev yerle
rinde henüz göreve başlamamış olmaları ve eski görev yerlerine de bir
tayinin yapılmamış olması ve bu özürlerini belgelendirmeleri halinde,
bu istekleri Bakanlıkça yerine getirilir. Bunların sıraları da iptal edilir.
Nakil dileklerinde takip edilecek hususlar:

Madde 34 — Her türlü nakil dileğinde bulunacak öğretmenler ör
neği ekte olan form dilekçe ile bağlı bulundukları okul müdürlüklerine
»Şubat ayı içinde müracaat ederler. Ancak; (A, B, C, D) özür grupları
ile tabu afetler ve can güvenliği sebebiyle müracaatlar zamana bağlı
değildir.
Öğretmenler müracaat dilekçelerine, hangi özür grubundan mü
racaat etmişlerse o özür grubunun gerektirdiği belgeleri eklerler. Okul
müdürleri form dilekçedeki bilgilerle belgeleri inceleyerek doğrulu
ğunu tasdik ederler. Okul- müdürlükleri, form dilekçelerini bir dizi
pusulasına bağlayarak 10 Mart tarihinde Millî Eğitim Müdürlüklerinde
bulunacak şekilde gönderirler.
Millî Eğitim Müdürlükleri, okul müdürlüklerinden gelen dilekçe
leri öğretim dairelerine göre tasnif edip dizi pusulalarına bağlayarak
ait olduğu öğretim dairelerine 25 Mart tarihinde Bakanlıkta bulunacak
şekilde Valilik yoluyla postalarlar.
Öğretim Daireleri Valilikten intikal eden form dilekçeleri (Atelye
ve Meslek dersleri öğretmenleri ile öğretmen liseleri arasında nakil is
teyenlerin dilekçeleri hariç) branşlarına göre tasnif ederek en geç 15
Nisan tarihine kadar Orta öğretim Genel Müdürlüğüne ulaştırılır. Or
ta Öğretim Genel Müdürlüğüne bu tarihten sonra gelen dilekçeler dai
resine iade edilir.
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Öğretmenlerin (Din Bilgisi ve Ahlâk dersleri ile ev işi öğretmen
leri dahil) sıraya alınma işlemi Orta Öğretim Genel Müdürlüğünce yü
rütülür, atelye ve meslek dersleri öğretmenlerinin dilekçelerinin sıra
lanması işlemi, dairelerince yerine getirilir.
Madde 35 — Zamanında ve usulüne uygun şekilde yapılmayan ve
gerekli şartlan taşımayan müracaatlar, okul müdürlükleri ve Millî Eği
tim Müdürlüklerince dikkate alınmaz.
Nakil için doğrudan Bakanlığa müracaat edilemez.
Madde 36 — Nakil dileğinde bulunan öğretmenler (Din bilgisi ve
ahlâk dersleri ile ev işi öğretmenleri dahil) bir il merkezi ile o ilin
beş ilçesi için (İlçeler tercih sırasına göre yazılır) istekte buluna
bilirler.
Nakil isteğinde bulunan öğretmenler bir i l merkezi ve o ilin ilçe
lerinden başka kasaba ve köy okullarını da isteyebilirler. Bu takdirde
istedikleri kasaba ve köy okulunun adını açıkça belirtirler; ancak dılekçelerdeki istek yerlerinin sayısı 6'yı geçemez.
Atelye ve meslek dersleri öğretmenleri değişik en çok 6 il veya
ilçeyi isteyebilirler.
Madde 37 — Yılında gerçekleşmeyen nakil sıralan ertesi yıla dev
redilir. Sıranın devam etmesi için öğretmenin, zamanında ve usulüne
göre, sırada olduğunu belirterek müracaatını yenilemesi şarttır.
Ertesi yıl değişik yer istenmesi halinde, bir önceki yıla ait sıra
düşer. (Bir ilin ilçeleri için yapılan, değişik veya yeni istek ilk mü
racaat kabul edilir).
(A, B, CJJ.) özür gruplarından sıraya girmiş olanlar müracaatla
rını her yıl yenileyecekleri gibi, özürlerini de yeniden tevsik etmek zo
rundadırlar.
Madde 38 — Birden fazla özür grubundan müracaat edenler her
özür grubu için ayrı bir form dilekçe doldururlar. Ancak, bu dilekçe
lerde ayrı ayrı özür gruplarından yaptıkları müracaatı da belirtirler.
Madde 39 — Müracaat dilekçeleri özür gruplarına göre tasnif edi
lerek sıraya konur. Bu işlemde aşağıdaki hususlara dikkat edilir.
a) (A, B, C, D) özür gruplarından müracaat edenlerin sıralan
dilekçelerin Bakanlık genel evrakına giriş sayısına göre düzenlenir. Mü
racaattan Bakanlığa aynı sayı ile intikal edenlerin sıralan, meslekteki
kıdemlerine göre tespit edilir.
b) Diğer özür gruplarından müracaat edenlerin sıralan meslek
teki kıdemlerine göre düzenlenir.
Madde 40 — Öğretmen Liselerinde çalışan öğretmenler ile orta
öğretim kurumlarında çalışmakta olup Öğretmen Liselerine nakil iste
ğinde bulunanların dilekçeleri aşağıdaki şekilde işleme tâbi tutulur:
a) Öğretmen Liselerinden, Öğretmen Liselerine nakil isteğinde
bulunanlar form dilekçelerine en çok 6 Öğretmen Lisesinin adını ya
zarlar,
b) Öğretmen Liselerinden diğer okullara geçmek isteyenler 23-30.
maddelere göre işleme tabi tutulurlar,
c) Öğretmen liseleri dışından öğretmen liselerine nakil dileğinde
bulunanlar da, en çok 6 öğretmen lisesini isteyebilirler,
d) Form dilekçelerinde belirtmek kaydıyla bir öğretmen, öğret
men lisesine yaptığı nakil isteğine paralel olarak ayrı bir dilekçeyle
diğer öğretim kurumlarına da nakil isteğinde bulunabilir.
e) Öğretmen liselerine nakil isteğine dair dilekçeler, öğretmenin
bağlı olduğu öğretim dairesince 15 Nisana kadar öğretmen okulları
genel müdürlüğüne gönderilir,
f) Bu dilekçeler öğretmen okulları genel müdürlüğünce 20 Mayıs
tarihine kadar incelenerek sonuca bağlanır ve sonuçlar nakil komisyo
nuna bildirilir. Bu konudaki son karar nakil komisyonuna aittir.
g) Öğretmen liseleri öğretmenlerinden bu liseler arasında nakil
dileğinde bulunanların sıra çizelgeleri, özür grupların göre, öğretmen
okulları genel müdürlüğünce tutulur.
Madde 41 — Aynı branştaki asil öğretmenler arasında, yolluksuz
olarak, karşılıklı yerdeğiştirme işlemi aşağıdaki şartlar çerçevesinde
yürütülür:
a) Karşılıklı yerdeğiştirmek isteyenler yer değiştirmek istedik
leri öğretmenlerin adı, soyadı, görevi ve görev yerlerini belirtmek su
retiyle bağlı oldukları okul müdürlüklerine, usulüne göre, zamana
bağlı olmaksızın müracaat edebilirler. (Örnek: 3),
b) Karşılıklı yer değiştirmede, aynı branştan olan öğretmenlerden
öğrenimleri aynı düzeyde olanların dilekleri incelenir.
Yabancı dil ve resim öğretmenleri için, öğrenimlerinin aynı dü
zeyde olması aranmaz.
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c) Karşılıklı yerdeğiştirme dilekleri, öğretmenlerin gösterdikleri
sebepler de dikkate alınarak nakil komisyonunca karara bağlanır.
Nakil dönemleri dışında karşılıklı yerdeğiştirme yapılamaz.
d) Bir öğretmen birden fazla öğretmenle karşılıklı yerdeğiştir
me dileğinde bulunamaz,
e) Karşılıklı yerdeğiştirmeye dayanılarak yerleri değiştirilen öğretmnlerin, «varsa» özür gruplarındaki sıraları düşer.
Tabiî afetler dolayısiyte

Subay ayında müracaat ederler. Şartlan taşımaları halinde bunlar da
ilgili özür gruplanndan sıraya alınırlar ve sırları gelince nakledilmek
suretiyle bu Yönetmeliğin kapsamına giren kuruluşların öğretmenliğine
tayin edilirler.
Madde 50 — Bakanlık Merkez Teşkilâtında görev yapan öğret
menler sıra beklenilen merkezlere merkez teşkilatındaki hizmet süresi
3 yıl dolmadıkça nakil isteğinde bulunamazlar.
Madde 51 — Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtına bağlı Ders
Araçları Yapım Merkezi gibi ünitelerle taşra teşkilâtında görevli perso
nelden öğretmen niteliğini taşıyanların sıra beklenilen merkezlere nakil
istekleri, genel hükümlere göre sıraya alınır.

nakil isteği:

Madde 42 — Bulundukları yerde deprem, su baskını, yangın ve
benzeri tabiî afet meydana gelmiş olanlar ve bu âfet dolayısıyle zarara
uğrayanlar ile âfet bölgesindeki yakınlarının uğradığı zarar sebebiyle
onların yanına nakil isteğinde bulunanların dilekleri aşağıdaki şekilde
işleme tâbi tutulur:
a) Maddî zarara uğrayan öğretmenler zamana bağlı olmaksızın
form dilekçeleri ile usulüne göre müracaat ederler, form dilekçelerine
hasar tedpit komisyonundan alacaklar belgeyi,
b) Kendileri, eşleri veya çocukları âfet sebebiyle bedenen veya
ruhen zarara uğrayanların, usulüne göre yapacakları müracaatta form
dilekçelerine aile fertlerini gösterir nüfus kayıt örneğini ve sağlık ku
rulu raporunu,
c) Ana ve babalan âfet bölgesinde bulunan öğretmenler buraya
nakil isteğinde bulundukları takdirde usulüne göre verecekleri form
dilekçeye ana ve babalarının uğradıkları zarar ve sağlık durumuna ait
belge ile birlikte, aile fertlerini gösterir nüfus kayıt örneğini de
eklerler.
Madde 43 — 42. maddede belirtilen sebeplerle yapılan nakil istek
leri istek yerindeki ihtiyaç ve sıra durumuna göre incelenir; İstedikleri
yerlere nakil imkânı bulunmadığı takdirde çevresindeki müsait yer
lerden birine nakilleri yapılır. Ancak; âfet bölgesine nakil dileğinde bu
lunanların istekleri şarta bağlı olmaksızın yerine getirilir.
Huzursuzluk ve can güvenliği sebebiyle nakiller

Madde 44 — Bulunduğu yerde herhangi bir sebeple huzursuz hale
gelen veya tehdide maruz kalan öğretmenlerin nakil dileğinde bulunmaları ve bu dileklerinin yerine getirilmesi zamana bağlı değildir.
Söz konusu dilekler aşağıdaki şekilde işleme tâbi tutulur:
a) Müracaat dilekçesinde nakil sebebi olarak gösterilen hususlar
Valilikçe acilen incelettirilerek rapora bağlanır,
b) Olay zabıta ve mahkemeye intikal etmiş ise emniyet raporu
veya Savcılık yazısı Valilik mütalâasına eklenir.
Özürleri Bakanlıkça uygun görülenlerin nakilleri branşlarından
sıra beklenilmeyen ve ihtiyaç duyulan bir yere yapılır.
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Madde 52 — Özelliğine göre öğretmenleri imtihanla seçilen bir öğ
retim kurumunun seçme imtihanlarını kazanan öğretmenleri ile mü
dür tayin ve nakil işlemleri bu Yönetmeliğe tâbi değildir.
Madde 53 — Kanundan doğan mecburi tayin ve nakillerde, bu Yö
netmelik hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde:

Madde 54 — 1975-1976 öğretim yılında nakil için yapılan müra
caatlar 1102 sayılı Tebliğler Dergisindeki Yönetmelik esaslarına göre,
Bakanlıkça kabul edilip sıralanacaktır. Ancak; söz konusu dilekçeler
üzerindeki işlemler bu Yönetmelik hükümlerine tâbidir .

Yürürlük:

Madde 55 — 2287, 1739 ve 657 sayılı kanunlar uyarınca hazırlan
mış bulunan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

:

Madde 56 — Bu Yönetmeliğe aykırı yönetmelik ve genelge hü
kümleri ile 18 Nisan 1960 tarih ve 1102 sayılı Tebliğler Dergisinde ya
yımlanan «Orta dereceli okul öğretmenlerinin (Meslekî ve Teknik Öğ
retim Okulları ile Kaza ve Köy Kursları Öğretmenleri dahil) Nakil ve
Becayiş Yönetmeliği» yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 57 — Bu Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanı yürütür.

YÖNETMELİĞİN 10. MADDESİNE GİREN YERLERLE
İLGİLİ LİSTE
CETVEL NO: 1

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli

hükümler

Madde 45 — Gördükleri öğrenim itibariyle öğretmenliğe tayin
edilip edilemeyeceği belirlenmemiş olanlar, Talim ve Terbiye Dairesi
nin olumlu mütalâası alınmadıkça öğretmenliğe tayin edilemezler.
Madde 46 — Eş durumundan müracaatlarda öğrencilik, askerlik
hizmeti (Yedeksubay ve erlik) ve geçici görevle görevlendirilme halleri
sebep olarak gösterilemez. Bu sebeple müracaat ederderin dilekçeleri
dikkate alınmaz.
Madde 47 — Millî Eğitim Müdürleri, Millî Eğitim Müdür Yardımcılan„ Okul Müdürleri ile Bakanlık Merkez Teşkilâtında bir göreve
tayin edilenlerin veya buralarda görevli bulunanlann eşlerinin (Ayrı
tayin ve nakil yönetmeliği olan kurumlarda görevli olan eşler hariç)
tayin ve nakillerinde sıra ve zamana bakılmaz.
Madde 48 — İstekleri dışında nakledilenlerin öğretmen olan eş
lerinin, (Ayn tayin ve nakil yönetmeliği olan kurumlarda görevli eşler
hariç) istedikleri takdirde, birlikte nakilleri yapılır.
Madde 49 — İlkokul öğretmenlerinden meslek içinde yüksele öğ
renim yapmış olanlardan yaptıkları yüksek öğrenim, temel eğitim
ikinci kademe veya ortaöğretim okullannda bir Öğretmenliğe tayinleri
için yeterli olanlar ilkokul öğretmenliğine devam ederken, bu Yönet
meliğin ilgili maddelerinde belirtilen özür gruplarından, herhangi bir
yere nakil için başvurabilirler. Bu gibiler yüksek öğrenime ait diplo
ma örneğini form dilekçelerine ekleyerek Millî Eğitim Müdürlüklerine

1 — Adıyaman; Merkez ve İlçeleri,
2 — Ağn; Merkez ve İlçeleri,
3 — Artvin; (Merkez hariç) İlçeleri,
4 — Bitlis; Merkez ve İlçeleri,
5 — Bingöl; Merkez ve İlçeleri,
6 — Çankırı; (Merkez hariç) İlçeleri,
7 — Diyarbakır; (Merkez hariç) İlçeleri,
8 — Elâzığ; (Merkez hariç) İlçeleri,
9 — Erzurum; (Merkez hariç) İlçeleri,
10 — Erzincan; (Merkez hariç) İlçeleri,
11 — Gümüşhane; (Merkez ve Bayburt merkezi hariç) İlçeleri
12 — Hakkari; Merkez ve İlçeleri,
13 — Kars; (Merkez hariç) İlçeleri,
14 — Malatya; (Merkez hariç) İlçeleri,
15 — Kahramanmaraş; (Merkez hariç) İlçeleri,
16 — Mardin; Merkez ve İlçeleri,
17 — Muş; Merkez ve İlçeleri,
18 — Siirt; Merkez ve İlçeleri,
19 — Tunceli, Merkez ve İlçeleri,
20'— Urfa; (Merkez hariç) İlçeleri,
21 — Van; (Merkez hariç) İlçeleri,
22 — Yozgat; (Merkez hariç) İlçeleri.
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OKUL MÜDÜRLERİNCE DOLDURULACAK KISIM

(ÖRNEK: 1)
TAYİNLER İÇİN FORM DİLEKÇE

Mezun olduğu okul ve bölümü

1 — Adı ve Soyadı
2— Doğum yer ve tarihi
3 — Mezun olduğu okul, fakülte
veya enstitü
4 — Branşı
5 — Mecburî hizmeti olup
olmadığı
- Pedegojl sertifikasının
bulunup, bulunmadığı
-Mezun olduğu öğretim yılı ve
dönemi

Branşı

Yardımcı branşı

Meslekteki kıdemi (31 Temmuz'a göre)
Okulumuzda göreve başladığı tarih
Okulunuzdaki hizmet süresi
Beldenizdeki hizmet süresi
Okulunuza hangi okuldan ve ne şekilde
geldiği: İl onayı, ilk defa yeniden,
naklen
(Normal nakil, mecburî nakü, 76. mad
de Ue nakil)

Kadro
Derece
Kademe
8 — (Varsa) halen çalışmakta
olduğu yer ve aylık durumu
9 — (Varsa) önceden çalıştığı yer
ve ayrılma sebebi
10 — Askerlik durumu
11 — Başka bir yere nakil için
müracaatı - Varsa Adı
12 — Evli ise eşinin yaptığı iş
(Varsa) eşinin_resmî görevi
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Öğrenim durumum yukarıda sunduğum gibi olup bununla ilgili
belgeler dilekçeme eklenmiştir.
Tayinimin yapılmasına müsaadelerinizi dilerim
/
/
İmza
ADRES :

Kayıtlarımıza uygundur.
/
/19
Okulu Müdürü
(İmza ve mühür)

(ÖRNEK: 3)
KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME FORM DİLEKÇESİ
(ÖĞRETMENLERCE DOLDURULACAK KISIM)
Adı
Okulun

Bulunduğu İl,
Bulunduğu İlçe
Bulunduğu kasaba veya köy

Adı ve Soyadı,
Doğum yeri ve tarihi,
Başka özür grubundan müracaatı var mı?
(Varsa) grubu, yer ve sırası
Karşılıklı yer değiştirme isteğinin
sebepleri (Varsa belgeleri eklenecek)

öğretmenin
EK
1. Öğrenim belgesi (Noterden tasdikli örneği)
2. Nüfus hüviyet cüzdanı örneği (Tasdikli)
3. Sağlık Kurulu Raporu (Yurdun her tarafında
kayıtlı)
4. Sabıka ve takipsizlik kâğıdı (C. Savcılığından)
5. Meşguliyet belgesi (Yeniden tayinlerde)
6. Askerlik terhis belgesi
7. Muvafakat belgesi (Halen çalışanlar İçin)
8. 6 adet vesikalık fotoğraf
9. Eş durumu belgeleri.

öğretmenlik yapar

Katıldığı modem kursun adı ve yılı
Son iki yılda karşılıklı yer değiştirip
değiştirmediği

(ÖRNEK: 2)
NAKİL FORM DİLEKÇESİ
(ÖĞRETMENLERCE DOLDURULACAK KISIM)
Adı
Halen Bulunduğu îl,
çalıştığı Bulunduğu İlçe
okulun Bulunduğu Kasaba veya
köy
Adı ve Soyadı
öğretmenin
Doğ. yeri ve tarihi

Karşılıklı yer
değiştirmek istediği
öğretmenin:

Adı ve Soyadı
Branşı
Okulu (Adı ve yeri)
Mezun olduğu okul

öğretim yılı

MÜDÜRLÜĞÜNE
Yukarıda belirttiğim özürümden dolayı
Okulu
öğretmeni ile karşılıklı yer değiştirmem için gereğine müsaadelerinizi
dilerim.
/
/19

(İmza)

Özür grubu veya
Nakil sebepleri
Başka özür grubundan
Özür grubu
veya başka bir sebepten]
müracaatın var mı?
Nakil için istenen İl, İlçe, Ka
saba veya köy
(öğretmen liseleri İçin 6
okul, endüstri meslek liseleri
için 6 il veya üçe)

OKUL MÜDÜRLÜĞÜNCE DOLDURULACAK KISIM

Başka sebep

Mezun olduğu okul ve bölümü
Branşı

Yardımcı branşı

Meslekteki kıdemi (31 Temmuz'a
göre)

Geçen yıldan alınma sırası
varsa istediği İl (İlçe) ve
sıra numarası
Bu dilekçeye eklenen belgelerin cinsi ve sayısı
Katıldığı modern kursun adı
ve yılı

Okulunuza hangi okuldan ve ne şekilde
geldiği; II onayı, Uk defa, yeniden, naklen
(Mecburî, 76. madde)
Kayıtlarımıza uygundur.
/
/19

Müdürlüğüne
Yukarıda beUrttigim özür grubundan naklim için gereğine müsaa
delerinizi dilerim.
/
/19
Tmam.

(İmza ve mühür)
Okulu Müdürü
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(Resmî Gazete)

(ÖRNEK: 4)
VAZGEÇME FORM DİLEKÇESİ
(ÖĞRETMENLERCE DOLDURULACAK KISIM)
Adı
Bulunduğu yer

Okulun

Millî Eğitim Bakanlığından

Resmî Gazetenin 1 Ağustos 1969 gün ve .13264 sayılı nüsha
sında yayınlanmış bulunan (Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğretim ve sınav Yönetmeliği )'nin bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine
dair Yönetmelik

Adı ve Soyadı
Branşı

öğretmenin

Sahife : 7

Müracaat ettiği özür grubu
İstediği yer
Dileğinden vazgeçme
sebepleri
MÜDÜRLÜĞÜNE
Yukarıda sunduğum sebeplerden dolayı nakil dileğimden vazgeçi
yorum.
Gereğine müsaadelerinizi dilerim.
/
/19
İmza
OKUL MÜDÜRÜNÜN MÜTALÂASI:
/

/ 19
Okulu Müdürü
(İmza ve mühür)

Madde 1 — Akademik takvim :
Fakülteye yeni girecek öğrencilerin kayıt ve kabul şartlan, öğren
cilerin sınavlarının zamanı ve yeri, sömestre kayıtlarının şekli, sömestrelerin başlayış ve bitiş günleri ile öğretim yılındaki resmî tatil günleri
ve belli başlı sosyal faaliyetler Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edi
len esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
Madde 2 — Öğretim süresi:
Fakültede normal öğretim süresi 10 sömestredir. Her sömestre 13
hafta ders ve 4 hafta sınav olmak üzere 17 haftadır.
Madde 3 — Fakülteye alınacak öğrencilerde aranan şartlar:
Fakülteye alınacak öğrencilerin;
a) Lise veya liseye denkliği (Muadeleti) Milli Eğitim Bakanlı
ğınca kabul edilen okullardan mezun olmaları,
b) Üniversiteye giriş sınavlarında basarı göstermeleri,
c) Fakültece belirtilen zamanlarda gerekli harcı yatırarak kayıt
larını yaptırmaları şarttır.
Madde 4 — Alınacak öğrenci sayısı ve niteliği:
Fakülteye alınacak öğrenci sayısı ve niteliği Bölüm Kurallarının
yapacağı teklif esas alınarak Fakülte Kurulunca saptanır.
Madde 5 — Bölüm Başkanı tarafından tayin edilen öğrenci danış
manı, öğrenciye öğretim ve idarî işlerle ilgili hususlarda yol gösterir.
Her öğrenci ders programının yapılmasında ve değiştirilmesinde danış
manın tasvibini almaya mecburdur. Danışman tasvibini almamış bir öğ
rencinin kaydı öğrenci işleri tarafından yapılmaz.
Madde 6 — Ders kayıtları:
Ders kayıtları, danışmanlar ve öğrenci işleri tarafından Yönetim
Kurulunca saptanan esaslar dahilinde yapılır.
Sömestre başladıktan sonra kayıt için yapılan müracaatlar Dekanlıkça karara bağlanır. Sömestre ders kayıtlan için Fkülte tarafından
hazırlanmış olan Resmî Formlar kullanılır.
Madde 7 — Sömestre kredi miktarı :
Bir öğrenci her sömestrede en az 12 ve en çok 22 kredi saat tutannda ders alabilir. Ancak, mezuniyet durumunda 12 kredi saatinden az
ders alınabilir.
Madde 8 — Ders ilâvesi - ders bırakılması:
Öğrenciler danışmanlarının tasvibiyle her sömestrenin başlangı
cından itibaren en geç bir hafta içerisinde 7. madde esaslarına uygun
olarak ilâve ders alabilir. Bu tarihten sonra ilâve dersler alınmaz. Sü
resi içerisinde alınmayan ilâve dersler hükümsüz sayılır. Öğrenciler da
nışmanlarının tasvibiyle sömestrenin ilk 3 haftası içerisinde bazı dersleri bırakabilirler. Bu süreden sonra bırakılan derslerde öğrenci başansız sayılır. Bu değişiklikler geciktirilmeden öğrencilerin ders kayıt
kartlarına işlenir. Böyle değişiklikler için özel ilâve ve bırakma karttan
kullanılır.
Madde 9 — Diğer fakültelerden nakil ve değerlendirme:
Başka bir fakülteden Ziraat Fakültesine ancak Fizik, Matematik,
Kimya ve Tabiî İlimler gibi Temel Bilim öğretimi yapan fakültelerden
takıntısız öğrencilerin nakli yapılabilir.
Naklini isteyen öğrencinin, nakil için gerekil resmî belgelerin ta
mamı, ders yılının başlangıç tarihinden en az 30 gün önce Dekanlığa gel
miş olması lâzımdır. Nakil işlemi Yönetim Kurulunca kayıt döneminden
önce karara bağlanır.
Nakil yapabilmek için:
a) Burslu öğrencilerin burs veren kurumun muvafakatim alması,
b) Öğrencilerin Dekanlığa, evvelce kayıtlı olduğu dersleri ve bun
lara ait sömestre kredi saatlerini gösterir bir belge getirmeleri,
c) Yukarıda belirtilen şartlar dahilinde öğrencinin Fakülteye ka
bulünün Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanması şarttır.
d) Nakli kabul edilen öğrencilerin verdikleri belgeler ilgili bölüm
tarafından incelenip kabul edilebilecek derslerin sömestre kredi saati
bakımından değerlendirilmesi yapılarak sonucu öğrenci .işlerine bildiri
lir.
e) Daha önce Üniversite öğrencisi iken, tekrar Üniversite giriş
sınavını kazanarak Fakültemize kaydedilen öğrencilerin 3 yıldan daha
eski olmamak şartiyle evvelce aldıkları Temel Bilim (F. K. B.) dersleri
değerlendirilebilir. Üniversiteye ve Fakültelere bağlı olmayan Yüksek
4

(ÖRNEK: 5)
DİZİ PUSULASI
(OKUL MÜDÜRLÜĞÜNCE DOLDURULACAK)
Adı
İli

Okulun

İlçesi
Kasaba veya köyü
ÖĞRETMENİN:

Sıra
No.

İşbu dizi - pusulasının (
olduğu tasdik olunur.

Dilekçesinde eklerin
sayısı

Branşı

Adı ve Soyadı

)
/

maddeden ibaret
/19
Müdürü
(İmza ve mühür)

Not: Dizi pusulasının bir nüshası dosyasında saklanır.

(ÖRNEK: 6)
DİZİ PUSULASI
(MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE DOLDURULACAK)
MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRETMENİN
Sıra No.

Adı ve Soyadı

İşbu dizi pusulasının (
olduğu tasdik olunur.
/

Branşı

Görev yeri

)
/19......

Eklerin
sayısı

maddeden ibaret
Eğitim Müdürü
(İmza ve mühür)

Not: Dizi - pusulasının bir nüshası dosyasında saklanır.

I
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Okullardan alınmış olan Temel Bilim dersleri (F. K. B.) hiç bir suretle
değerlendirmeye tabi tutulmaz.
f) Temel Bilim derslerinin değerlendirilmesi Fakültemizce yapı
lır.
Madde 10 — Derslerin gruplandırılması:
Fakültede okutulan dersler, aşağıdaki şekilde gruplandırılır.
a) Temel Bilim Dersleri,
b) Genel Ziraat Mühendisliği dersleri,
c) Bölüm dersleri,
d) Seçime bağlı dersler,
a) Temel Bilim Dersleri:
D e r s i n

a d ı

Matematik (Matematik 1, Matematik 2)
Fizik (Fizik 1, Fizik 2)
Kimya (Kimya 1, Kimya 2)
Botanik (Botanik 1, Botanik 2)
Zooloji (Zooloji 1, Zooloji 2)
Jeoloji (Jeoloji 1)

Kredi saati
7
6
8
6
6
3

TOPLAM:
36
Her öğrenci yukarıda yazılı olan Temel Bilim derslerinin en az 7
sinde başarılı olmadıkça Genel Ziraat Mühendisliği grubundaki derslerini
alamazlar, ancak 5. sömestre sonunda, Temel Bilim derslerinin tümünün
başarılmış olması gerekir. 5 inci sömestre sonunda Temel Bilim dersleri
nin tümünün başaramayan öğrenciler Genel Ziraat Mühendisliği dersle
rini almaya devam edemezler, öğrencilerin 5 inci sömestre sonunda Te
mel Bilim Derslerini aldığı Fakülte veya Yüksek Okuldan sertifika getir
mesi şarttır.
Genel Ziraat Mühendisliği Dersleri:
Genel Ekonomi (Ekonomi 1)
Genetik (Genetik 1)
İstatistiğe Giriş (Genel 2)
Ziraî Klimatoloji (Genel 3)
Genel Mikrobiyoloji (Genel 4)
Yabancı Dil
Genel Zootekni (Zootekni 2)
Besin Maddeleri ve Hayvan Besleme (Zootekni 12)
Teknik Resim (Kültürteknik ve Makina 21)
Hidrolik ve Hidroloji (Kültürteknik ve Makina 23)
Statik ve Mukavemet (Kültürteknik ve Makina 21)
Topografya (Kültürteknik ve Makina 24)
Ziraî Kuvvet Makinalan (Kültürteknik ve Makina 25)
Ziraat Alet ve Makinalan (Kültürteknik ve Makina 26)
Ziraî İnşaat (Kültürteknik ve Makina 27)
Ziraî Sulama ve Drenaj (Kültürteknik ve Makina 28)
Genel Toprak (Toprak 31)
Bitki Beslenme ve Gübreleme (Toprak 32)
Toprak ve Su Muhafazası (Toprak 23)
Genel Ziraat Teknolojisi (Teknoloji 41)
Ziraî Ekonomi Prensipleri (Ziraî Ekonomi 51)
Genel Tarla Ziraat! (Tarla Bitkileri 61)
Genel Bağ-Bahçe 71
Entomoloji (Bitki Koruma 81)
Fitopatoloji (Bitki Koruma 82)
TOPLAM:

Kredi saati
3
3
3
3
3
9
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
82

Madde 11 — Bölümler:
Fakülteye kayıtlarını yaptıracak öğrenciler dilekçelerinde aşağıda
gösterilen bölümlerde öğrenime açılmış olanlara, tercih sırası ile müra
caat ederler.
a) Genel Ziraî Bilgiler,
b) Zootekni,
c) Ziraî Ekonomi,
d) Toprak,
e) Tarla Bitkileri Yetiştirme Islahı,
f) Kültürteknik ve Ziraat Alet ve Makinaları,
g) Ziraat Teknolojisi.
Madde 12 — Bölüm değiştirme :
Öğrenciler arzu ettikleri takdirde, ilgili bölüm başkanının ve Fakül
te Dekanının tasvibi ile üç veya dördüncü sömestrenin sonunda bir haf
taya mahsus olmak üzere bölüm değiştirebilir. Bölüm değiştiren her öğ
renci yeni bölümde okutulan bütün dersleri, pratik çalışmalar ve semi
nerleri tamamlamak zorundadır.
Burslu öğrencilerin bölüm değiştirebilmesi için burs veren kurum
ların tasvibi şarttır.
Madde 13 — Yeni bölümlerin kurulmasına, mevcutlardan her
hangi birinin kapatılmasına veya yeniden organize edilmesine Fakülte
Kurulunca karar Veriliı.
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Madde 14 — Bölüm dersleri ve bu dersler için ön hazırlık dersleri
bölümler ve kürsülerce tesbit edilerek Dekanlığa bildirilir ve Dekanlıkça
Fakülte kurulunun tasvibine sunulur. Bölüm dersleri 2 kredi saatlik
Ziraî Yayım dersi dahil en az 42 en çok 47 kredidir.
Bölüm derslerinde değişiklik yapmaya Fakülte Kurulu yetkilidir.
Ancak bu değişiklikler sömestre başlangıcından önce yapılır.
Madde 15 — Bölümlerin kendi Öğrencileri için seçime bağlı olmak
üzere uygun göreceği derslerden en az 15, en çok 21 kredi saat seçime
tabi ders verilir. Seçime bağlı derslerin listesi bölümlerce tespit ve
ilân edilir.
Bölüm uygun görürse diğer Fakültelerde okutulan dersleri'de bu
listeye dahil edebilir. Her öğrenci bu derslerden istediğini seçer. Seçime
tabi dersi başaramıyan öğrenci başka bir ders seçebilir.
Madde 16 — Her Türk öğrenci 4 kredi saatlik Türk İnkilâp Tarihi
dersini alıp başarmaya mecburdur. Bu dersin notu ortalamaya girmez.
Madde 17 — Öğrencilerin derslerde gösterdiği basan 100 üzerinden
değerlendirilir. Bu değerlendirme aasğıdaki şekilde derecelendirilir:
0-49 Geçmez
50-65 Orta
66-85 İyi ,
86-100 Pekiyi
Geçer not 50 olup; 49 başarısız sayılır.
Fakat Üniversitemizin diğer Fakülte veya Yüksek Okullarından
alınacak derslerde, öğrenci bu dersleri aldığı Fakülte veya Yüksek Oku
lun yönetmeliğine tabi olur. Ancak, not değerlendirmesi 100 üzerinden
yapılır.
Madde 18 — Sınavlar :
Fakültemizde yılda 3 sınav dönemi vardır. Bu dönemlerde bütün
derslerin sınavları yapılır. Sınavlar kış ve yaz sömestreleri sonunda ve
Sonbaharda yapılır. Sınavlarda hiç bir maazeret kabul edilmez.
Madde 19 — Sınavlar üç şekilde yapılır :
a) Kısa süreli sınav; Sömestre içinde gerektikçe yapılır.
b) Saatlik sınav sömestre içinde Belirli aralıklarla ve en az iki
defa yapılır.
c) Sömestre sonu ve bütünleme sınavı Bütün sınavlar ders ver
meye yetkili öğretim üyesi ve öğretim yardımcısı tarafından sözlü veya
yazılı veya hem sözlü hem yazılı olarak yapılır. Sınavlarda öğrenci o
dersin en son uygulanacak ders müfredat programından sorumludur.
Yılda 3 defa uygulanan sınavların yeri, gün ve saati Dekan tarafından
tayin edilen program komitesince tesbit edilerek, sınavların başlanma
sından en geç bir hafta evvel ilân edilir. Her öğrenci tesbit edilen gün
ve saatlerde sınavlarına girmek zorundadır. Sınav görevlileri sınav sü
resince öğrencinin tanıtma kartım istiyebilir. Kartı göstermeyen öğrenci
sınava girme hakkım kaybeder.
Sınav geçme protokolları ve not listelerinin dört kopyası sömestre
sınav gününden itibaren en geç iki hafta içinde Dekanlığa verilir. Dekan
protokolları ve not listelerinin iki kopyasını öğrenci işlerine ve diğer
iki kopyasını'da ilgili bölüme gönderir.
Madde 20 — Sınavlarda Kopya Yapanlara uygulanacak hususlar:
Sınav sırasında kopya çeken veya kopya çektiği kağıtların okunma
sından sonra tesbit edilen her öğrenci o dersten başarısız sayılır. -Bu
öğrenciler dersi tekrar almak zorundadırlar. Ayni işlem sınav sırasında
başka birine yardım eden veya başkasının yerine sınava giren öğrenciler
içinde uygulanır.
Madde 21 — Devam Mecburiyeti:
Her öğrenci kayıt olduğu bütün derslere ve bu derslerin laboratuvar tatbikat ve seminerlerine devam etmek zorundadır. Herhangi bir
dersle ilgili çalışmalara mazeretsiz olarak o dersin kredi saati tutarından bir fazla devam etmeyen öğrenci sınavlarına giremez ve dersi tekrar
etmek zorundadır.
Ancak Mazereti olan öğrenciler :
a) Hastalık halinde Resmi Tabiplerden alınmış usulüne uygun ra
porlar mazeret süresinin bitimindeki ilk hafta süresi içerisinde o der
sin öğretim üyesi veya görevlisine göstermeye mecburdur. Aksi halde
mazereti öğretim üyesi ve görevlisi tarafından kabul edilmez. Rapor
öğrenci müşavirlerince muhafaza edilir.
b) Hastalık dışındaki mazeretleri ve izinleri Dekan tayin eder. Öğ
renci izin belgesini izne gitmeden önce ilgili öğretim üye veya yardım
cılarına gösterir. Bu belgeler öğrenci müşavirliğince muhafaza edilir.
c) Her ne şekilde olursa olsun bir derse devamsızlık sayısı o dersin
kredi saatinin dört katım aşarsa öğrenci o dersi tekrarlamak zorundadır.
d) Maazeretsiz olarak üst üste iki sömestre derslere devam etme
yen öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir. Bununla ilgili mazereti Fakülte
Yönetim Kurulu takdir eder.
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Madde 22 — Pratik Çalışmalar:
Pratik çalışmalar öğrencilerin Ziraat Yüksek Mühendisliği ile ilgili bir işletme veya iş, yerinde bir fiil çalışarak pratik alışkanlık edin
meleri içindir.
Bu çalışmaların süresi, zamanı, yeri ve yönetimi ile hasarının tak
dir şekli ve diğer hususlar Fakülte Kurulunca hazırlanan programlarla
belirtilir. Öğrenciler pratik çalışmalarına karşılık Fakülteden ücret is
teğinde bulunamazlar.
Madde 23 — Mezuniyet Şartlan, Dereceler ve Diğer hususlar:
Mezuniyet Şartları:
Mezun olabilmek için her öğrencinin aşağıdaki şartlan yerine getir
mesi gerekir.
a) En az 180 kredi saatlik akademik dersi ve 4 kredi saatlik Türk
İnkilâp Tarihi dersini (Yabancı uyruklu öğrenciler hariç) başarı ile
tamamlamak.
b) Pratik -çalışmaları başarı ile bitirmek,
c) Mezun olmasına mani herhangi bir sakıncanın bulunmadığının
ilgili Bölüm Başkanlığınca belirtilmesi gerekir.
Madde 24 — Ziraat Fakültesinden mezun olan her öğrenci Ziraat
Yüksek Mühendisliği Ünvanını alır. Kendisine mezun olduğu bölümü
belirten bir Ziraat Yüksek Mühendisliği Diploması verilir. Diploma de
recesi öğretim süresince alınan ders notlarının tartılı ortalamasına gö
re değerlendirilir. Tartılı ortalamayı hesaplamak için, her deresten alı
nan not o dersin kredi saati ile çarpılır, çarpımlar toplamı bütün ders
lerin kredi saati toplamına bölünür. Tartılı ortalamaya göre diplomaya
verilecek dereceler şöyledir:
50-65 Orta
66-85 îyi
86-100 Pekiyi
Madde 25 — Diplomalar Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Ziraat
Fakültesi Dekanı tarafından imzalanır.
Madde 26 — 16 Kasım 1067 tarih ve 12752 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan «Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim ve İmtihan
Yönetmeliği» ile bütün ek ve tadiller yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde t — 1 Ağustos 1969 gün ve 13264 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin, 1, 2, 3, 4, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. maddelerinde yapı
lan değişiklikler Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer
ve tüm öğrencilere uygulanır.
Madde 27 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 28 — Bu yönetmeliği Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür.

Ankara Üniversitesinden:

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans
Yönetmeliği
Genel ilkeler:

Madde d — Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans
Öğretimi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Madde 2 — Fakülte lisans öğretim süresi en az sekiz yan yıldır.
Her yan yıl 65 iş günü (13 hafta) sürer. Öğretim yılı, başka bir karar
alınmadıkça 15 Ekimde başlar. Yarı yıl derslerinin başlama ve bitiş
tarihleri Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Kış yarı yıllanndan sonra sınav ve dinlenme için en az 15 iş günlük (3 hafta) bir ara
verilir.
Madde 3 — Bir yan yıl boyunca haftada bir saat olarak okutulan
(45 + 15) dakikalık derse «1» kredi, bir yan yıl boyunca haftada 3 saat
lik pratik (laboratuvar) veya 2 saatlik uygulamaya (problem çözümü
veya deneye dayalı ders) «1» kredi verilir.
Madde 4 — Öğrenciye geçer not aldığı her ders için o dersin kre
disi verilir. «166» krediyi tamamlayan ve yönetmelik hükümleri uya
rınca öteki koşulları yerine getirenlere «Eczacılık lisans diploması»
verilir. Diploma derecesinin tayininde sınav notlan esas alınır.
Dersler:

Madde 5 — Bu Yönetmeliğin sonundaki cetvelde lisans öğretimi
İçin zorunlu dersler ile bu derslerin kredileri gösterilmiştir.
Öğrencilerin alacakları zorunlu derslerin dört yılılk toplam kredisi
150 olmalıdır. Ayrıca toplam «16» kredilik seçimli ders alma zorunluğu vardır.
Madde 6 — Akademik yıl içinde okutulacak seçimli derslerin han
gileri olacağı, bir önceki Mayıs ayında konusu, programı ve okutulacak
öğretim üyesi veya yardımcısı açıkça belirtilmek suretiyle kürsülerce

yapılacak teklif üzerine daha önce Senatoca onanmış dersler arasın
dan Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.
Madde 7 — Öğrenciler cetvelde gösterilen derslerin teorik ve pra
tiklerinden her birini en az 3/4 üne devama zorunludurlar. Devam ora
nını tamamlamayanlar ertesi ders yılı aynı kod numaralı ders ve pra
tiklerin tümüne yeniden devama zorundadırlar. Devamını tamamlamış
öğrenciler ard arda üç sınav hakkını da kullandıkları halde başarı
gösteremezlerse o derse veya pratik çalışmaya yeniden devama mec
burdurlar.
Madde 8 — Fakülteye kaydını yaptırmış öğrenciler ile bir son
raki yarı yıllların derslerine devam etmeye hak kazanmış öğrencilerin
listesi Dekanlıkça hazırlanarak, her yarı yıl başında zorunlu ve seçmeli
derslerin bağlı olduğu kürsülere ve Dekanlığa bağlı olan dersler için
o dersin öğretim üyelerine gönderilir. Her yan yıl sonunda bu liste
ler, öğrencinin durumu işlenmiş ve öğretim üyesi tarafından imzalan
mış olarak tekrar Dekanlığa sunulur.
Öğrencilerin öğrenim durumları, her kürsüde ve Dekanlıkta bulu
nan öğretim kartlarına işlenir.
Madde 9 — Seçimli dersler dışında kalan, birinci ve ikinci yarı
yılda okutulan bütün dersler zorunludur. Öğrenciler bu derslerin de
vamını tamalamadıkça pratik ve teorik derslerin sınavlarını başara
madıkça daha sonraki yıllarda okutulan hiç bir ders ve pratik çalış
maya devam edemezler, sınavlarına giremezler. Ancak birinci ve ikinci
yarı yıllarda okutulan seçimli derslerin dışında kalan bütün dersleri
başarı ile bitirmiş olan öğrenciler daha yukarı yan yıllarda okutulan
bütün derslere devam edebilir ve sınavlarına girebilirler.
Sınavlar:

Madde 10 — Sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunca başka bir ka
rar alınmadıkça her yarı yıl sonunda ve güz döneminde yapılır. Dekanlık sınavın gününü, saatini ve yerini, sınav başlama gününden en az 15
gün önce Fakültede ilân eder. Öğrenciler sınava gününde, saatinde ve
sırasında girmek zorundadırlar.
Madde 11 — İlân edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrenci o
sınav hakkım kullanmış sayılır. Ancak resmî bir hastanenin sağlık ku
rulu raporuna dayanan hastalık ve Yönetim Kurulunca haklı görülen
geçerli özürler nedeni ile, rapor veya özür tarihlerini kapsayan süre
içindeki sınavlara giremeyen öğrencinin giremediği sınav haklan bir
sonraki dönemde kullanılmak üzere saklı tutulur. Bu öğrenciler için
ayrıca sınav açılmaz.
Madde 12 — Sınavlar sözlü, yazılı veya yazılı ve sözlü olmak üzere
üç şekilde yapılabilir. Bir derse ait bölümler birden fazla öğretim üyesi
tarafından okutulmuşsa, o dersin sınavı, dersi veren öğretim üyeleri
tarafından beraber yapılır ve sınav notu birlikte tek not halinde verilir.
Madde 13 — Herhangi bir nedenle dersi veren öğretim üyesi sı
navı yapamayacak durumda ise, o kürsüde başka bir öğretim üyesi de
bulunmuyorsa, Yönetim Kurulunun seçeceği ilgili bir öğretim üyesi
veya görevlisi bu sınavı yapar ve değerlendirir.
Madde 14—Sınavlar yeterli sayıda soru sorulmak suretiyle yazılı
olark test usulü ile veya sözlü olarak yapıldığından tam not 100 puan
üzerinden verilir. Puana göre derecelendirmede 85-100 «Pekiyi», 84-70
«İyi», 60-69 «Orta» ve 0-59 «Geçmez» olarak değerlendirilir. Sınava
girmeyen öğrenci için «Girmedi» diye yazılır. Sonuçlar rakam ve yazı
ile tam sayı olarak belirtilerek ilân edilmek üzere Dekanlığa bildirilir.
Fakülte ile ilişki kesilmesi:

Madde 15 — Öğrenci öğrenimini 6 yıl içinde tamamlamak zorun
dadır. Bu süre içinde 12 nci madde gereğince geçerli özürü olmaksızın
öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ya da
birinci veya ikinci yarı yılda okutulan dersler için, arka arkaya «6» sınav
hakkında da başarı gösteremeyen öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir.
Eczacılık

stajı:

Madde 16 — Öğrenciler eczacılık lisans diploması alabilmek için
gerekli krediyi aldıktan başka, staj yönetmeliğine göre eczacılık ştejı
da yapmak zorundadırlar.
Madde 17 —Öğrencilerin lisans diplomasını alabilmeleri için «Türk
İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi» dersinin sınavım vermiş olmalan gerekir.
Yabancı dil

öğrenimi:

Madde 18 — Fakültede yabancı dil öğreniminin amacı öğrenciyi
yabancı dildeki yayınlan izliyebilecek duruma getirmektir. Yabancı dil
öğretimi her biri bir yıl süren ve birbirine dayanan A, B, C kurları
halinde yapılır. A ve B kurları haftada 5 saat, C kuru haftada 3 saattir.
Fakülteye giren öğrenciler yapılacak sınavlarla bu kurlara ayrılırlar.
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Okutmanca yapılacak bu ayırma sınavında C kuru bitirme düzeyinde
yabancı dil bildikleri saptananlara C kurunu biterecek olanların sınav
ları Yönetim Kurulunun görevlendireceği o dili bilen iki öğretim üyesi
ile okutmandan oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Dil kurlarında
başarı sağlayamayan öğrenciler lisans diploması alamazlar.
Öğrenci nakli:

Madde 19 — Yurt içi ve yurt dışı eczacılık fakülte ve yüksek okul
larından birinci ve son sınıf dışında. Fakültenin kontenjanı, öğretim
programı ve Üniversitelerarası Kurulca saptanan yatay geçiş esasları
gözönünde bulundurularak normal kayıt ve kabul süresi içinde. Fa
külte Yönetim Kurulu kararı ile nakil yapılabilir.
Geçici madde 1 — Bu Yönetmelik hükümleri 1975 -1976 yılından
başlayarak Fakülte birinci sınıfına kaydolunan öğrenciler için uygula
nır. Daha önceki yıllarda Fakülteye kaydolunmuş bulunan öğrenciler
den yıl kaybından geri kalmış olan öğrencilerin bu Yönetmeliğe ve kredi
sistemine intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır. Fakülteyi
bitirme süresinin hesabında kazanılmış haklar saklıdır.
Geçici madde 2 — Bu Yönetmelik yayımıtarihindenitibaren yü
rürlüğe girer.

Kod
No.
1.01 T
1.01 P
1.02 T
1.03 T
1.03 P
1.04 T
1.04 P
1.05 T
1.06 T

ECZACILIK ÖĞRETİMİ ZORUNLU DERSLER
1. Yan yü
Pratik ve
uygulama
Dersin adı
Teorik

Kredisi

2
2

—
_

2
3
—

2
—

11

2.01 T
2.01 P
2.02 T
2.03 T
2.03 P
2.04 T
2.04 P
2.05 T
2.07 T

4.10 P
4.10
4.11
4.13
4.13
4.15

T
P
T
P
T

4.16 T

Kod
No.
5.17 T
5.17 P
5.18 T
5.18 P

2
2
19

520 P
521 T

Teorik

Denel Fizik
Denel Fizik
Genel ve Anorganik Kimya
Biyoloji
Biyoloji
Kalitatif Analitik Kimya
Kalitatif Analitik Kimya
Matematik
Organik Kimya I
Seçmeli Dersler

4.08 T
4.09 T
4.10 T

5.19 T
5.19 P
520 T

2. Yarn yü
Dersin adı

Kod
No.

Pratik ve
uygulama

Kredisi
2
1
2

2
—

2
3

521 P
522 T

3.07 T
3.07 P
3.08 T
3.09 T
3.10 T
3.11 T
3.12 T
3.13 T
3.13 P
3.14 T

Organik Kimya II
Organik Analitik Kimya
Anatomi
Farmasötik Kimya I (Anorga
nik)
Farmasötik Botanik I (Spor
lu Bitkiler)
Fizyoloji ve Biyofizik
Genel Patoloji
Kantitatif Analitik Kimya
Kantitatif Analitik Kimya
Eczacılık Tarihi
Seçimli Dersler

Anatomi
Farmasötik Kimya I
Farmasötik Botanik II (To
humlu Bitkiler)
Farmasötik Botanik (To
humlu Bitkiler)
Fizyoloji ve Biyofizik
Fizyoloji ve Biyofizik
Kantitatif Analitik Kimya
Kantitatif Analitik Kimya
Deontoloji ve Eczacılık Yasa
ları
Fizikokimya
Seçimli Dersler

3
2

—

3
2

2

—

2

3

—

1

—

3

—

2

—

3

—

2
2
3

Teorik

Dersin adı

Kredisi

1
1
1
2
1
2
2
3

—
—
—

20

Pratik ve
uygulama

Biyokimya
Biyokimya
Farmakognozi I (Ozlar ve Helozitler)
Farmakognozi I (Ozlar ve Helozitler)
Farmasötik Kimya II
Farmasötik Kimya II
Farmasötik Teknoloji I (Ge
nel ve Endüstriyel)
Farmasötik Teknoloji I (Ge
nel ve Endüstriyel)
Toksikoloji I (Genel Toksikoloji)
Toksikoloji I (Genel Toksiko
loji)
Mikrobiyoloji
Seçimli Dersler

Kredisi

1
3
1
3
1
2
1
1
3
16

15

21

Teorik

Pratik ve
uygulama

Kredisi

6. Yarı yıl

2
—

2
3
2

Kod
No.

2 Uygulama

11

20

6.17 T
6.17 P
6.18 T

J. Yan yü
Dersin adı

Teorik

—

16

Kod
No.

Pratik ve
uygulama

Dersin adı

5. Yan yü

2

—

4. Yan yit

17

—
2
3
1
—
2
—
3
3
1
—
2
3
1
2 Uygulama 3

2

Denel Fizik
Denel Fizik
Genel ve Anorganik Kimya
Biyoloji
Biyoloji
Kalitatif Analitik Kimya
Kalitatif Analitik Kimya
Matematik
Latince ve Farmasötik Termi
noloji
Seçimli Dersler

15
Kod
No.

3 HAZİRAN 1976
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Teorik

Pratik ve
uygulama

6.18 P
Kredisi

2

2
1
2

2

2

2
2
2
2

A

2
—-

6.19 T
6.19 P
620 T
620 P

1
2

9
2
2
2
1
1
2

17

19

—

621 T
621 P
623 T
622 T

Dersin adı
Biyokimya
Biyokimya
Farmakognozi II (Heterozit1er ve Tanenler)
Farmakognozi II (Heterozit1er ve Tanenler)
Farmasötik Kimya II
Farmasötik Kimya II
Farmasötik Teknoloji II (Ge
nel ve Endüstriyel)
Farmasötik Teknoloji II (Ge
nel ve Endüstriyel)
Toksikoloji II (özel Toksiko
loji)
Toksikoloji II (özel Toksiko
loji)
Farmakoloji I
Mikrobiyoloji
Seçimli Dersler

2
—

2
3

—

3
—

3

1
3
1
3

3

1

—

2

2
—

1
1
2
16

1
1
2 Uygulama 2
—
2
17

22
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7. Yarı yıl

Kod
No.
7.18 T
7.18 P
7.19 T
7.19 P
720 T
7.20 P
723
724
725
726

T
T
T
T

Dersin adı

8. Yarı ytl

Teorik

Farmakognozi III (Lipid ve
Azotlu Bileşikler)
Farmakognozi III (Lipid ve
Azotlu Bileşikler)
Farmasötik Kimya III (Orga
nik)
Farmasötik Kimya III (Orga
nik)
Farmasötik Teknoloji III (Ge
nel ve Endüstriyel)
Farmasötik Teknoloji III (Ge
nel ye Endüstriyel)
Farmakoloji II
Tıbbî İlk Yardım
Hijyen
Besin Analizleri
Seçimli Dersler

Pratik ve
uygulama

2

Kredisi

8.18 T

2

8.18 P

1

—

3

8.19 T
8.19 P
820 T

3
1

—

3

Kod
No.

3

8.20 P

—

3
1
2
1
2
17

2 Uygulama 4
—
1
—
2
2 Uygulama 2
—
2
16

823 T
8.25 T
826 T
824 T

Dersin adı

Teorik

Farmasötik Teknoloji IV (Ge
nel ve Endüstriyel)
Farmasötik Teknoloji IV (Ge
nel ve Endüstriyel)
Farmakoloji III
Hijyen
Besin Analizleri
Tıbbî İlk Yardım

6
2
2 Uygulama 4
2 Uygulama 3
1
2 Uygulama 2
15

1 — 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu'nun 22. maddesi uyarınca,
doçentlik unvanım kazandıktan sonra üniversitelerde çalışmak isteyen
lerle Ugili, aşağıdaki açık doçentlik kadrolarının ilân edilmesine karar
verilmiştir.

Kredisi

Farmakognozi IV Terpenik
Maddeler ve Diğerleri
Farmakognozi IV Terpenik
Maddeler ve Diğerleri
Farmasötik Kimya IV
Farmasötik Kimya IV

23

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından:

Pratik ve
uygulama

18

2 Bu kadrolar içinde doçentlik unvanlarına uygun açık doçentlik
kadroları bulunanların Ugili fakülte dekanlıklarına 18 Haziran 1976 Cuma
akşamına kadar başvurmaları gerekmektedir.
3 —«Açık Doçentlik Kadrolarının Gösterilmesi üe İlgili Esaslar»
ve daha geniş bügi üniversite rektörlüklerinden, fakülte dekanlıkların
dan ve Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterliğinden sağlanabilir.

ÜNİVERSİTE VE BAĞIMSIZ FAKÜLTELERİN AÇIK DOÇENTLİK KADROLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Açık doçentlik kadrosunun
,
ı

rakülte adı
Tıp Fakültesi

»

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»

t

»
»
»

»

»
»
»
»

»
»

»

»

»

»

»
»

»
»
»

»
»

»
»
»

»
»
»

»
»

Diş Hekimliği Fakültesi

»
»
»
»

»
»

»

»
»
»
»

Eczacılık Fakültesi
»
»

»
»

»
»

A

Açık doçentlik
Kadro sayısı
1
3
3
2
1
1
3
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
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Tahsis edildiği bölüm veya kürsü
Adlî Tıp
Anatomi
Anesteziyoloji
Biyokimya ve Kimya
Biyokimya ve Kimya
Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.
Farmakoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoloji"
Flzyopatoloji
Genel Şirürji, Tıp tarihi v» Deontoloji
Göz Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Histoloji ve Embriyoloji
Hijyen Koruyucu Hek. ve istatistik
Hijyen Koruyucu Hek. ve İstatistik
Kadm Hastalıkları ve Doğum
Kulak • Boğaz - Burun Hastalıkları
Medikal Biyoloji
Medikal Biyoloji
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Nöroşirurji
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Radyoloji
Farmakoloji
Protez
Konservatif Diş Ted.
Ortodonti
Diş, Ağız Hastalıkları Cerrahisi
Farmakognozi ve Galenik Farmasi
Farmasötik Kimya
Farmakoloji
Farmasötik Botanik

.

Doçenttik unvanı (BiUm İhtisas dalı)
Adlî Tıp
Anatomi
Anasteziyoloji
Biyokimya
Kimya
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Farmakoloji
Fizik Tedavi ve RehabUitasyon
Fizyoloji
Fizyopatoloji
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Göz Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Histoloji ve Embriyoloji
Hijyen ve Koruyucu HekimHk
İstatistik
Kadm Hastalıkları ve Doğum
Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları
Genetik
Zooloji
Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
Nöroşirurji
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Radyoloji

Galenik Farmasi
Farmasötik Kimya
Farmakoloji
Farmasötik Botanik

Sahife : 12

8 HAZİRAN 1976

(Resmî Gazete)
Acık doçentlik kadrosunun
A

Açık doçentlik
Kadro sayısı

Fakülte adı

1
ı

Fen Fakültesi

»
»
»

»

»
»

ı

1
1
ı

Ziraat Fakültesi

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

ı

1

ı
ı

ı

»

»
»
Veteriner Fakültesi

»

»

Dil Ve Tarih, Coğrafya Fakültesi
»
»
»
»

»
»

»
»

»
»

»
»

Eğitim Fakültesi
»
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

»
»

»
»

1
1
ı
ı
1
1

ı
ı

ı
ı
ı
ı
ı

1
14

Hukuk Fakültesi

Tahsis edildiği bölüm veya kürsü
Fizik
Sistematik Botanik
Genel Botanik
Sınai ve Tatbiki Kimya
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Ziraat Alet ve Makinalan
Zirai Kuvvet Makinalan
Süt Teknolojisi
Mezbaha Mahsulleri Teknolojisi
Su Ürünleri
Peyzaj Mimarisi
Entomoloji
Zootekni
Protozooloji ve Tıbbi Antropodoloji
Patalojik Anatomi
İtalyan Dül ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Türk Dili
Hititoloji
Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması
İşletme, İktisat ve Muhasebe
Kelam
İslâm Kurumlan Tarihi
İslâm Felsefesi ve Filiaoflan
Tefsir
Kürsü Tahsisi Fakülte Kurulunca yapılacaktır

Doçentlik unvanı (Bilim İhtisas dalı)
Denel Fizik (KristaUograii)
Bitki Coğrafya ve Ekolojisi
Bitki Fizyolojisi
Isı Transferi
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Ziraat Alet ve Makinalan
Ziraî Kuvvet Makinalan
Süt Teknolojisi
Mezbaha Mahsulleri Teknolojisi
Su Ürünleri
Peyzaj Mimarisi
Entomoloji
Zootekni
Protozooloji
Patoloji
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı
Türk Dili
Hititoloji
Eğitimin Sosyal Temelleri
Eğitim Planlaması ve Ekonomisi
İşletme İktisat ve Muhasebe
Kelâm
İslâm Kurumlan Tarihi
İslâm Felsefesi
Tefsir

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Diş Hekimliği Fakültesi

»
»
»

>
»

»

>

»

»

»
»
»
»

»
»
»
»

»

»

2
1
2
2
2
2
1
3
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
3
2
3
2
4
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fizyoloji
Biokimyaı
Anatomi
Histoloji - Ertlttrryolojl
Patoloji
Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları
Farmakoloji
Toplum Hekimliği
Tıp Tarihi ve Deontoloji
İç Hastalık! an
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan
Genel Cerrahi
Üroloji
K. B. B. Hastalık!an
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Radyodyognastik
Radyo Terapi
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon
Psikiatri
Göğüs Hastalıktan
Nöroloji
Hematoloji
AnesteziyoloJİ
Nöroşirurji
Çocuk Cerrahisi
Plâstik Cerrahi
Kalp-Damar Cerrahisi
Flzyo - Patoloji
Protez
Cerrahi
Patoloji
Ortodonti
Farmakoloji
Histoloji
Fizyoloji
Bioklmya
Anatomi

Fizyoloji
Biokimya
Anatomi
Histoloji - Embriyoloji
Patoloji
Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıktan
Farmakolog
Toplum Hekimliği
Tıp Tarihi
İç Hastalıklan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan
Genel Cerrahi
Üroloji
K. B. B. Hastalıklan
Kadın Hastalıklan ve Doğum
Radyodyognastik
Radyo Terapi
Deri ve Zührevi Hastalıklan
Göz Hastalıklan
Fizik - Tedavi
Psikiatri
Göğüs Hastalıklan
Nöroloji
Hematoloji
AnesteziyoloJİ
Nöroşirurji
Çocuk Cerrahisi
Plâstik Cerrahi
Kalp-Damar Cerrahisi
Fizyo - Patoloji
Protez
Cerrahi
Patoloji
Ortodonti
Farmakoloji
Histoloji
Fizyoloji
Bioklmya
Anatomi
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(Resmî Gazete)
Acık doçentlik kadrosunun

Fakülte adı

Açık doçentlik
Kadro sayısı

Diş Hekimliği Fakültesi

Tahsis edildiği bölüm veya kürsü

»
»
»
»
Islaml İlimler Fakültesi
İslam! İlimler Fakültesi

Tedavi
Mikrobiyoloji
Toplum Hekimliği
Matematik
Matematik
Matematik
Fizik
Fizik
Fizik
Kimya
Kimya
Kimya
Jeoloji
Toprak İlmi
Toprak İlmi
Zirai Ekonomi
Zirai Ekonomi
Zirai Ekonomi
Zirai Ekonomi
Kültürteknik, Ziraat Alet ve Mak.
Kültürteknik, Ziraat Alet ve Mak.
Kültürteknik, Ziraat Alet ve Mak.
Bağ - Bahçe
Bağ - Bahçe
Bağ - Bahçe
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Tarla Bitkileri
Ziraat Teknolojisi
Ziraat Teknolojisi
Zootekni
Zootekni
Süt Teknolojisi
Arkeoloji
Tarih
Tarih
Tarih
Coğrafya
Alman Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Muhasebe ve Finansman Pazarlama
Muhasebe ve Finansman Pazarlama
Muhasebe ve Finansman Pazarlama
Üretim ve İşletme Yönetimi
Üretim ve İşletme Yönetimi
Üretim ve İşletme Yönetimi
Üretim ve İşletme Yönetimi
Kelâm ve İslâm Felsefesi
Tefsir ve Hadis

Tıp Fakültesi
»
»
»
»
»
»

Üroloji
Adli Tıp
Biyokimya ve Klinik Biyokimya
Kadm Hastalıkları ve Doğum

»
»
Fen Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Ziraat
»
»
»

Fakültesi
»
»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

D

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
»

»
»

1

»
»
»
»
Edebiyat Fakültesi

»
»
İşletme Fakültesi
»
»
»
»
»
»

»

»

Doçentlik unvanı (Bilim İhtisas dalı)
Tedavi
Mikrob'yoloji
Toplum Hekimliği
Topaloji
İstatistik
Fonksiyonel Analiz
Denel Fizik
Teorik Fizik
Atom ve Çekirdek Fiziği
İnorganik Kimya
Sınai Kimya
Fizlko Kimya
Genel tleoloji
Toprak (Toprak Verimliliği ve Gübreleme)
Toprak (Toprak ve Su Muhafaza)
Ziraî Hukuk
Üretim Ekonomisi ve Ekonometri
Ziraî İşletmecilik
Ziraî Muhasebe
Sulama Hidroliği
Sulama ve Su Yapıları
Ziraî İnşaat
Peyzaj Mimarisi
Sebzecilik
Meyvacılık
Endüstri Bitkileri
Yemeklik Baklagiller
Tahıl Bitkileri
Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri
Hububat Teknolojisi
Meyve ve Sebze Değerlendirme (Konserve)
İstatistik
Su Ürünleri
Süt Teknolojisi
Klâsik Arkeoloji
İlk Çağ Tarihi
İslâm Tarihi
Yakın Çağ Tarihi
Beşeri - İktisadî Coğrafya
Alman Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Eğitim Bilimi Dalları
Yatırım Analizleri
Pazarlama Araştırmaları
Dış Pazarlama ve Ticaret
Sevk ve İdare
Ticaret Hukuku
Genel İşletme Ekonomisi
Sosyoloji
İslâm Tarihi
İslâm Hukuku

BURSA ÜNİVERSİTESİ
Üroloji
Adli Tıp
Biyokimya
Kadm Hastalıkları ve Doğum

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fen ve l 3osyail Bilimler Fakültesi
p
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1
1
1
1
2
1
1
1
1
r

Matematik
Matematik
Kimya
Kimya
Fizik
Yerbilimleri
Yerbilimleri
Batı Dili ve Edebiyatları
Batı Dili ve Edebiyatları
Batı Dili ve Edebiyatları

Analiz

uygulamalı Matematik
Fizlko - Kimya
Organik Kimya
Genel Fizik
Minerolojl Petrografi
Genel Jeoloji
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı
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3 HAZİRAN 1976

(Resmî Gazete)
Açık doçentlik kadrosunun
A

Açık doçentlik
Kadro sayısı

Fakülte adı

Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»

1
1
1

Tahsis edildiği bölüm veya kürsü

»

1

»
»

1
1

Beşeri Bilimler
Beşeri Bilimler
Beşeri Bilimler
İdari Bilimler
İdari Bilimler
İdari Bilimler

1
1
1

Fizyoloji
Histoloji
Anatomi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kadın Hastalıklan ve Doğum
Anatomi - Histoloji Enfeksiyon ve Tropikal
Mikrobiyoloji - Parazitoloji
Enasteziyeloji - Reanimasyon
Üroloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Ortopedi ve Travmatoloji
Deri ve Zührevi Hastalıklan
Göğüs - Kalp - Damar Şlrürjlsl
Cebir - Geometri ve Uygulamalı Matematik
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Denel ve Uygulamalı Fizik
Genel ve Teorik Fizik
Analitik Kimya
Fiziko- Kimya
Sınai Kimya
Genel Botanik
Sistematik Botanik
Genel Zooloji

Doçentlik unvanı (Bilim İhtisas dalı)
Sanat Tarihi
Türk Dili Edebiyatı
Tarih
Kamu Yönetimi
İşletme
Ekonomi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

»
»

»
»

DİYARBAKIR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Fen Fakültesi

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

ı

Kadın Doğum
Anatomi - Histoloji - Enfeksiyon
Mikrobiyoloji
AnesteziyoloJİ
Üroloji
Fizik Tedavi
Ortopedi
Deri ve Zührevi
Göğüs - Kalp - Damar Cerrahisi
Cebir - Geometri ve Uygulamalı Matematik
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Denel ve Uygulamalı Fizik
Genel ve Teorik Fizik
Analitik Kimya
Fiziko - Kimya
Sınaî Kimya
Genel Botanik
Sistematik Botan
Genel Zooloji

EGE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Fen Fakültesi
»
»

»

»

Ziraat Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
»
»
»
»
»
»
Güzel Sanatlar Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1»
»
»
Mühendislik Bilimleri Fakültesi
»
»
»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Patoloji
Cerrahi
Kadın Hastalıklan ve Doğum
Parazitoloji
Mikrobiyoloji
Göz Hastalıkları
Fizik Tedavi
İç Hastalıklan
Ortopedi ve Travmatoloji
Gastroenteroloji
Jeoloji
Jeoloji
Teorik Matematik
Genel ve Tatbiki Matematik
Genel Fizik
Agronomi - Genetik
Protez .
Farm asi ve Teknolojisi
Farmasötik Kimya
Farmakognozi
Toksikoloji
Çevre Tasarımı
Çevre Tasannu
Çevre Tasarımı
Biçimsel Sanatlar
Biçimsel Sanatlar
Biçimsel Sanatlar
Biçimsel Sanatlar
Ses ve Gösteri Sanattan
Ses ve Gösteri Sanatları
In$aat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Yar Bilimleri

Patolojik Anatomi
Genel Cerrahi
Kadm Hastalıklan ve Doğum
Bakteriyoloji ve Infeksiyon Hastalıklan
Bakteriyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları
Göz Hastalıklan
Fizik Tedavi
İç Hastalıklan
Ortopedi ve Travmatoloji
Gastroenteroloji
Mühendislik ve Uygulamalı Jeoloji
Petrografi ve Optik Mineraloji
Cebir, Analiz ve Olasılıklar Kuramı
Reel Fonksiyonlar Teorisi
Modern Cebir veya Topoloji
Tecrubi Nükleer Fizik
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Protez
Farmasi ve Teknolojisi
Farmasötik Kimya
Farmakognozi
Toksikoloji
Şehir Planlaması - Arazi Kullanışı
Mimarlık Sosyolojisi
(Saklı tutulacak)
Heykel - Seramik
Tekstil Dizaynı
Desen-Grafik
Resim
Sinema Sanatı ve Sinema Tarihi
Müzikolojl
Zemin Mekaniği ve Temel İnşaat
Termodinamik (Yanma, Kinetik, Reaktör Di
zaynı)
Petrol Jeolojisi

3 HAZİRAN 1976

(Resmî Gazete)
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Acık doçentlik kadrosunun
Açık doçentlik
Kadro sayısı

Fakülte adı

Mühendislik Bilimleri Fakültesi
Mühendislik Mimarlık Akademisi
»
»
»

Tahsis edildiği bölüm veya kürsü

Sına! Kimya (Tekstil Terbiyesi ve Kimyası)
Tekstille ilgili Bilim dallan (Tekstil Makinalan
ve Tekstille ilgili diğer Bilim Dallan)

Tekstil
Tekstil

Mühendislik Bilimleri Fakültesi
İzmir ön Lisans Yük. Okulu

Matematik (Lineer Cebir - Analitik Geometri)
Matematik (Analiz - Nümerik Analiz)
Mekanik (Mekanik, Dinamik)
Mukavemet (Mukavemet, Statik)
Kimya (Anorganik, Organik)

»
>

»
Mühendislik Bilimleri Fakültesi
Balıkesir ön Lisans Yük. Okulu

Matematik (Lineer Cebir - Analitik Geometri)
Matematik (Analiz Nümerik Analiz)
Mekanik (Mekanik, Dinamik)
Mukavemet (Mukavemet Statik)
Kimya (Anorganik Organik)

»

Mühendislik Bilimleri Fakültesi
Denizli ön Lisans Yük. Okulu
»
»
»

İktisadi ve Ticari Bilimler Fak.
»
>
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

Genel Ekonomi
Ekonomi Politikası
Pazarlama
Üretim
Muhasebe
İstatistik - Matematik
Sosyal İlişkiler

»

»

»

Maliye

İktisadî ve Ticarî Bilimler
Fak. Aydın ön Lisans Yük. Okulu
»
»
»
»

»

»

8

Ekonomi
İstatistik - Matematik
Muhasebe

»

İktisadi ve Ticarî Bilimler Fak.
İzmir ön Lisans Yük. Okulu
»
»
»
»

»

Matematik (Lineer Cebir - Analitik Geometri)
Matematik (Analiz Nümerik Analiz)
Mekanik (Mekanik, Dinamik)
Mukavemet (Mukavemet Statik)
Kimya (Anorganik Organik)
İktisat
İktisat
Pazarlama (İşletme)
İşletme
Muhasebe
İstatistik veya Matematik
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik, İş veya İşçi
Meseleleri İktisadî veya Sosyoloji.
Maliye
Ekonomi
İstatistik - Matematik
Matematik

İktisadi ve Ticari Bilimler
Fak. Manisa ön Lisans Yük. Okulu
»
»
»

»

Doçentlik unvanı (Bilim ihtisas dalı)

Sosyal Psikoloji
Ekonomi
Pazarlama

»

FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
»
»
»
»
»

»

Viroloji
Bakteriyoloji ve Salgınlar
Şirurji
Hayvancılık İşletme Ekonomisi ve İstatistik

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
»
»
»
Fen Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
»
»
»
»
»

»
»

»

Mühendislik Fakültesi

Kimya Fakültesi
»
»
»

»

Sosyal ve İdari Bilimler Fak.

Protez
Tedavi
Genel Biyoloji
Galenik Farmasl
Farmakoloji ve Toksikoloji
Farmakognozi
Farmasötik Kimya
Biyokimya
Fizik
Elektrik - Elektronik
Yerbilimleri
Analitik Kimya
Anorganik Kimya
Kimya Mühendisliği Temelleri
Genel Kimya
Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Uygulama Kron Köprü Protez
Pantomda Kavite Preparasyonlan
Genetik Evolasyon ve Moleküler Biyoloji
Galenik Farmasi
Farmakoloji
Farmakognozi
Farmasötik Kimya
Biyokimya
Katıhal Fiziği (Yan İletkenler)
Elektrik (Mikro dalgalar)
Sedimantolojl
Elektro Analitik Kimya Spektroskop!
Metaller Kimyası
Ünlt Operasyonlan
Genel Kimya
Sosyal Çalışma veya Ekonomi

Sahife : 16

3 HAZİRAN 1976

(Resmî Gazete)
Açık doçentlik kadrosunun
Açık doçentlik
Kadro sayısı

Fakülte adı

Tahsis edildiği bölüm veya kürsü

Doçentlik unvanı (Bilim İhtisas dalı)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

6
4

Patolojik Anatomi
İç Hastalıkları
Pnamo - Ftizyoloji
Cerrahi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Nöroloji
Göz Hastalıkları
Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Farmasötik Botanik
Farm asi ve Teknolojisi
Farmakognozi
Analitik Kimya
Farmakoloji
Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Periodontoloji
Biyofizik ve Nükleer Tıp
Biyokimya
'Tıbbi Temel Fizyoloji
Morfoloji
Mikrobiyoloji
Enfeksiyon
Toplum Hekimliği
Adli Tıp ve Tıp Hukuku
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Radyoloji
Anesteziyoloji ve Reanlmasyon
Biyometri ve Uygulamalı Bilgisayar
Genel Jeoloji
Nümerik Analiz ve Hesap Makineleri
Fiziki Coğrafya
Sosyoloji
Yönetim ve Organizasyon
Denetim
Üretim Yönetimi
Siyaset ilmi
Siyaset İlmi
3 Nolu Medeni Hukuk
2 Nolu Deniz Ticareti Hukuk
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Fizyoloji
Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar
Parazitoloji
Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme
Patoloji
İç Hastalıkları
Cerrahi
Doğum ve Jinekoloji
AlmKhöa
Fransızca
İngilizce

2
2
2
1
1
1
2

Nümerik ve Fonksiyonel Analiz
Mekanik
Denel Fizik
Genel Fizik
Sinoptik Meteoroloji
Sistem Analizi ve Elektronik Hesap
Teknoloji
Su Makinalan
Isı Tekniği
Tekstil
Nükleer Enerji
Sınai Donatım ve Tertibat
Taşıt Tekniği
Mukavemet

Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
»
»
»
»
»
»

Eczacılık Fakültesi
»

»

»

»

»

»

»
»
Diş Hekimliği Fakültesi
»
»
»
Edime Tıp Fakültesi

»
»
»

»
»

»

»

»
»
»

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

»

»
»
»
»
»

»
D

»
»

»
»
»

»

Fen Fakültesi
»
»
Edebiyat Fakültesi
»
»
İşletme Fakültesi
»

»

»
»
İktisat Fakültesi
»
»
Hukuk Fakültesi
»
»
Veteriner Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

»

»

Tabancı Diller Yüksek Okulu
»
»
»
*
»
»
*
»

İSTANBUL TEKNİK ÜNtTOftSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi

»

»

»

»
»
»

»
»
»

»
»
»

>

»

»

Makina Fakültesi
»
»
»

»

»

»

»

»

Patolojik Anatomi

Farmasötik Botanik
Farmasi ve Teknoloji
Farmakognozi
Analitik Kimya
Farmakoloji
Diş - Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Periodontoloji
Fizyopatoloji - Fizyoloji
Anatomi - Histoloji Patolojik Anatomi

Radyoterapi - Radyodiognostik
Tıbbi istatistik
Fiziki Coğrafya
Sosyoloji
Yönetim ve Organizasyon
Muhasebe
Üretim Yönetimi
S'yasî Fikirler TarBÜ
Siyasi Sistemler
Medeni Hukuk
Deniz Ticareti Hukuku
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Fizyoloji
Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar
Parazitoloji
Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme
Patoloji
İç Hastalıkları
Cerrahı
Doğum ve Jinekoloji
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Açık doçentlik kadrosunun
A

r

Aşık doçentlik
Kadro sayısı

Fakülte radı

Tahsis edildiği holüm veya kürsü

İnşaat Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Gemi İnşaatı Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Mimarlık Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2
1

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2
1
1
2
1

Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet
Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı
Betonarme ve Yüksek Mukavemet
Ahşap ve Çelik Yapılar
Yollar ve Trafik
Çevre Bilimleri ve Teknolojisi
Jeodezi
F«W»gra»j«tri - Dengeleme
Gemi Sevk ve Direnç
Gemi Konstrüksiyon
Gemi Makinalan
Gemi Hidrodinamiği
Gemi Hidrostatiği
Yapı Statiği ve Betonarme
Yapı Elemanlan ve Malzeme
Fiziksel Çevre ve Kontroki
Mimarlık Tarihi ve Restorasyon
Planlama Teorileri ve Metodu
Bina Bilgisi
Çevre Analizi ve Endüstrlleşmiş Bta» Tasarımı
Mekan Örgütlenmesi ve Don atimi
İNŞAAT BÖLÜMÜ
Hidrolik ve Su Yapılan
Ulaştırma ve Trafik
BPtomrme, Ahşap ve Çelik Yapılar
Geoteknik ve Yapı İşletmesi
Jeodezi ve Fotogrametri

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

1
1
2
1

MİMARLIK BOLÜMÜ
Bina Bilgisi
Yapı Bilgisi
Şehircilik
Mimarlık ve Sanat Tarihi

»

»

»

2

MAKİNA BÖLÜMÜ
Malzeme ve İmal Usulleri

»

»

»

1

Makina Teorisi

»
»

»
»

»
»

1
3

Motorlar ve Taşıt Tekniği
Isı Tekniği

»

»

»

3

Akışkanlar Mekaniği ve Su Makinalan

»

»

»

2

ELEKTRİK BÖLÜMÜ
Elektrik Makinalan ve Otomatik Kontrol

»

»

»

1

»

»

»

t

Elektrik Tesisleri
Telekomünikasyon

»

»

»

1

Yüksek Frekans Tekniği

»

»

»

1

Yüksek Gerilim ve Aydınlatma Tekniği

»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»

2
2
1
î

MADEN BÖt^MÜ
Jeodezi - Jeofizik Sondaj Tekniği
Cevher Hazırtama ve Metshfflli
Maden İstetmesi ve MaMatûtm
Minereloji ve Maden Yataklara

»
»

»
»

»
»

a
ı

»
»
»
»
Elektrik Fakültesi
»
»

»
»

2
1
â
1

»
»

>
»

»

»

»

»

s
t

1

a

KİMYA BÖLÜMÜ
Anorganik ve Analitik Kimya
Organik Kimya
Fiziko - Kimya
Kimya Mühendisliği Esaslan
Alanlar
Devreler ve Sistemler
Elektriğin Endüstride Tatbikatı
Elektrik Makinalan
Elektrik ölçme
Elektrik Tesisleri

Doçentlik unvanı (Bilim ihtisas -dalı)
Mukavemet (Elastisite - Plastisite)
Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı
Betonarme
Ahşap ve Çelik Yapılar
Yol, Hava Meydanlan, Trafik
Çevre Bilimleri ve Teknolojisi
Teorik Geodezi - ölçme Bilgisi
Fotogrametri. Hata ve Dengeleme Hesabı

Yapı Stat'ği ve Betonarme
Yapı Brlimi
Yapı Bilimi
Tarihi Çevre
Planlama (Şehir - Bölge - Ülke)
Mimarî Tasanm Teorileri
Mimarî Tasanm Teorileri
Mimarî Tasanm Teorilen
Hidrolfk ve Su Kuvvetleri
Demiryolu ve Toprak İşleri
Betonarme, Ahşap ve Çelik Yapılar
Geoteknik ve Yapı İşletmesi
Jeodezi ve Fotogrametri
B'na Bilgisi
Yapı Bilgisi
Şehircilik
Mimarlık ve Sanat Tarihi
İmal Usulleri, Malzeme Tezgâhlan ve Fabrika
Organizasyonu
Mekanizma Tekniği (Makina Dinamiği) Oto
mat'k Kontrol
Motorlu Taşıtlar
Buhar Kazardan, Termodinamik, Isı Trans
feri, Termik Türbo Makinalan, Gaz Türbinleri,
Isıtma Klima, Soğutma Tekniği.
Akışkanlar Mekaniği, Mekanik Su Makinalan
Elektrik Makinalan, Otomatik Kontrol, Güç,
Elektroniği
Elektrik Tesisleri Enerji Üretimi ve Dağıtımı
İnformasyon Teorisi, Transmisyon Teorisi
Elektro - Akustik
Elektronik Antenler, Propasyon ve Yüksek
Frekans Tekniği
Aydınlatma Tekniği ve Yüksek Gerilim Tek
niği
Jeodezi - Jeofizik ve Sondaj Tekniği
Cevher Hazırlama ve Metalürji
Maden İşletmesi «e Makinalan.
Mineroloji ve Maden Yataklan
Anorganik ve Analitik Kimya
Organik Kimya
Fiziko - Kimya
Kimya Mühendisliği ve Sına! Kimya

Sahife: 18

(Resmî Gazete)

3 HAZİRAN 1976

Açık doçentlik kadrosunun
Açık doçentlik
Kadro sayısı

Fakülte adı

1
5
2
1
1
1

Elektrik Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Tahsis edildiği bölüm veya kürsü

Doçentlik unvanı (Bilim ihtisas dalı)

Transmisyon Hatları
Elektrikte Nükleer Güç Enerji Nakil
Telekomünikasyon Tekniği
Transmisyon Hatları
Yüksek Frekans Tekniği
Yüksek Gerilim Tekniği

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat ve Mimarlık Fakültesi
»

»

»

»

»
»
»
»

»
»
»
»

»

»

2
2
2
1
2
2

»
»

1
2
2
Temel Bilimler Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Orman Fakültesi

»

»

a

»

»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

»

Yer Bilimleri Fakültesi
»
»

»
»

»

»

»

»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

»

»
»

»

»

Makina ve Elektrik Fakültesi
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»

»
»
»
»
»

1»
»
»

»

»

»

»
»
»
»
»

»
>

»
»

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
X

İNŞAAT BÖLÜMÜ
Tatbiki Mekanik
Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği
Hidromekanik
Yapı Malzemesi
Yapı Bilimleri
Yapı Elemanları - Makinalan ve İşletmesi
Ulaşım Mühendisliği
Çevre Bilimleri ve Teknolojisi
MİMARLIK BÖLÜMÜ
Taşıyıcı Sistemler
Yapı Bilimleri
Mimari Tasarım Teorileri
Kimya (Genel Kimya)
Kimya (Organik Kimya)
Kimya (Analitik Kimya)
Fizik (Denel Fizik)
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Orman Botaniği
Silvi Kültür ve Ağaçlandırma
Orman İnşaatı, Transport Tesis ve Makinalan
Orman Entomolojisi ve Koruma
Ormancılık Politikası ve Hukuk
Orman Hasılatı ve Biyometri
Toprak İlmi ve Ekoloji
Orman Amenajmanı
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Orman Ürünleri Kimyası
Lif ve Kağıt Teknolojisi
Mekanik Ağaç Teknolojisi
Ağaç Malzeme Teknolojisi
Orman Endüstri Makinalan ve Fabrika
Planlaması
Orman Endüstri İşletmeciliği
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Peyzaj Planlama
Hortikültür
Jeoloji
Jeoloji
Jeoloji
Jeodezi ve Fotogrametri
»
»
»

>
»
»

Jeofizik
Şehir-Bölge Planlaması
Mimarlık Sanat Tarihi
MAKİNA BÖLÜMÜ
Makina Malzemeleri ve İmal Usulleri
Makina Elemanlan
Transport Tekniği
Termodinamik ve Termik Türbo Makinalan
Motorlar
Motorlu Taşıtlar
Takım Tezgahlan ve Fabrika Organizasyonu
Su Makinalan
Isı Tekniği
Otomatik Kontrol
Proses Tekniği
Teknik Mekanik
Makina Dinamiği
Reaktör Tekniği

Organik Kimya
Organik Kimya
Analitik Kimya
Çekirdek Fiziği

Madencilik Bilgisi
Yapısal Jeoloji
Ekonomik Jeoloji (Petrol)
ölçme Bilgisi
Kadastro Bilgisi
Kartoğrafya
Fiziksel Jeodezi
Tatbiki Jeofizik

Döküm, Metalürji
Makina Elemanlan
Transport Tekniği
Termodinamik ve Termik
Motorlar
Motorlu Taşıtlar
Takım Tezgahlan
Su Makinalan
Isı Tekniği
Otomatik Kontrol
Proses Tekniği
Teknik Mekanik
Mekanizma Tekniği
Reaktör Tekniği
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Açık doçentlik kadrosunun
Açık doçentlik
Kadro sayısı

Fakülte adı
Makina ve Elektrik Fakültesi
»

»
»

»

»
»

»

»
»

»
»

»
»

»
»

»

»

»

»

•

»

»

»
»

»

1
1
2
1
1
1
1
1
B
1
1

Tahsis edildiği bölüm veya kürsü

Doçentlik unvanı (Bilim ihtisas dalı)

ELEKTRİK BÖLÜMÜ
Genel Elektroteknik
Teorik Elektroteknik
Elektrik ölçümü
Elektrik Makinalan
Elektriğin Endüstriye Tatbikatı
Elektrik Tesisleri
Aydınlatma
Elektrik Malzemesi ve Şalt Cihazları
Telekomünikasyon Tekniği ve Transmisyon
Hatlan
Yüksek Frekans Tekniği Devreler Teorisi
Endüstriyel Elektronik
Elektroakustik

ILÂNLAR
îmar ve İskân Bakanlığı Afet isleri Genel Müdürlüğünden•
1 — 90.000 tJP yonga levha alınması İhalesi 17/6/1976 günü saat
15.00 de acık eksiltme usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale Mithatpasa Caddesindeki 17 No. lu binanın 2. katında
olacaktır.
3 — Muhammen bedeli: 3.870.000,— TL.
4 — Geçici teminatı : 129 8150.— TL.
5 — İsteklilerin geçici teminatı fon veznesine yatırarak karşılığın
da alacaklan makbuzu veya limit içi teminat mektubu ile 1976 yılı tas
dikli Ticaret Odası belgesini ihale gün ve saatine kadar Komisyon Rapor
törlüğüne vermeleri gerekmektedir.
6 — İhale dosyası aynı binanın 3. katındaki 305 No. lu odada gö
rülebilir.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler ka
bul edllm«z
8 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İdare İhaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
İlân olunur.
0224 / 3-9

Diyarbakır Asliye Ceza Hâkimliğinden:
Esas No : 1975/824
Karar No: 1976/39
Karar Tarihi : 29/1/1976
Davacı: K. H.
Sanık: Ürfi Erdinç: Mehmet Hadi oğlu MevlUde'den olma 1941
doğ. Aslen Lice ilçesinin Mümin ağa Köyü nüfusunda kayıtlı.
Suç: Ticaret kasile tekel kaçakçılığı
Suç Ta. : 5/11/1975
Sanığın hareketine uyan müsnet suç subuta erdiğinden 1918. S.K.
25/3 Son, CK: 59, 647. S.K. 4, maddeleri gereğince beş ay hapisten muhavvel 3 000 lira ağır para cezası kaçak sigara kâğıdından dolayıda 9.000
Ura tazmini kabilinden ağır para cezası ile mahkumiyetine dair yukarıda
tarih ve sayılısı yazılı karamı sanığın adresi meçhul bulunduğundan
tebliğ edilemediği cihetle ilânen tebliğine ve Uftn tarihinden 15 gün zar
fında kanun yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş addine
karar verildiği tebUğ olunur.
7525

T. C. Eneri! ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda ihale No. cinsi, miktan, ihale tarihi ve saati, muhammen bedeU ve muvakkat teminat miktan gösterilmiş olan malzemeler
kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır.
| ' *"'
thale No.

C 1n i 1

Miktan

Şartname
Bedeli
Lira Kr.

Muhammen
Bedeli
Lira Kr.

Muvakkat
Muvakkat
Teminat
Lira Kr.

İhale tarihi
ve saati

Enidlaskop
6 ROO.—
1 Ad.
10,—
487.50
14/6/1976 16.00
Prol«*k«:ivnn maidnası (Perdesi ve 10 Ad. kaseti fle birlikte)
1 Ad.
7<w>n.—
525.—
7R-72D-028
Prnle kenar bandı
îono Rl.
15,3« ono.—
2 ?R0._
17/6/1976 15.00
»
Teledir mürekkebi
1000 Tüp
30 000.—
2 250.—
»
Diplomat kâğıdı
40 Pk.
2« 000.—
2.1O0.—
»
Fotokopi kâğıdı (Werifax- Negatifon Pk. 100 İÜ)
50 Pk.
15 000.—
1.125.—
»
Fotokopi kâğıdı (Werifax- Pozitif Pk. 500 lü)
50 Pk.
10 000.—
750.—
Fotokopi kâğıdı (Banvolu, negatif ve pozitif Tk.)
50 Pk.
10 000.—
750,—
76-72D-038
6 V 90 Ah. akümülâtör
300 Ad.
50,—
U7 9O0.—
7.145.—
17/6/1976 16.00
»
6 V. 120 Ah.
»
150 Ad.
73 350,—
4.917.50
« V. 135 Ah.
»
150 Ad.
79 RO0.—
5.240.—
»
»
6 V. 150 Ah.
»
3M Ad.
1B1 ROO.—
10 340.—
»
12 V. 60 Ah.
»
800 Ad.
420 R00,—
20 582.—
»
12 V. 70 Ah.
»
200 Ad.
114 600,—
6.980,—
»
12 V. 100 Ah.
t»
100 Ad.
®5 800.—
5.540.—
»
12 V. 100 Ah.
>
200 Ad.
163.000,—
9.400,—
12 V. 150 Ah.
n
250 Ad.
292.500,—
15.450.—
»
13 V. 180 Ah.
i
100 Ad.
139700.—
8.235.—
12 V. 200 Ah.
»
150 Ad.
241.650,—
13.33250
• 2 — İhale,
DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (YUcetepe Mah. Maltepe R-7 Ankara) toplanacak satınalma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnameler aynı yerden ve istanbul'da DSİ. 14. Bölge Müdürlüğünden Bedelsiz (Firuzağa Süngü Sokak 3, 5, 7 Tophane - istanbul) temin edi
lecektir,
i
3 — îstekUlerin teklif mektuplarım, İdari şartnamenin 0 uncu maddesinde istenen vesaik İle birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmesi,
8 — Genel MUdürlUgUmuı 2460 «yılı Kanuna tabi degüdir.
«925 / M
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Mildürlügünden:
KASTAMONU
K. Bedeli
Lira Kr.

İşyeri ve cinsi

G. Teminat
lira Kr.

İ H A L E N İ N
Son müracaat
Tarihi
Günü
Saati
Tarihi

Kozcağız - Kumluca - (Bartın - Safranbolu) Ayrım yolu 0+ 000—29+200
Km 1er arası üst yapı İsi
1.749.842,20
66.245,—
15/6/1976 Sah
10/6/1976
11.00
Taşköprü - Çiftlik yolu 4+000—17+000 Km. 1er arası üst yapı takviyesi
İsi
760.670,—
34.176 —
15/6/1976 Sah
16.00
10/6/1976
(Azdavay - Cide) - Ayrım Senpazar Yolu 5+000—13+000 Km. 1er arası
401.964,—
19.828,—
üst yapı takviyesi İsi.
11/6/1978
16/6/1976 Çarşamba
11.00
Ovacık - Karabük yolu 10+000—19+000 Km. 1er arası üst yapı takviyesi
423.090,—
20.673,—
16/6/1976 Çarşamba
11/6/19T6
16.00
l«i
1.081.695,—
46.200,—
17/6/1976 Perşembe
11.00
14/6/1976
Araç-Boyalı yolu 15+000—33+500 Km. 1er arası üst yapı işi
23.589,—
17/6/1976 Perşembe
16.00
14/6/1976
Eskipazar - Mengen yolu 16+000—25+000 Km. 1er arası üst yapı işi. 495.990,—
539.700,—
25.338,—
18/6/1976 Cuma
11.00
15/6/1976
Karaevll - Eflani - Daday yolu 38 +000—48 + 000 Km. 1er arası üst yapı isi
354.600,—
17.934,—
18/6/1976 Cuma
16.00
15/6/1976
151. Şube sahasına kenar taşı hazırlanması işi
155. Şube sahasında kenar tası hazırlanması isi.
354.600,—
17.934,—
21/6/1976 Pazartesi
11.00
15/6/1976
1 — Yukarıda yazılı İşler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İşlerin eksütmesi yukarıda hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kastamonu'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapıla
caktır.
3 — Bu işlere alt evraklar her gün mesai saatleri dahilinde Kastamonu'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebi
lir.
4 — A) İştirak belgesi alabilmek İçin :
İsteklilerin en geç yukarıda işlerin hizalarında yazılı son müracaat tarihi mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne mü
racaat ederek (Müracaatlarda Bölgemiz kayıt tarihi muteber olup. Her iş için ayrı ayn dilekçe ve belgelerle müracaat edilecektir.) dilekçelerine
a) İstekli ise şirket imza sirkülerini b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış işin keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik
karnesi veya eksiltmesi yapılacak üst yapı işlerinde işin en az keşif bedelinin yarısı kadar, kenar taşı hazırlanması işlerinde ise işin keşif be
deli kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair resmî dairelerden alınmış i? bitirme belgesi c) Taahhüt bildirisi d) İşyerinin görüldüğüne dair
Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli belge e) Yapı araçları bildirisi f) Malî durum bildirisi g) İlk ilân tarihinden sonra adınmış banka mek
tubunu ekliyerek iştirak belgesi almaları şarttır, (c, e, f fıkralarında yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten
imzalananlar kabul edilmez.)
B) Eksiltmeye girebilmek için:
Isteklüerin 1976 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası ile şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi, Bölge Müdürlüğümüzden
almaç ak iştirak belgesi ve usulü dairesinde yukarıda işlerin hizalarında gösterilen miktar kadar geçici teminat vermeleri şarttır.
5 — İştirak belgesi alan taliplilerin yukarı işlerin hizalarında yazılı ihale gün ve saatlerinden bir saat önce eksütme şartnamesindeki izahat
dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. (Postada vaki gecikmeler ve
telgrafla müracaat kabul edilmez.)
7919 / 4-3
Arfltara Üniversitesi Rektörlüğünden:
İ^ln

A

Keşif tutan
Ura Kr.

4ı

Gecid teminat
Lira Kr.

1 H
Tarihi

A

L

E
Saati

1) Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Sektörü Lojmanlar II.
kısım inşaatı işi.
34.500.000,— .
795.000,—
10/6/197»
10.00
3) Elazığ' Veteriner Fakültesi binalan ve Uygulama Çiftliği ikmal inşaatı
fisi.
«1.890.760,—
1.916.722,80
10/6/1976
11.00
a) Eksiltme yukanda gösterilen gün ve saatlerde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı binasında İnşaat Komisyonunca yapılacaktır.
b) Bu işlere ait ihale dosyalan Rektörlük binasındaki Yapı İşleri Dairesinde görülebilir.
e) Eksiltmeye İştirak edeceklerin 4/6/1976 günü saat 17.00 ye kadar, şartnamelerde İstenen evraka ekledikleri bir düekce ile Yapı İşleri
Dairesine müracaat etmeleri şarttır.
d) Eksiltme şartnamelerinde istenen evrakı tam olarak eklemeyerek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. Her müracaat için iste
nilen evrakın ayn ayn eklenmesi şarttır. Bir müracaata eklenen evrak diğer müracaat için geçerli kabul edilmez.
e) İdaremizden, bundan önceki İşlerde iştirak belgesi aldığı halde ihaleye zarf atmayanlara iştirak belgesi verilmez.
f) İdare yaptığı inceleme sonucu, iştirak belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir.
g) Teklif zarflan en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar İnşaat Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. Bu saatten sonra verilen
zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmez.
h) Üniversitemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
707ü /2-2
Tosya Devlet Hastanmt BaştabibUgtadee:

Sıra No:

C i n s i

Mktan

Fiyatı
Lira Kr.

Tutan
Lira Kr.

G. lejrinat
Lira K r .

İhale şekli

50 Kalan
179.125,—
13.434,45
Kapalı Zarf
Bakkafrye, Sebze
î
3650 Kg.
28102200,—
7.665,—
Sığır Eti
2
8000 Kg.
26.640,—
1.988,—
3,33
Ekmek
3
117.640,72
8.823,05
74 Kalem
4
İlâç ve Tıbbi Malzeme
410,—
102.500,—
7.687,50
250 Ton
5
Linyit Kömürü
1 — Tosya Devlet Hastanesinin 1976 malî yılı ihtiyaçlan yukanda belirtildiği üzere 5 grup halinde kapalı zarf usulü ile 2490 saydı Artırma,
Eksütme ve İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleye çıkanlmıştır.
2 — İhale 9 Haziran 1976 Çarşamba günü saat 10.30 da Devlet Hastanesi Baştabibliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Hastane İdaresinden bedelsiz temin edilebilir.
4 — Taliplilerin teklif mektuplannı ilgili kanunun 32. maddesine uygun olarak hazırlayıp içerisinde 1976 yılı Ticaret Odası kayıt vesikası
ve teklif mektuplan havi zarfı ihale saatinden bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri.
5 — İlâç ve tıbbi malzeme şartnameleri Ankara - istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
6 — Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez.
7732 / 4-4

3 HAZİRAN 1976

(Resmî Gazete)

Ankara Levazım Amirliği 4 No. foı Satın Atma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazalı
(Sekiz) kalem (Kuru tip Katküt) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
undaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsak ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda
ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. Geçici teminat listesi şartname
sinde eklidir.
Cinsi : Steril kuru tip katküt, Miktarı: 8 kalem, M. Bedeli Lira Krş.:
367.552,50, G. Teminatı Lira Krş.: 18.475,—, İhale Günü Saati: 24/6/1976
Perşembe,
günü, saat 15.30 da
§109/ 4-3
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Onbir) kalem <lpek İplik) kapalı zarfla eksilmelerin hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsak ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda
ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. Geçici teminat listesi şartname
sinde eklidir.
Cinsi: İpek iplik, Miktarı: 11 kalem, M. Bedeli Lira Krş. :406.125,
G. Teminatı Lira Krş.: 20.000, İhale Günü Saati: 22/6/1976 Salı günü
saat 11.00 de
8110/4-3
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Yedi) kalem (Ampul
Boş) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsak ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda
ayrı ayrı müteahhitlere ihale edüebüir. Geçici teminat Üstesi şartname
sinde eklidir.
Cinsi: Boş ilaç ampulü, Miktarı: 7 kalem, M. Bedeli Lira Krş.:
1.656.250, G. Teminatı Lira Krş.: 63.450, ihale Günü Saati: 22/6/1176 Sah
günü saat 15.30 da
8111 /4-3
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Yirmialtı) kalem (A. Boş ilaç tüpü) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rmdaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsak ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda
ayrı ayn müteahhitlere ihale edilebilir. Geçici teminat listesi şartname
sinde eklidir. (Numunesi vardır.)
Cinsi: Aliminyum boş ilaç tüpü: Miktarı: 26 Kalem, M. Bedeli
Lira Krş.: 3.028.150, G. Teminatı Lira Krş.: 104.600, İhale Günü Saati:
24/6/1976 Perşembe günü saat 11.00 de
8112/44
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Altı) kalem (Sargılı
Alcı) kapalı zarfla
eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsak ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektup
larını İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda
ayn ayn müteahhitlere ihale edilebilir. Geçici teminat listesi şartname
sinde eklidir.
Cinsi: Sargılı alçı, Miktan: 6 kalem, M. Bedeli Lira Krş.: 337.623,
Q. Teminatı Lira Krş. 16.875, İhale Günü Saati: 33/6/19716 Çarşamba gü
nü saat 15.30 da
8113/4-2
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Beş)
kalem (İpek iplik) kapalı zarfla eksiltmeleri
hizala-
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nndaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapîtoeakto. EVMft re şartıamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlryacaklan teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis
yon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edümea.
Tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda
ayn ayrı müteahhitlere ihale eidlebilir. Geçici teminat listesi şartname
sinde eklidir.
Cinsi: ipek iplik, Miktarı: 5 kalem, M. Bedeli Lira Krş.: 1.200.625,
G. Teminatı Lira Krş.: 49.775, İhale Günü Saati: 23/6/1976 Çarşamba
günü saat 11.00 de
8114/44
0

Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden:
Tahmini bedeli 9.600.000,— TL., geçici teminatı 301.750,— TL. olan
76-2132-1 dosya numaralı 66 adet Buhar Jeneratörlerin imal ettirilerek
satınalınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 18/6/1976 Cuma günü saat 16.00. da Ankara'da Karayol
lan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı
yerden bir dilekçe İle 50,— TL. bedelle almabihT.
İstekliler 1976 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odan veya esnaf
belgesini, geçici teminat mektubu veya msktmzunu, teknik şartnamenin
3. 3. maddesinde yazılı belge ile, alınan şartnamenin her samtesinl imza
ederek dış zarf içine koymak şartıyle hazırlıyaeaklan teklif mektuplarım
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukalbülBAe fEomisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gwdknwler kabul edilmez.
Duyurulur.
6166 / «-a
Eskişehir Lokomotif ve Motor SanayU Müessesesinden:
110 ADET MARKİZ YAN PENCERESİ İMÂL ETTİRİLECEKTİR
1 — Müessesemiz İhtiyacı olan 55 sağ ve 56 sol onman 110 adet
Diesel Elektrikli Lokomotiflerinin Markiz yan pencereleri resim, teknik
şartname, tip mukavele ve eksilme şartnamesine göre kapalı zarfla ek
siltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 22/6/1976 tarih Sah günü saat 14.00 de Müessese
miz Alım Satım Komlsyonluğunda yapüacaktır.
S — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatlan ile birlikte kapalı teklif mek
tuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adı
na göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen ve
ya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektuplan geçerli değildir.
6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan
temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta llede 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 serbesttir.
8184/2-2
>

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden:
1 — Ofisimiz ihtiyacı olan 30 adet 16 Kw 20 adet 24 Kw -cem'an
50 adet jeneratör (Sabit Tip Diesel Alternatör grubu) şartnameleri esas
ları dahilinde iç ve dış piyasadan (Kapalı zarf) teklif alma usulü 11e iha
leye çıkanlmıştır.
2 — a) Bu işe ait geçici teminat dahili teklifler İçin 163.000,— TL.,
b) Dış piyasadan teklif verecek firmalar ile teklif edecekleri fiat
$. 50.000,— i geçtiği takdirde % 5 nisbetinde hesap edilecek geçici te
minat vereceklerdir.
3 — Teknik ve idari şartname Genel Müdürlük Malzeme Sulbe Mü
dürlüğü ile istanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 — İhaleye İştirak edecek firmalar teklif mektuplarım en geç
6/7/1976 günü saat 14.00 e kadar dış zarfın üzerine (50 -adet jeneratör
işine alt tekliftir) İbaresini yazarak Genel Müdürlük Haberleşme Şube
Müdürlüğüne posta üe gönderecek veya elden tevdii edeceklerdir.
Postada vaki gecikmeler kabul -edilmez.
5 — Teklif mektuplan 6/7/1976 günü saat 15.00 de Satınalroa ^Ko
misyonu Başkanlığında açılacaktır.
Firmalar temsilcileri ihalede hamr bulunabilirler.
t — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayın İhaleyi yapıp yap
mamakta veya fiat ve evsaf yönünden -en uygun teklif -v«ren firmaya ve
rip vermemekte serbesttir.
7803/M

Sahife: 22

3 HAZİRAN 1976

(Resmî Gazete)

Harita Genel Müdürlüğünden:
1. 6246 sayılı Kanuna İstinaden dış memleketlerden aşağıda cins
ve miktarı yazılı malzeme satın almacaktır.
2. Teklifler: Adı geçen malzemenin ilk ilân tarihinden itibaren 30
gün içinde Genel Müdürlük Lojistik Daire Başkanlığına verilmek üzere
Genel Evrak'a kapalı, mühürlü 10 (On) nüsha olarak verilecektir. (4 nüs
ha pullu ve tasdikli türkçe tercümesi üe birlikte)
3. Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektlr.
4. Fiyat ve ka ite bakımından uygun görülen teklif firması adına
gayri kabili rüou ve teyid edilmiş akreditif açılmak suretiyle satm alına
caktır.
5. Fiyatlar FOB kıymeti üzerinden düzenlenecektir.
6. Teklif edilen malzemenin tümünü veya bir kısmım alıp alma
makta Harita Genel Müdürlüğü serbesttir.
7. Her madde için ayrı ayrı teklif verilecektir.
8. Akreditif açılmadan önce akdedilecek mukavelede bulunan belli
başlı şartlar:
a) Akreditif müddeti İçersinde veya mücbir sebeplere İstinaden ya
pılacak temdit devresi içinde malzemenin şevki yapılmazsa akreditif
tutarının % 10'u tazminat olarak almacaktır.
b) Malzemenin sevk edildiğine dair 3 nüsha konişmento 10 nüsha
fatura, 2 nüsha menşe şahadetnamesinin ibrazında malzeme bedelinin
% 90'ı, malzeme Harita Genel Müdürlüğüne geldiğinde muayene heyeti
tarafından verilecek müspet raporu müteakip bankaya verilecek talimata
istinaden de bakiye % 10 ödenecektir.
c) Akreditifin açılışı ve temditteki ecnebi banka masraflarım satıcı
firma, Türkiye'deki banka masraflarım Harita Genel Müdürlüğü ödeye
cektir.
d) Her türlü ihtilâflar M. S. B. Harita Genel Müdürlüğünün bulun
duğu Ankara mahkemelerinde halledileceğine dair maddeler bulunacaktır.
9. Gerekli her türlü bügi Harita Genel Müdürlüğü Lojistik Daire
Başkanlığından alınabilir.
Malzemenin cinsi

Miktarı

Hava filmi elektronik kontak baskı cihazı
Nitelikleri:
a) 0.23x60 m. uzunluğunda olan hava filminden kontak hava
fotoğrafı basması.
b) Baskı cihazında rule filmleri saracak makara sisteminin
bulunması
c) Negatif film yüzeyinde tarama yapacak spotısın çapının 3 mm.
den büyük olmaması.
d) 0.23 x 0.23 mm. ve 0.19 x 19 m. lik üçer adetiırmızı jelatin
çerçeve (mask) bulunması
e) Poz süresinin kısa olması
f) Negatif film yüzeyinde uygun dengeleme yapması.
g) Cihaz 22 V. 50 Cycle üe çalışması.
NOT: Aletin lüzumlu yedek parçalarının (iki senelik ihtiyacı
karşılayacak şekilde) ayn bir proforma fatura İle belirtilmesi.
Kıymetlendirme aleti
2 adet
a) Kıymetlendirme hassasiyeti yüksek olmalı (0.02 m.)
b) Zeiss RMK A 21/23, 15/23 ve WUd RC8 15/23 kameraları İle
1:45.0O0 ölçeğine kadar çekilen resmilerin diapozitif cam ve
timlerin kıymetlenddrebUecek düzeltme plâkası ve diğer gerekli
aksesuarları bulunmalı.
3. Analitik çalışma özellik ve imkânları olmalı.
4. Baz kompenentleri: asgari,
Bx :3O0 mm.
By :15 mm.
Bz :16 mm. olmalı
5. Fi, Omega dönüş imkânları asgari -5.5 ve Kapa -15 g olmalı.
6. Koordinat sistemi asgari:
X — 330 mm.
y. —600 mm.
Z — 350 mm. olmalı.
7. Fuayyeleri, 90-215 mm. arasında bulunan hava kameraları ile
alınmış fotoğrafların kıymetlendirilmesine uygun objektif fuayyesi ol
malı
8. Oküler asgari 8 defa büyütmeli olmalı
9. ölçü markası çapının büyüklüğü azami 0.04 mm. olmalı.
10. Alet masası ebatları, asgari 120 x 120 cm. ve masa tablası alttan
ışıklandırüabilir camdan olmalı. Direk kazıma İçin uç taşıyıcıları ve
uçları bulunmalı.

11. Alet 220 V. ile çalışabUmell.
12. Proforma faturalar 6 ay geçerli ve montaj masrafları fatura
lara dahil edilmeli .
8380/2-1
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Diyarbakır 16 inci Bölge Müdür
lüğünden :
1 — Mardin - Nusaybin Yatılı Bölge Okulu İnşaatı 222. saydı Kanun
hükümlerine göre pazarlık usulü üe eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (22.300.000,—) TL.
3 — Eksiltme Diyarbakır Yapı İşleri 15 Bölge Müdürlüğü İhale Ko
misyonunda 24/6/1976 (Perşembe) günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte gö
rülebilir.
5 — Eksütmeye girebilmek için İsteklilerin
a) 1.365.500,— liralık kesin teminatı,
b) 1976 yuma ait Ticaret ve SanayU Odası belgesi,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartna
mesinde) belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını bildirir mail durum bildirge
sini ve 2 - a formuna uygun banka referans mektubunu (Asgari keşif be
delinin '/o 8'i) teknik personel beyannameleri, taahhüt beyannamesini, Ba
yındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli ka
dar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerinin
(Aslı) İbraz suretiyle Yapı İşleri Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğünden ala
cakları yeterlik belgeleri ile birlikte pazarlığa İştirak edccekerdir.
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 18/6/1976
(Cuma) günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edil
mez.
Keyfiyet ilân olunur.
8383 / 4-1
Keyfiyet ilân olunur.
8383 / 4-1
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :
İli: Antalya, İlçesi: Korkuteli, Köyü veya mevkii: Yeniköy, Made
nin cinsi: Krom, Ruhsatnamenin tarihi: 20/12/1962, Numarası: 5/218
Hudutları:
Kuzeyi: Asar Çeşmesi
Doğusu: Asar Çeşmesinden Turgut Köyü Çeşmesine çekilen düz hat.
Güneyi: Turgut Köyü Çeşmesinden Çivi Çeşmesine çekilen düz hat.
Batısı : Çivi Çeşmesinden hudut başlangıcı olan Asar Çeşmesine
çeldlen düz hat.
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom Madeni
için İbrahim Etem Aydın uhdesine 10 yıl müddetle İşletme ruhsatnamesi
verilecektir.
İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren
onteş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım
geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul
edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 İnci maddesi gereğince üân
olunur
8382 / 2-1
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Niğde Çimento Fabrikası Müdürlüğünden:
1 — Fabrikamız işçilerine tevzii edilmek üzere beheri 2,80 mt. lik
parçalar halinde olmak üzere 500 takımlık ceman 1400 metre elbiselik
kumaş kapalı zarf içinde teklif alınmak suretiyle satm alınacaktır.
2 — İhaleye iştirak edeceklerin tekliflerini kapalı zarf içerisinde
en geç 7 Haziran 1976 Pazartesi günü saat 15. şe kadar Fabrikamız Mu
haberat Servisinde bulunacak şekilde vermeleri veya posta ile gönder
meleri gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler nazarı ltibare alınmaz.
3 — İhaleye iştirak edecekler teklif ettikleri kumaşlara ait numu
neleri teklifleri üe birlikte vereceklerdir.
4 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmadığından
İhaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dUediğine yapmakta
serbesttir.

8369/1-1
Koçarlı Belediye Başkanlığından:
Temizlik kamyonu mübayası ile ilgili olarak 17/5/1976 Pazartesi
günü saat 11 de yapılan kapalı zarf usulü eksiltmede teklif olunan flat
haddllayık görülmediğinden ihale 18/5/1976 tarihinden itibaren bir ay
zarfında pazarlığa bırakıldığı Üân olunur.

«372/1-1
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Sahile: 23

(Resmî Gazete)

BANKA KOMERÇÎYALE İTALYA (MERKEZİ MİLANO) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ, İSTANBUL, BEYOĞLU VE
PANGALTI BÜROLARI VE İZMİR ŞUBESİNİN 31 ARALIK 1975 TARİHİNDEKİ BDLÂNÇOSUDUR
PASİF

AK T î P
Kasa
T. C. Merkez Bankası
Kanuni karşılıklar kasası
Munzam karşılıklar mukabili kıymetler 63.685.918,33
Diğer kanunî karşılıklar kasası
( 7.313.316,68

2.639.653,56
48.262.070,01
70.999.235,01

Bankalar
tahviller ve hisse senetleri cüzdanı
Hazine ve tasarruf bonoları
Tahviller

51.960.368 12
1.121 660,—
1.121.660,—
—,—

Senetler cüzdanı
Avanslar
Borçlu cari hesaplar
İştiraklerimiz
Sabit kıymetler
Menkuller (1.368.000,— TL. na sigortalıdır.)
Gayrimenkuller (6.300.000,— TL. na sigortalıdır.)
Muhtelif borçlular
Diğer aktifler
İlk tesis masrafları

16.808.712,56
9.070.158.33
215.864.913,09
2.146.887,29
7.060.408,93
1 998.687,98
32.977.037,44
32.541,06
460.942.333,38

TL.
Sermaye
İhtiyat akçeleri
Kanunî ihtiyatlar
Özel ihtiyatlar
Karşılıklar
Taahhütlerimiz
Vadesiz

7.309.745,15
4.101.575,64

2 500.000,—
11.411.320,79
88.030,67
34.714.906,19

Vadeli

T. C. Merkez
Bankası:
— Avans, ve rees.
etti. senetler
—,— 17.884.887,78 17.884.887,78
— Diğer taah.
16.830.018,41
—,— 16.830.018,41
Mevduat
Tic. mev.
Bankalar mev.
Tasarruf mev.

—,— 74.533.457,37
74.533.457,37
2(1 863 B41 04 107.495 000.— 128.358.641,04
20.616.211,09 59.379.384,86 79.995.595,95

Tediye emirleri
Muhtelif alacaklılar
Talep olunmamış kıymetler
Diğer pasifler
Kâr
Geçen yıllardan devreden kâr
^ilanço yılı kârı

282.887.694,36

31.059.864,79
4.738.619,91
53.661,26
84.202.503,31
9.285.732,10
9.285.732,10
460.942.333,38

756.943.120,72

Nazım hesaplar

Nazım hesaplar
Kefaletlerimiz
Diğer nazım hesaplar

196.478.711,46
560.464.409,26

756.943.120,72

BANKA KOMERÇÎYALE İTALYA (MERKEZİ MİLANO) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ, İSTANBUL, BEYOĞLU V E
PANGALTI BÜROLARI VE İZMİR ŞUBESİNİN 31 ARALIK 1975 KAR VE ZARAR HESABI
BORÇLU HESAPLAR

ALACAKLI HESAPLAR

TL.

TL.
12.250.380,06
1.703.849,16
11.111.097,19
500.000,—
380.370,36
2.793 443,46
9.285.732,10

Personel masrafları
Vergi ve harçlar
Verilen faiz ve komisyonlar
Tasarrufu teşvik ikramiyeleri
Amortisman ve karşılıkları
Diğer masraf ve zararlar
Kâr

Alman faiz ve komisyonlar
Tahviller ve hisse senetleri gelirleri
Banka hizmetleri karşılığında alman faiz ve komisyonlar
Kambiyo kârları
Muhtelif kârlar

38.024.872,33
8379

38.024.872,33
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası Müdür
lüğünden :
1 — Fabrikamız ambarında mevcut ihtiyaç fazlası muhtelif oto ye
dek parçaları 14 Haziran 1976 Pazartesi günü saat 14.00 de kapalı teklif
mektubu almak suretiyle satılacaktır.
2 — işin geçici teminatı: TL. 5.000,— (Beşbin ve ^/^ lira), katî temi
natı TL. 10.000,— (Onbin ve «>/ lira) dır.
3 — Oto yedek parçalarının tamamına teklif verilecektir. Mezkûr ye
dek parçalar mesai saatleri dahilinde Fabrikamız ambarında görülebilir.
4 — ihale değerini bulmadığı takdirde açık artırmaya gidilebilece
ğinden teklifte bulunacakların mezkûr gün ve saatte Fabrikamızda hazır
bulunmaları şarttır.
5 — Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
8294 /1-1
m

Burdur Valiliğinden:
1 — Aşağıda cins ve miktarı ile muhammen bedeli yazılı işler 2490
sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur.
2 — Eksiltme Burdur'da Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü İhale
Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte
görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;

32.002.999,84
1.190.086,17
3.663 566.53
883.919,42
284.300,37

a) Aşağıda belirtilen miktarda geçici teminatlarım,
b) 1976 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgelerini,
c) Birinci iş İçin müracaat dllekçeleriyle birlikte verecekleri;
yapı araçları bildirisi, teknik personel beyannamesi, sermaye ve kredi
imkânlarım bildirmeli durum bildirisi, en az keşif bedeli kadar İşin
eksiltmesine girebileceklerini gösterir bitirme belgelerini ibraz suretiyle
birlikte zarfa koymaları lâzımdır. Son müracaat tarihi 17 Haziran 1976
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır.
5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline
kadar makbuz mukabili ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
İşin cinsi
1) Metal İşleri Atel.
ikmal inşaatı

Miktan
Kalem
—

Keşif ve
M. bedeli

G. Tem.

400.000

19.750,—

İhale gün ve saati
saat 10.00 da

2) Temrinlik elektrik
malzemesi

38

33.000

2.475,— 21/6/1976 Pazartesi
saat 14.00 de

3) Temrinlik takım ve
metal malzeme

34

70.000

4) Temrinlik ağaç malz.

15

32.000

5) Çeşitli boyacı malz.

9

15.200

13

43.500

4.750,— 21/6/1976 Pazartesi
saat 14.00 de
2.400,— 21/6/1976 Pazartesi
saat 14.00 de
1.140,— 21/6/1976 Pazartesi
saat 14.00 de
3262,50 21/6/1976 Pazartesi
saat 14.00 de

6) Kuru bakkaliye

8376/1-1

(Resmî Gaaete)

Sahife : 24
Srvas Valiliğinden:

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Sivas - İli Famukpınar Öğretmen Okulu Spor ve toplantı salo
nu ve 4 daireli lojman inşaatı 2490 sayılı ve 527 sayüı Yasaya göre sari
mukaveleli olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (5.025.000,—) liradır.
3 — Eksiltme Sivas Bayındırlık Müdürlüğünde Bayındırlık Eksiltme
Komisyonunca 6/7/1976 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlü
ğünde görülebMr.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A. (164.500,—) liralık geçici teminatını vermesi,
B. 1976 yuma ait Ticaret veya Sanayü Odası belgesini,
C. Müracaat dilekçeleri Ue verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan, teçhizat ve taahhüt be
yannamesi üe Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit

SILMÖRAÎ* 1976

lik karnesinin asimi ibraz suretiyle 9aymdutrk M*eJWt>8*todm alaealûan
yeterlik belgesini teklif mektuplan il» birlikte zarta koymaları lazımdır.
6 — Yeterlik belgesi almak isin. son müracaat tarihi 2/7/1976 Cuma
günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplarını 6/7/1976 Salı günü saat Um e
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkankğıma vereceklerdir.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
8374 / 1-1
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının VI Ne. hı Gıaaiaatep Bölge
sinde sahip bulunduğu AR/TPO/1478 hak sıra numaralı petrol arama
ruhsatnamesinin üç yıllık Kanunî süresinin sona erdiği 14/5/1976 tarihin
den 14/5/1978 tarihine kadar Petrol Kanununun 1702 sayıh Kfimaîla deği
şik 55/2. maddesi gereğince İM yıl süre ile temdit edilmesi için 12/5/1976
tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi mucibin
ce İlân olunur.
8400/ M

Banka Komerçiyale İtalyana
Merkezi Milano
31 Aralık 1975 tarihli Bilançosu
(İtalyan Lireti olarak)
Meblağlar Milyon olarak gösterilmiştir.
AKTİF
Kasa

Nferkez Bankası ve diğer Bankalardaki mevduat
İştirakler ve Hisse senetleri
Tahviller
Portföy
Muhabirler ve Müşteriler cari hesaplan
Röporlar
Gayrimenkuller, menkuller ve tesisler
Tahsil (teki senetler ve sair

188.176
2390.535
119.394
2.472.545
593.456
5.809.320
10.153
161.925
533^17
12.138*21

Garantiler, akreditifler ve kabullerle ilgili müşteri borçlan
Vadeli Kambiyo muameleleri borçlulan ve Alivre
kontratlarla tahsil edilecek dövizler
Sair taahhüt, risk ve nâzım hesaplan

PASİF
Sermaye
Kanuni İhtiyatlar
Nakledilen kârlar
2/12/1975 tarih 576 sayılı Kanun mucibince ihtiyatlar
19/12/1973 tarih 823 sayılı Kanun jBudbiaaa .ihtiyatlar
Takipteki alacaklar fosu
Mevduat
Merkez Bankasından alman aramalar
Vergiler için karşılık
Amortismanlar fonu
Personel tasfiye fonu
Sair
1875 yılı net kân

3.380.558
3.379.928
7.731.557

îmza Taahhütleri
Vadeli kambiyo muameleleri alacakklan ve Alivre
kontratlarla ödenecek dövizler
Sair taahhüt, risk ve nâzım hesaplan

60.000
25.013
165
mme

100.900
94.577
10.774.121
334
44.466
41.064
190.159
75JMK1
&235
13:*8*/921
3.3*0.558
3.379.928
7.731.557
2&S3&964

26.630.964

Banka Komerçiyale İtalyana
Merkezi Milano
31 Aralık 1975 tarihli K â r ve Zarar Hesabı
(İtalyan Lireti olarak)
Meblâğlar Milyon olarak gösterilmiştir.
MASRAJ" V E ÜCRETLER
Verilen Faizler:
— Tasarruf hesaplan faizleri
— Can hesaplar faizleri
— Sair borçlu hesaplar faizleri

150.461
316.071
2.135

Avanslar üzerinden faizler
Reeskont senetleri üzerinden 'faiaîer
Bağfa şuftetlere ödenen faizler
Talep edilen komisyonlar
Personel ücret ve masraflan
İdare masraflan
Vssgi ve haralar
Amortismanlar, Karşılıklar ve tasfiye edilen hesaplar
Câri yıl «afi kân

468.667
186.330
2.390
41.989
9.335
361.186
60.710
29.889
68.131
9.23a

GELÎJRLER
Plansmanlardan Gelirler:
— Merkez Bankası nezdindeki mevduat faizleri
4T312
— Bankalar nezdindeki mevduat faizleri
92.580
— Câri hesaplar ve devredilen kâr üzerinden -faiz ~ve
komisyonları
576.148
—. Bağlı şirketlerden alman faizler
48.283
— İtalyadakl ve hariçteki Portföy Iskonto ve komlsyonlan
54.906
— Esham ve tahvüât ve İştirakler üzerinden faiz ve
temettü
177.819
— Gayrimenkuller gelirleri
«W 997.727
Muhtelif hizmetler gelirleri

1301135
1.127.862

1.128.862

3 HAZİRAN 1976
Elâzığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden:

Bölgemiz dahilindeki Kovancılar - Türüşmek yolunun tahkimal
işi 2490/31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmesi Bölge
İhale Komisyonunca yapılacaktır. İşin keşif bedeli 7.876.338,— lira olup
geçici teminatı 250.040,14 liradır, ihale 18/6/1976 Cuma günü saat 11.00
de yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek istiyenlerin kapalı zarflarında
1976 yılı vizeli Ticaret Odası Belgesi, geçici teminatı ile müdürlüğümüz
den bu iş için alınmış yeterlik belgesini ibraz etmeleri şarttır. Kanuna
göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla postadan komisyona geç ge
len kapalı zarflar komisyonca kabul edilmiyecektir. Kapalı zarflar
ihale günü saat 10.00 a kadar komisyon başkanlığına makbuz karşılı
ğında vermeleri şarttır. İhaleye iştirak edeceklerin yeterlik belgesi
alabilmeleri için numunesine uygun müracaat dilekçelerine; Bayındır
lık Bakanlığından alınmış işin keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhit
lik karnesi, bu tür iş yaptığına dair belge, Ticaret Odasına kayıtlı ol
duğuna dair belge, işin keşif bedelinin % 10 kadar banka referans
mektubu, mali durum, teknik personel, makina teçhizat ile elindeki iş
leri bildiren beyanname ve belgeleri, eksiltme şartnamesinde yazılı
diğer belgeleri noksansız olarak dilekçelerine ekliyerek son müracaat
günü olan 15/6/1976 günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri şart
tır. Telle müracaat kabul edilmiyecektir. Ayrıca istiyenlere ihale evrakı
gönderilmiyecektir. İhale dosyası hergün mesai saatlerinde Müdürlüğü
müz malzeme servisinde görülebilir. Duyurulur.
8236 /4-2
Türkiye Elektrik Kurumundan:
Kurumumuz şebeke tesis dairesi Başkanlığınca aşağıda cinsi ve
miktarı yazılı oto iç ve dış lâstiği satınalınacaktır.
Tekili vermek isteyenler kapalı teklif mektuplarım en geç 8 Hazi
ran 1976 Salı günü saat 14.00'e kadar başkanlığımızın Emek İşhanı kat 16
Kızılay/Ankara adresindeki muhaberat servisine vermiş olmalıdırlar.
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz.
Bu işe ait şartnameler yukarıdaki adresten temin edüebilir.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Oto dış lâstiği
700 X 15
700 X 16
Oto iç lâstiği
670
700
700
750
825

X
X
X
X
X
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Kat adedi
6
6

15
15
16
16
15

Desen

İstenen miktar

Düz (geniş taban)
40 Adet
Arazi (Geniş taban)
200 Adet
Özelliği
İstenen miktar
20 âdet
20 »
100 »
100 »
30 •»
8227 / 2-2

Uzun Sübap

Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünden :
1 — Söğütözü mevkiindeki Amenajman İdare Binası İnşaatı
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İşin Keşif Bedeli 4.778.208— lira olup 2.600.000,— TL. lık
kısmı yaptırılacaktır.
3 — Eksiltme 16/6/1976 Çarşamba günü saat 15.00 de Ankara Or
man Başmüdürlüğünde yapılacaktır.
4 — Eksiltme Şartnamesi ve ihale dosyası hergün mesai saatle
ri içinde Ankara Orman Başmüdürlüğü İnşaatı Kısım Müdürlüğünde
görülebilir.

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
a) 91.750,— TL. lık geçici teminatını Sorumlu Saymanlığımızdan
alınacak teslimat müzekkeresi gereğince Ziraat Bankası Akay Şubesin
deki 640,30 hesabına yatırılması.
b) 1976 yılına ait vizeli Ticaret Odası Belgesini,
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme Şartnamesindeki be
lirtilen usulüne göre hazırlanmış bulunan) Teknik personel ve Teçhizat
Beyannamesini ve Banka Referansını, Bayındırlık Bakanlığından al
mış oldukları (C) grubundan müteahhitlik karnesini makbuz karşılığı
ibraz suretiyle Ankara Orman Başmüdürlüğümüzden yeterlik belgesini
teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını havi zarflarını ihale saatinden
bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik Belgesini almak için Ankara Bölge Başmüdürlüğüne
yapılacak son müracaat tarihi 14/6/1976 günü saat 17.30 a kadardır.
Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazara alınmaz.
8237 / 4-2
T. C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden :
1 — Aşağıda ihale No., cinsi, miktan, İhale tarihi ve saati, muvak
kat teminat miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle
satm alınacaktır.
Ş. bedeli M. teminat İhale tarihi
Sıra
TL.
TL.
ve saati
Cins ve miktan
No. İhale No.
1 76-71D-065 22 kalem profilin
gaîvanizlenmesi
10,—
3.000,— 16/6/1976 - 15.00
2 76-79D-067 75 adet damperli kam
yonlara kasa imali
50,—
40.000,— 16/6/1976 - 16.00
2 — İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe
Mah. Maltepe R-7 Ankara) toplanacak Satm Alma Komisyonunda yapıla
caktır. Şartnameler aynı yerde ve istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğün
den (Piruzağa Süngü Sokak 3, 6, 7 Tophane - istanbul) temin edilecektir.
3 — İsteklilerin teklif mektuplarım, idarî şartnamenin 9 uncu mad
desinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel
Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
8226/2-2
Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden:
1 — Genel Müdürlüğümüz İhtiyacı için aşağıda dosya numarası ve
cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu İle satın
alınacaktır.
2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzeme
nin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi
bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe üe şartnameleri
Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 702 numaralı
odadan belirtilen bedel mukabüinde temin edebilirler.
3 — Tekliflerin en geç 1 Temmuz 1976 günü saat 17.30 da Genel
Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler İle
şartnamelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate
alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez.
Dosya numarası: 76-128-2, Cinsi: 22 Kalem Amerikan Bosch yedek
leri, Şartname bedeli TL.: 30,—
8185 73-2

Demirci Devlet Hastanesi Baştabibliğinden:
Cinsi

6
7
8
9
saatte

Miktan

Tutan

G. Teminatı

İhale tarihi

Saati

İhale şekU

10J15
10,000
1 — Ekmek
20.000,—
2.100,—
»
1050
3J500
27.750,—
3.750,—
2 — Süt - yoğurt
»
11.00
1,350
49.500,—
3.200,—
3 — Etler muhtelif
»
1150
17 kalem
42.157,50
3.650.—
4 — Kuru iaşe
»
10.00
69
kalem
48.607,20
1.500,—
5 — İlaç ve sıhhi mal.
17/6/1976
Kapalı zarf
Hastanemiz 1976 mali yılı ihtiyacı olan yukarıda yazılı maddeler 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf suretiyle satm alınacaktır.
İstekliler mufassal şartnameyi her gün mesai saatleri dahilinde Devlet Hastanesinde görebilirler.
Teklif mektuplarının en geç İhale saatinden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına verilmesi şarttır. Gecikenler kabul edilmez.
İhaleye İştirak etmek İstiyenlerin yatırılmış teminat makbuzları ve 1976 vizeli Ticaret Odası belgeleri İle birlikte sözü gecen gün ve
8235/4-2
Devlet Hastanesinde toplanacak komisyonda hazır bulundurulmaları İlân olunur.
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7 nci Bölge Mü
dürlüğünden :
SAMSUN
1 — Aşağıda isimleri, 1. keşif bedelleri, teklif alma gün ve saatleri
ile belge için son müracaat günleri yazılı işler 6339 sayılı «Karayolları
Kuruluş ve Görevleri Kanunu» nun 26. maddesi uyarınca teklif almak su
retiyle yaptırılacaklardır.
2 — Teklif mektupları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde, Samsun
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü binasında Emanet Komisyonuna verile
cektir.
3 — Bu işlere ait dosyalar, Karayolları T. Bölge Müdürlüğü Bakım
Şefliğinde görülebilir.
4 — İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için müracaat son gün
leri mesai saati sonuna kadar, dilekçe ile Karayolları 7. Bölge Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine :
a) 1. keşif bedelinin en az yarısı kadar aynı mahiyette iş yaptıkla
rına dair resmî dairelerden alınmış «İş bitirme belgesi» veya 1. keşif be
deli kadar A, B ve C grubu «Müteahhitlik karnesi»,
b) İşin özel şartnamesinde yazılı miktar ve kapasitede «Yapı araç
larının kendisine ait olduğuna dair fatura veya kiraladıkları araçların fa
turaları il© kiraladıklarına dair noterlikten alınmış belgeyi tevsik etmeleri),
c) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan «Malî durum bildirisi»,

d) Sözleşmeye esas ilk İlân tarihinden sonra alınmış «Banka refe
rans mektubu»,
e) Dilekçenin veriliş tarihinde t aşaronun elinde bulunan İşleri açık
layan «Taahhüt bildirisi»,
5 — Yeterlik belgesi için telgrafla müracaat ve postada vaki olacak
gecikmeler kabul edilmez.
6 — Yeterlik belgesi olanlar teklif mektuplarım Karayollan 7. Bölge
Müdürlüğü Bakım Şefliği Emanet Komisyonuna vereceklerdir.
İlân olunur.
Belge
1. keşif
için son
bedeli
Teklifin alınacağı müracaat
Yapılacak iş
Lira Kr.
Tarih
Saat
tarihi
«(Kabalı - Sinop) Ayr. - (Si
nop - Erfelek) Ilt.» ve «(Si
nop - Erfelek)
Ayr. - Uyancık» Devlet yollarında sanat
yapılan
270.702,77
«Gökdere - Erbaa» 11 yolunun
0+ 000 - 20+ 000 Km. leri ara
sına naklettirilecek alt temel
malzemesi
1.094.744,—

9/6/1976

11.00

8/6/1976

9/6/1976

15.00
8/6/1976
8292 / 1-1

Sivas Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Komisyon Başkanlığından:
SAĞLIK KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ :
i n s i
Ekmek
Koyun eti
Sığır eti
Tavuk eti
Sebze, meyve ve diğer gıda
maddeleri
Okul teslimi kırılmış gürgen
odun

M. bedeli
Lira Kr.

G. teminatı
Lira Kr.

Kg.
»
»
»

73.000,—
76.800,—
115.200,—
33.500,—

4.900,—
5.090,—
7.010,—
2.512,50

60 Kalem

241.233,—

13.361,65

38.750,—

2.90625

Miktan
20.000
2.400
3.600
1.000

50 Ton

İhale şekli
Kapalı zarf

îhale tarihi
17/6/1976

Teklif mektubunun Teklif mektubunun
son alınış saati
açılış saati
14.30

1530

SAĞLIK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ:
5.447,50
83.950,—
Kapalı zarf
Ekmek
17/6/1976
23.000 Kg.
9.30
10.30
6.050,—
96.000,—
»
»
Koyun eti
3.000 »
6.050,—
96.000,—
»
»
»
Sığır eti
3.000 »
56230
Koyun ciğeri
7.500,—
Açık eksiltme
500 »
10.00
Sebze, meyve ve kuru gıda
maddesi
14.14730
Kapalı zarf
259.932,50
69 Kalem
10.30
Temizlik malzemesi
2.526,60
32.68730
8 »
Okul teslimi kınlmış gürgen
2.400,—
32.000,—
odun
40 Ton
Sağlık ocakları için kırılmış
5250,—
gürgen odun
80.000,—
100 »
1 — İlimiz Sağlık Koleji ve Sağlık Okulunun yukanda yazılı maddeler 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usuliyle
ihalesi yapılacaktır.
2 — İhaleye iştirak etmek isteyenler ticaret belgeleri ve Komisyonca istenecek belgeleri ibraz etmeğe mecburdur.
3 — İhale Sağlık Müdürlüğü binasında belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
4 — İhaleye ait şartnameler adı geçen Okul Müdürlüklerinde ve Sağlık Müdürlüğünde mesai satleri içinde görülebilir.
5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
8291 /1-1

Devlet Hastanesi Baştabipliğinden :
Sıra
No.

Miktarı

M. bedeli
Lira

teminatı
Lira

Tarihi

İHALEN I N
Günü
Şekli

İlâç ve tıbbî malzeme
76 Kalem
145.986,—
8.750,—
1/7/1976
Perşembe
Kapalı zarf
20 Ton
67200,—
4.750,—
30/6/1976
Çarşamba
»
»
Ekmek
40 Ton
30.000,—
2.550,—
5/7/1976
Pazartesi
»
»
Odun
1 — Hastanemiz 1976 malî yılı malzemeleri yukanda yazıldığı gibi 3 (üç) grup halinde hizasında yazılı olan gün, saat ve şekilde eksilt
meye konulmuştur.
2 — İhale Devlet Hastanesi Baştabiplik Odasında yapılacaktır. Teklif mektuplannm ihale saatinden 1 saat önce Komisyona verilmiş
olması gerekir. Postadaki gecikmelerden ötürü mazeret tanınmaz.
3 — İlâç ve tıbbî malzemelerin şartnamesi her gün mesai saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesi İdaresinde, istanbul - Ankara - Kay
seri ve Konya Sağlık Müdürlüklerinden öğrenilecektir. Diğer malzemelerin şartnameleri sadece Nevşehir Devlet Hastanesinde isteklilerce
görülecektir.
4 — İsteklilerin eksiltme günü 1976 yılı ticaret odası vesikası, geçici teminatı ve teklif mektubu ile Komisyona müracaatları ilân olunur.
8293 /1-1
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Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Kapalı zarf usulü İle Eskişehir Mavi Oksijen İmalât Atelyesi inşaa
tı işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli: 3.125.109,85 lira olup, geçici teminatı:
107.550,— liradır. İhalesi 29/6/1976 Salı günü saat 11.00 de komisyonda ya
pılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul Levazım
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde
hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri şarttır. Pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 23/6/1976 günü saat
17.30 a kadar Ankara'da HV. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik
belgesi almaları şarttır.
8239 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile İzmir Güzelyalı Poliklinik inşaatı işi yaptırıla
caktır. Keşif bedeli: 797.648,48 lira olup, geçici teminatı: 35.700,— liradır.
İhalesi 29/6/19T6 Salı günü saat 16.00 da komisyonda yapılacaktır. Keşif ve
şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebi
lir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları
teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. Taliplerin en geç 23/6/1976 günü saat 17.30 a kadar
.Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığma müracaat ederek yeterlik belgesi
almaları şarttır.
8240/4-1
Kapalı zarf usulü ile Uçak Ana Dep. veFab. Avionik Atelye İnş işi
yaptırılacaktır. Keşif bedeli: 5.000.000,— lira olup, geçici teminatı:
163.750,— liradır. İhalesi 25/6/1976 Cuma günü saat 11.00 de komisyonda
yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul Le
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri
dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver
meleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç
21/6/1976 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Mrk. İnş. Emi. Bşk. lığma
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır.
8241 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile istanbul - Üsküdar Askerlik Daire ve Şube
bina İnş. işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli: 2.25O.0CO,— lira olup, geçici
teminatı: 81.250,— liradır. İhalesi 28/6/1976 P. tesi günü saat 11.00 de
komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve is
tanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hü
kümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatin
den bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlı
ğma vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin
en geç 22/6/1976 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da M. S. B. İnş. Emi.
D. Bşk. lığma müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır.
8242 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile Kayseri Mavi Oksijen İmalât Atelyesi İnş.
işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli: 3.190.027,60 lira olup, geçici teminatı:
109.475,— liradır. İhalesi 28/6/1976 P. tesi günü saat 15.30 da komis
yonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul
Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç
22/6/1976 günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır.
8243 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile Erhaç Oto Tabur K. bina inşaatı işi yaptırı
lacaktır. Keşif bedeli: 822.779,82 lira olup, geçici teminatı 36.700,— lira
dır. İhalesi 29/6/1976 Salı günü saat 15.30 da komisyonda yapüacaktır.
Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ha
zırlıyacakları teklif zarflannı en geç ihale saatinden bir saat evveline
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri şarttır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 23/6/1976 günü
saat 17.30 a kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek
yeterlik belgesi almaları şarttır.
8244 / 4-1
Kapalı zarf usulü ile Kayseri Garnizonu 3. Kademe inşaatı işi yap
tırılacaktır. Keşif bedeli: 5.500.000,— lira olup, geçici teminatı: 178.750
liradır. İhalesi 25/6/1976 Cuma günü saat 15.30 da komisyonda yapıla
caktır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyonda ve istanbul Levazım
Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesin-
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de hazırlıyacakları teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 21/6/1976
günü saat 17.30 a kadar Ankara'da Mrk. İnş. Emi. Bşk. lığma müracaat
ederek yeterlik belgesi almaları şarttır.
8245 / 4-1
• —
Bayındırlık Bakanlığından :
(Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün) :
1 — İzmir Sağlık Sitesi (A, B, C, D bloklarının tüm kalan kısım
ları, su deposu, merkezi teshin, elektrojen grubu, asansör tesisatı, tele
fon santralı montajı) inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli: (80.000.000,—) liradır.
3 —.Eksiltme -Ankara'da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale Ko
misyonunda 22/6/1976 Salı günü saat 16,00 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A) Bayındırlık Bakanlığı namına (2.413.750,—) liralık geçici temi
natını,
B) 1976 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) (Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartna
mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildi
risi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, tek
nik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından al
mış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gire
bileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslı ile inşaat yerinin görü
lüp tetkik edildiğini belirten Bölge Müdürlüğünden alınmış belge ibraz
suretiyle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları) eksiltmeye girme belgesini,
Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 22/6/1976 Salı günü saat 15.00 e
kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi
16/6/1976 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
8246 / 4-1

Etibank Genel Müdürlüğünden :
İNŞAAT YAPILACAKTIR
Bankamızca Elazığ Ferrokron Tesislerinde yapılacak olan sosyal
binalar, yan tesisler ve saha işleri inşaatı B. B. Yapı İşlerinin 1976, 1977
ve 1978 yılı fiatları ile ve birim fiat esasına göre ihaleye çıkarılmıştır.
1 — İhale 13 Temmuz 1976 Sah günü saat 14 de Etibank Genel Mü
dürlüğünde yapılacaktır.
2 — İşin 1976 yılı birim fiatları ile ilk keşif tutan 41.200.000,—
TL. olup, geçici teminatı 1.250.000,— TL. dır.
3 — İsteklilerin:
a) B grubundan en az 40.000.000,— TL. lık müteahhitlik karnesi,
b) Benzeri bir işi taahhüt suretiyle yaptığına dair belge,
c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalar,
ile birlikte 11/6/1976 Cuma günü saat 17 ye kadar Genel Müdürlüğümüze
müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra veya telgrafla yapılan
müracaatlar kabul edilmez.
4 — İhaleye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, bu bel
geler 2/7/1976 Cuma gününden itibaren Etibank İnşaat Dairesi Başkan
lığından almacaktır.
5 — Tekliflerin, ihale günü saat 12 ye kadar Bankamız Umumî
Muhaberat 'Servisine verilmiş bulunması lâzımdır. Postada vaki gecikme
ler dikkate alınmaz.
6 — Teklif alma dosyası Elazığ Ferrokron Tesis Müdürlüğünde ve
Bankamız İnşaat Dairesinde görülebilir.
7 — İhaleye iştirak belgesi alanların teklif verebilmeleri için Ek
siltme dosyası alınması şart olup, dosyalar ihale gününe kadar Banka
mız Finansman Şubesine yatınlıp alınacak 2.000,— TL. lık makbuz kar
şılığında İnşaat Dairesinden alınır.
8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
8329/3-1
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Türkiye- Demir ve Çelik İşletmeleri
Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden:

İskenderun DenlfirW Çelik

Müessesemiz tarafından 42 kalemde muhtelif ebat ve miktarda
bahçe musluğu, vana, Te Rediksiyon ve sipel satınalınacaktır.
Bu işle ilgiU olarak hazırlanan ihale dosyası;
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden,
b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve
Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden,
c) istanbul'da Lamarün Cad. Doğu Palas, Kat. 4 No. 5 adresin
deki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden
100.— TL./Adet mukabilinde temin edilebilir.
2 — İhale 22/6/1976 Salı günü saat 1'5.30'da Müessese Müdürlüğümüz
Satmalma Komisyonunda yapılacağından 76-0501 Nolu dosyayla ilgilidir.
Meşruhattı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte
aynı gün saat 14j30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması
gerekmektedir.
3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi ya
pıp yapmamakta tamamen veya kısmen dilediğine yapmakta serbesttir.
6312 /1-1
Sümerbank İzmir Basma Sanayii Müessesesinden:
MUHTELİF ARTIK MAMUL, ARTIK İPLİK, HATALI MAMUL
PARÇA BEZ, TELEF VE HURDALAR SATILACAKTIR
1 — Aşağıda cins ve miktarları yazılı mallar 10 Haziran 1976 Per
şembe günü saat 10.30'dan itibaren Telef, Üstüpü ve Hurdalar, 13.00'den
itibaren Artık mamuller, Artık iplikler, Hatalı mamuller ve parça bezler
şartnamemizde gösterilen şartlara uygun olarak satılacaktır.
ölçü
Takribi miktar
Malın Cinsi
Mt.
198.000
1 — Artık mamuller
2 — Artık iplikler
1.439
Kğ.
3 — Hatalı mamuller
673.000
Mt.
4 — Hatalı mamuller
25.864
Ad.
71.500
Kğ.
S — Parça bezler
6 — Telefler
127.000
Kg.
7 — Muhtelif üstüpüler
15.000
Kğ.
8 — Iskarta iplik
2.000
Kğ.
9 — Hurdalar
24
Kalem
43
2 — Bu satışlara ait geçici teminatlar aynı gün saat 08,30 - 10,30
arasında Müessesemiz veznesinden alınacaktır.
3 — Üzerinde mal kalan firmalardan % 15 tutarındaki kat'i temi
natları peşin olarak alınacaktır.
4 — Müessesemiz mallan satıp, satmamakta veya dilediğine sat
makta serbesttir.
8339 /1-1

•

Şebinkarahisar Kaymakamlığından:
1 — İlçemiz Üretme İstasyon Müdürlüğünde 196.000 (Yüzdoksanaltıbin) lira keşif bedelli işçi barınağı ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Ka
nunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü İle eksilmeye çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme 28/6/1976 Pazartesi günü saat 15 de Malmüdürlüğünde Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — İsteklilerin ticaret odası belgesi ve bu işe ait Bayındırlık Mü
dürlüğünden yeterlik belgesi almış olmalan şarttır.
4 — Geçici teminat 11.050 (Onbirbin elli) liradır.
5 — Bu işe ait tekliflerin mezkûr gün ve saatten en geç bir saat
evvel Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri.
6 — Bu işe ait şartname ve lüzumlu evraklar her gün mesai saat
leri içerisinde Üretme İstasyon Müdürlüğünde görülebilir.
7 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
8371 /1-1
Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs
Müdürlüğünden :

İşletme

Müessesesi

Genel

526 ADET EMME VE EKZOST SÜBABI SATIN ALINACAKTIR.
1 — Müessesemi zce;
288 adet emme supabı katalog No: 57/1315 orjlnal Ate marka.
238 adet ekzost supabı katalog No: 57/1316 orjinal Ate marka.
1958 - 62 - 68 - 69 Model Büsslng Otobüsleri için.
Pazarlık usulüne göre satm alınacaktır.

w

2 — İlgililer hazırlayacaklan önergeleri ve 10.0ÜOv-2 TL^Îık geçici
güvenceleri ile birlikte 7/6/1976 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Mü
dürlüğümüzde Pazarlık Komisyonunda yapılacak pazarlık için hazır bu
lunacaklardır. Bu gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
3 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 7733 /1-1

•

Ayancık Belediye Başkanlığından :
1 — 453.000,— TL. keşif bedelli Belediye Kütüphane binası bodrum
ve zemin kat kaba inşaatı 1976 birim fiyatları Üzerinden kapalı zarf usulü
ile ihaleye çıkanlmıştır.
2 — İhale 29/6/1976 Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümeni hu
zurunda yapılacaktır.
3 — İhaleye girebilmek için Kanun ve şartnamelere göre hazırlana
cak ve (34.000,—) lira teminatın yatınldığına dair makbuzunda konula
cağı kapalı zarfın ihale saatinden en geç bir saat evvel makbuz mukabili
Encümen kalemine verilmesi şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
'5 — Bu işe ait özel ve genel şartnameler ihale dosyasında mevcut
olup, mesai saatleri içinde hergün Fen İşlerinde görülebilir.
Keyfiyet ilân olunur.
8377 /1-1
Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlü
ğünden :
İzmir
1 — a) İşin adı: Aydın - Kuyuçak - Kayran - Yaylalı grup menfez
inşaatı.
b) Birinci keşif bedeli: 408.074,36
2 — Bu işe ait: Şartname ve diğer evraklar YSE. Müdürlüğü Ema
net Komisyonu Başkanlığında mesai saatleri dahilinde görülebilir.
3 — İhale YSE. Müdürlüğü Yol İşleri Şefliği odasında 7/6/1976
tarihinde Saat 10 da yapılacaktır.
4 — İhale 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre yapılacaktır.
5 — Geçici teminat miktan 23.672,97 TL. dır.
6 — İsteklilerden istenen belgeler:
a) 1976 yılı ticaret odasına kayıtlı olduklarını belirten belge,
b) En an işin keşif bedeli kadar iş yapmış olduğuna dair belge
veya müteahhitlik karnesi,
c) 23.672,97 TL. geçici teminatın İzmir Defterdarlık Muhasebe Mü
dürlüğüne yatırıldığına dair makbuz veya kanunî şekilde hazırlanmış
banka teminat mektubu (limit dahili).
7 — İstenen vesikalarla birlikte teklif mektuplan Pazartesi günü
saat 9.00'a kadar Emanet Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.
Durum ilân olunur.
8368 / 1-1
Denizli Belediyesi Esot İşletmesi Müdürlüğünden:
1 — İşletmemiz Su işlerine ait lüzumlu olan 1.000 adet su saati
şartnamesi uyannca 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine istinaden kapalı
zarf eksiltme usulü ile satınalınacaktır.
2 — İhalesi 18/6/1976 tarih ve Cuma günü saat 15.00 de Belediye
Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 — İşin muhammen bedeli 343.000,— lira olup, geçici teminatı
17.470 liradır.
4 — İhaleve iştirak edecekler teklif mektuplarını ihale saatinden
bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına verecekler, postada vukuu
bulacak gecikmeler kabul edilmez.
5 — İhaleye ait keşif ve şartnameler her gün mesai saatleri dahilin
de Esot İşletmesinde görülebilir. Uzakta bulunanlara istenildiği takdirde
ücretsiz gönderilir.
8370/1-1
Malatya Askerlik Dairesi Başkanlığından :
Türkiye'de İkamet adresinde bulunmayan ve yurt dışında oldukları
saptanan bu güne kadarda askerlik görevlerini yapmayan aşağıda kim
likleri yazılı yükümlüler,
403 sayılı Yasanın 25 inci madde ç, d ve e fıkrası p-ereğince ilân tari
hinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye gelerek askerlik görevini yapmak
üzere ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde, haklarında aynı Ya
sanın hükümlerine göre «Türk Vatandaşlığım kaybettirme» işlemine tabi
tutulacaklan ilânen tebliğ olunur.
Sıra No : 1, Doğumu: 1932, Adı Ve soyadı: Ahmet Turanlı, Baba adı:
Mehmet Nuri.
İlçesi köy ve mahallesi: Adıyaman - Yerripınar Mah. si, Han» dit
sahife : Hane No : 333-1, Cilt No : 5 - 3, Sahife No: 171.
8376 / 1-1
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Safaife: 29

(Resmi Gazete)

Simav Merkez Belediye Başkanlığından:
Belediye Encümeninin 11/3/1976 tarih 254 sayılı karan gereğince
Semerciler Caddesini Çitgöl Yoluna birleştiren yeni açılan yolun hazır
lanan keşif ve şartnameye göre tüm malzemeli Parke döşenmesi ve ke
nar bordurlannm yapılması.
26/5/1976 tarih 489 sayılı kararı gereğince Eynal kaplıcalarında
açık yüzme havuzunun bulunduğu kısma soyunma kabinleri ile otobüs
bekleme yeri hazırlanan keşif ve şartnameye göre tüm malzemeli ya
pılması,
2490 sayılı Kanunun 31. ve müteakip maddeleri uyarmca kapalı
zarf usulü eksiltme üe taliplisine yaptınlacaktır.
Her iki işin ihalesi ayn ayn olup ihale 24/6/1976 Perşembe günü
yapılacağından, soyunma kabinleri ve otobüs bekleme yerinin ihalesi saat
15.00 de, Parke döşeme ihalesi saat 15.30 da Belediye Encümeni huzu
runda yapılacaktır.
1 — Soyunma kabinleri ile otobüs bekleme yerinin keşif bedeli
51.737,— lira olup, Geçici teminatı 3.837,— liradır.
*
2 — Parke döşeme, kenar bordurlaım tüm malzemeli keşif bedeli
— lira olup, Geçici teminatı 26.960,— liradır.
3 — Bu işlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde hergün Be
lediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Teklif mektuplannm ihaleden bir saat öncesi verilmesi şarttır.
Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz ilân olunur.
8616/4-1
Kınkkale Belediye Başkanlığından:
1 — Kmkkale Belediyesine 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine gö
re 3 adet kamyon şasesine şehir içi Belediye tipi otobüs karasörü yap
tınlacaktır.
2 — Karasörü yapılacak kamyon Belediyeye ait olup şaseleri iki
adet 3,5 tonluk Bedfort KBC 10 1976 model, bir adet 750 Ford 1969 mo
deldir. Her üç karasörün yapım bedeli 400.000,— liradır. Şartnamesi her
gün mesai saatleri dahilinde E.S.O. İşletmesi Müdürlüğünden temin edi
lebilir.
3 — İhale 25/6/1976 Cuma günü saat 15.00'de Belediye Encümeni
huzurunda yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminat 20.000,— lira, kati teminat 40.000,— liradır.
5 — İhaleye girecekler 2490 sayılı Kanunun 3. maddesinde belir
tilen vesikalan ibraz edecekler ve kanunî ikametgâhlarım belirtecek
lerdir.
6 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
8615 / 4-1

•

Etibank Genel Müdürlüğünden:

İNŞAAT, MAKİNA İMALATI, MAKİNA MONTAJI V E ELEKTRİK
İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Bankamızca Bandırma Boraks Asitborik İşletmeleri Liman Tesis
lerinde yapılacak olan stoklama ve yükleme tesisleri alt ve üst yapı
inşaatı; Bayındırlık Bakanlığı Yapı işlerinin 1976, 1977, 1978 ve 1979 yılı
fiatlan, bir kısmı inşaat işleri teklif fiatları ile ve birim fiat esasına
göre, makina imalatı, makina montajı ve elektrik işleri ise teklif fiat
lan ile ve birim fiat esasına göre ihaleye çıkanlmıştır.
1 — İhale 28 Eylül 1976 Salı günü saat 14.00 de Etibank Genel Mü
dürlüğünde yapılacaktır.
2 — işin 1976 yılı birim fiatlan ile teklif fiatlanna göre tahmini
keşif tutan 300.000.000,— TL. olup, geçici teminatı 9.000.000,— TL. dır.
3 — İsteklilerin:
a) A grubundan en az 150.000.000,— TL. lik müteahhitlik karnesi,
b) Benzeri bir işi taahhüt suretiyle yaptığma dair belge,
c) Teklif alma şartnamesinde belirtilen vesikalar,
ile birlikte 5/7/1976 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlü
ğümüze müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra veya telgrafla ya
pman müracaatlar kabul edilmez.
4 — İhaleye girmek için iştirak belgesi almması şart olup, bu bel
geler 27/7/1976 Salı gününden itibaren Etibank Proje - Tesis Dairesi Baş
kanlığından alınacaktır.
5 — Tekliflerin, ihale günü saat 12.00 ye kadar Bankamız Umumî
Muhaberat Servisine verilmiş bulunması lâzımdır. Postada vaki gecik
meler dikkate alınmaz.
6 — Teklif alma dosyası Bankamız Proje - Tesis Dairesinde görü
lebilir.

7 — İhaleye iştirak belgesi alanların teklif verebilmeleri için Eksütme dosyası alınması şart olup, dosyalar ihale gününe kadar Bankamız
Finasman Şubesine yatınlıp alınacak 5.000,— TL. lık makbuz karşılığı
Proje - Tesis Dairesinden alınır.
8 — Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

•

8613/3-1

İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden:
1 — Bir adet brülörlü kuzine yaptmlması ihalesi 15/6/1976 günü,
saat 15.00 de açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale Mithatpaşa Caddesindeki 17 No.lu binanın 2. katında
olacaktır.
3 — Muhammen bedeli:
31.99745 TL.
4 — Geçici teminatı:
2.399,81 TL.
5 — İsteklilerin geçici teminatı Fon veznesine yatırarak karşılığın
da alacaklan makbuzu üe 1976 yılı tasdikli ticaret odası belgesini ihale
gün ve saatine kadar Komisyon Raportörlüğüne vermeleri gerekmek
tedir.
6 — İhale dosyası aynı binanın 3. katındaki 305 No.lu odada görü
lebilir.
7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler ka
bul edilmez.
8 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, İdare İhaleyi
yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
flân olunur.
8612/2-1
M. K. E. Kurumu Kınkkale Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi
Müdürlüğünden:
Müessesemiz ihtiyacı için 18 adet su soğutucusu şartnameye göre
kapalı zarfla teklif almak suretiyle satm alınacaktır.
Tekliflerin en geç 18/6/1976 saat 15 e kadar Müessesemiz Arşiv
Şefliğine verilmesi şarttır. Geç verilen teklifler, postada vaki gecikmeler
kabul edilmez.
Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değüdir.
8614/3-1

•

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Kurumumuzca, Afşin - Elbistan Termik Santralı Çoğulhan Sosyal
Site İnşaatı değişken birim fiyat esası ve kapalı zarf yöntemiyle eksilt
meye çıkanlmıştır.
1 — Eksiltme 29 Haziran 1976 Salı günü saat (14.30) da Ankara'da
Sıhhiye Necatibey Cad. ndeki 36 No. lu Genel Müdürlük binasında yapı
lacaktır.
2 — Bayındırlık Bakanlığı 1976 yılı birim fiyatlanna göre tahmini
keşif tutarı (152.213.639,57 TL.) olup geçici teminatı (4.536.400,— TL.)
dır.
3 — Eksiltmeye katılmak için (Katılma belgesi) alınması koşul
olup isteklilerin;
a) (A) Grubundan en az 200.000.000,— TL. lık yüklenicildk karnesi,
b) Benzeri bir işi yüklenerek yaptığma ilişkin ilgili resmî makam
lardan alınmış belge,
c) Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen belgelerle
9 Haziran 1976 Çarşamba günü saat (17.00) ye kadar Ankara Necatibey
Cad. No. 26 Gözlükcü Han'daki İnşaat Etüd, Proje ve Kontrol Dairesi
Başkanlığma başvurması gerekmektedir.
4 — Katılma belgesi 23 Haziran 1976 Çarşamba gününden itiba
ren İnşaat Etüd, Proje ve Kontrol Dairesi Başkanlığından alınacaktır.
5 — Tekliflerin eksiltme günü saat (14.00) e kadar İnşaat Etüd,
Proje ve Kontrol Dairesi Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Gecikme
ler kabul edilmez.
6 — Dosyalar İnşaat Etüd, Proje ve Kontrol Dairesi Başkanlığında
görülebilir.
7 — Dosya satm alınması zorunlu olup, teklif verme günü saat
(12.00) ye kadar (500,— TL.) ya alınabilir.
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
8407 / 2-1
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Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden:

Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayü Müessesesinden:

1 — İdaremizce yaptırılacak olan saat tamir atölye ve sosyal te
sisler ikmal ikinci inşaat işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.
2 — Keşif bedeli 1.006.001,40 TL. olup, geçici teminatı 51.500,—
TL. dır.
3 — ihale ile ilgili dosya mesai saatleri içinde 500,— TL. bedelle,
İdaremiz İnşaat Başmühendisliğinden alınır.
4 — İhaleye müracaat sırasında, dosya almış olduğunu gösteren
makbuz eklenecektir.
5 — Aksi takdirde yapılan müracaat kabul edilmez.
6 — İhale 17/6/1976 Perşembe günü saat 15.00 de Genel Müdürlük
binasında toplanacak Alım - Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
7 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları ka
palı teklif mektupları ihale saatinden 1 saat evvel makbuz mukabilinle
Alım - Satım Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.
8 — Postada olacak gecikmeler ve teminatı olmayan teklifler ka
bul edilmez.
9 — İdaremiz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi tamamen ve
ya kısmen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen ser
besttir.
10 — İksiltmeye girebilmek için:
a) İsteklilerin ihale tarihinden ancak 15 gün evvel alınmış Ticaret
ve Sanayii Odası belgesi, şirket ve şahısların malî faaliyet belgesi ve ge
çici teminat vermeleri,
b) Yeterlik belgesi almak için en geç 15/6/1976 günü saat 17.30
(Mesai saati sonuna kadar) dilekçe ile A. S. TJ. Genel Müdürlüğü'ne mü
racaat etmeleri ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B)
grubu karnesi en az keşif bedeli kadar benzeri bir işi bir defada ve mü
teahhitlik yaptığına dair resmî daireden aldıkları iş bitirme belgesi
(A) grubu karnesi olanlardan bu belge istenmez. Plan ve teçhizat, ça
lıştırabileceği makineleri gösterir taahhüt beyannameleri ilân tarihinden
sonra alınmış banka referansım eksiksiz olarak bağlayarak bu iş için
yeterlik belgesi almaları, yeterlik belgesi ihale günü sabahı verilir.
8408-3-1

•

A. Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanlığından :
Fakültemizde açık bulunan aşağıdaki kadrolara iyi daktilo bilen
memur alınacaktır.
Müracaatların 21 Haziran 1976 günü iş saati sonuna kadar Dekan
lığımıza yapılması duyurulur.
12. Derecede 1 adet
14. Derecede 1 adet
8607 / 1-1
•
Ardeşen Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:
3

1 — Fabrikamız tomruk parkında tahminen 10.000.000 M kayın
tomruğu ile 5000.000 M Ladin - Köknar tomruğu istif işi açık eksiltme
suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İhale 16 Haziran 1976 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat
14.00 de Fabrika Müdürlüğünde yapılacaktır.
3 — Kayın tomrukların beher M ün istif işi 10.— lira Lâdin^Köknar tomruğun ise 8.— Uradır.
4 — o/o 7,5 teminatı 10.500.— lira olup ihaleden önce teminatın
Fabrikamız veznesine yatırılmasını.
5 — Taliplüerin belirli gün ve saat de teminat makbuzları üe bir
likte Komisyonumuza müracaatları.
6 — Yapılacak işe ait şartname Fabrikamız Müdürlüğünde görü
lebilir.
8606 /1-1
3

1 — Müessesemizin üç yıllık 39.000 ton 6 No Fuel - Oil veya Ham
Petrol ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muvakkat teminatı 100.000 TL. dır.
3 — Teklif zarflan 25 Haziran 1976 Cuma günü saat 10.00 a kadar
Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmiş olmalıdır.
4 — Şartnameler Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin olunabiür.
5 — Müessesemiz eksütmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğini
tercihte serbesttir.
8609 / 1-J.
Ardeşen Kereste Fabrikası Müdürlüğünden :

Cins ve nev'i
III. S. N. B. Ladin
IV. S. N. B. Ladin

Kadron ve lâta kısa B. Ladin
Iskarta Ladin kereste
III. S. kenarlı kaym
IV. S. kenarlı kayın
Iskarta kaym kereste

P. No.

MİKTARI
Adet
M
1752
7815
14682
2335
609
8319
4353

2

8

1
2
1
10
5

3

79.649
395.169
27.815
63.737
18.200
336.130
198.004

% 7,5
M. Bed. G. Tem.
Lira Kr. LiraKr.
1.500
1.050
l.OOO
500
1.2G0
750
500

9.000
31.8002.100
2.600
1.700
19.300
7.500

74.000
39865 1118.704
29
1 — Fabrikamız deposunda mevcut müfredatı hizalarında yazılı
orman emvalleri 29 parti halinde açık artırma suretiyle Ladin kerestele
rin % 50 si peşin, % 50 si altı ay vadeli kaym keresteler ise 6 ay vadeli
müddetsiz banka mektubu karşılığında satışa çıkanlmıştır.
2 — Orman emvallerinin satışı 14/6/1976 tarihine rastlayan Pazar
tesi günü saat 14.00 de Fabrikamız Satış salonunda % 7,5 teminatlar ay
nı gün ve saat 13.00 e kadar kabul edilir. Bundan sonra teminatlar kabul
edilmez.
3 — Satışa ait şartnamede yazılı hükümler tatbik edilir. Şartname
ve ebat üsteleri Fabrikamızda Trabzon - Samsun Orman İşletmeleri ile
Ayancık - Cide - Yenice - Bolu - Devrek - Bafra - Düzce Kereste Fabrika
larında ve Orman Ürünleri Sanayü Genel Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Taliplilerin benrli gün ve saatte teminatlarını yatıracaklar ve
şartnameyi imza ederek komisyonda müracaatı ilân olunur.
8608 /1-1

•
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:
3.800 METRE 3/4 VE 1.500 METRE l'LİK SİYAH DİŞSİZ
BORU SATINALINACAKTIR
Şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satınalma ve
İkmal ile istanbul'da Malzeme Şube Müdürlüklerimizden temin edilebilir.
En geç 24/6/1976 günü Ankara'da Genel Müdürlük Haberleşme Mü
dürlüğüne verilecek teklifler aym gün saat 14.00 de açüacaktır.
Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
8405 /1-1

•

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

3

•

İller Bankasından:
Muhatap: Süleyman Erdinç, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. Yüzbaşıoğlu Han No. 15/1 - Ankara
(Halen adresi meçhul)
Taahhüdünüzde iken, Genel Müdürlüğümüzün 26/1/1972 gün ve
1225 sayılı olurlarıyla fesh olunan, Mardin İline bağlı Savur Kasabası
İçmesuyu Projesi ile ilgili istihkak raporu düzenlenmiş olup, 30 gün
içinde tetkik ve imzalamanızı aksi takdirde sözleşmenin 28. maddesi uya
rınca bunun gıyabınızda işleme koyulacağı ve sonradan yapacağınız iti
razların gözönüne alınmayacağı Uânen bildirilir.
8611 /1-1

Türkiye'da Kahramanmaraş İli hudutlan içinde, Afşin Elbistan En
tegre Projesinin maden bölümünü oluşturan açık İşletmenin Elektrik
tesisleri (20/6,3 KV. hık Trafolar, 20 ve 6 KV. luk panolar, 20 KV.luk
hareket edebilen kablo şebekesi ve Ana Şalt Üniteleri) işi kapalı zarf
usulü üe ihale edüecektir.
a) işbu ihaleye Dünya Bankasına Üye Ülkeler ile İsviçre firma
ları iştirak edebilir.
b) Firmaların; ihaleye iştirak edebilmeleri için bu veya buna ben
zer bir işi evvelce başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini gösterir dokü
man veya belgeleri, ilâm müteakip en geç 40 gün içinde Kurumumuza
vererek «Ön Yeterlik Belgesi» almalan gerekir.
ön Yeterlik Belgesi müracaatı için lüzumlu belgeler şartnamemiz
de mevcut olup, 1500,— TL. ücretli 103-EL/13 referanslı şartname yazılı
müracaat karşılığında saat 14.00 - 16.00 arasında Satınalma Dairemiz
Başkanlığı 811 No.lu odadan temin edilebUir.
c) Teklif verecek firmalann yabancı kredi getirmeleri gereklidir.
d) Teklifler en geç 4 Ekim 1976 saat 17.30 a kadar Kurumumuzda
bulundurulacak 5 Ekim 1976 saat 10.00 da Genel Müdürlük Binamızın
105 No.lu odasında teküf veren firmalann huzurunda açılacaktır.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
8406 /1-1
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Sahife: 31

(Resmî Gazete)

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17 nd Bölge
Müdürlüğünden:
Ortaköy - istanbul
ÖNSEÇİM DUYURUSU
7054 sayılı Kanuna göre, teklif almak suretiyle' İhale edilecek olan
«Boğaziçi Köprüsü Tabüye Bakım Platformaları İmal ve Montajı» isine
teklif vermek isteyen istekMler arasında önseçim yapılacaktır.
1 — İhalenin konusu: Boğaziçi Köprüsü Tahliyesi alt kısımlarının,
bakım işlerinde kullanılmak gayesiyle, asma tabüye için 1 adet, yakla
şım viadükleri için birer adet olmak üzere toplam 3 adet, hareketli bakım
platformunun (Gazete kupürü) imal ve yerine montajından ibarettir.
2 — Teknik bilgi: Her üç platform da, yaklaşık 35,00 m. açıklıkta
225 ilâ 2.50 m. genişüğinde, takviyeli levhalardan oluşan birer çelik
kontruksiyondur. Platforma! genel olarak, tabüyenin dış kenarları üze
rinde hareket eden tekerleklerle mesnetlenmekte, özel halde ise, kısmen
tahliyeler altında mevcut kısmen bu ihaleye dahil olarak tabiiye altına
monte edilecek kılavuz kirişleri Üzerinde hareket eden, asma tekerlek
gruplarıyla mesnetlenmektedir. Hareketli tekerlekler ve asma tekerlek
gruplarının büyük bir kısmı hava motorlarıyla müteharrik olup, hava
motorları ve hava motorlarını besleyen portatif hava kompresörünün
temin ve montajı İhaleye dahildir.
3 — Önseçime katılmak isteyen İsteklerde aranan şartlar şunlar
dır.
a) İstekli şahıs ise, Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair 1976
yılı içinde alınmış belge vermesi, ortaklık ise idare merkezinin bulunduğu
mahallin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Oda
sından, ortaklığın siciline kayıtlı ve halen faaliyette .bulunduğuna dair
belge vermesi,
b) Sermaye ve kredi olanaklarım bildiren mail durum bildirgesi
vermesi,
c) En az «B» grubu müteahhit karnesine sahip olması ((Bayındır
lık Bakanlığından alınmış ve 1976 yılı için vize edilmiş)
d) En az 3 yıldır çelik imalât ve montaj işleri ile iştigal etmesi
e) Benzer bir tesisin ana müteahhit veya ikinci müteahhit (Taşaron) olarak «İmalâtım» veya «Montajım» yapmış ve eksiksiz teslim etmiş
olmak.
f) Genel olarak, böyle bir işti yapabilecek kapasite ve tecrübede
olduklarım kanıtlayacak ilâve belgeleri vermek.
4 — İstekliler, ihale dosyasını Boğaziçi ve Halis Köprüleri Müdür
lüğü - Beylerbeyi adresinde, tetkik edebilir ve daha geniş teknik foügi
alabilirler.
5 — Önseçime katılacak istekliler yukanda belirtilen belgeleri bir
başvurma mektubu ekinde, en geç 15/6/1976 tarihine kadar, Karayolları
17. Bölge Müdürlüğüne vermiş olmalıdırlar, postada vaki gecikmeler dik
kate alınmayacaktır. (Müracaatta bölge kayıt tarihi muteberdir.)
6 — Önseçimi kazanan isteklilere, teklif verme tarihi ayrıca bildi
rilecek ve ihale dosyası bedelsiz olarak gönderilecektir.
6381/2-1

¡2 — İşin keşif bedell (2.100.000,--) TL. dır.
3 — Eksiltme Sivas'ta Bayındırlık Müdürlüğü Odasında Bayındır
lık Eksiltme Komisyonunca S/7/1976 Pazartesi günü saat 15.00 de yapı
lacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A. ı(76.750,—) liralık geçici teminatını,
B. 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayii Odası belgesini,
C. Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri '(Eksiltme şartna
mesinde belirtilen) ve usulüne göre hazırlanmış olan plan, teçhizat be
yannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından alınmış
(C) grubu müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle (aslım) Bayındırlık Mü
dürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte
zarfa koymaları lâzımdır.
6 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 1/7/1976 Per
şembe günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — İstekliler teklif mektuplarını 5/7/1976 Pazartesi günü saat 14.00
e kadar makbuz karşılığında İhale (Komisyonu Başkanlığına verecek
lerdir.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez.
Keyfiyet ilân olunur.
8373 / 1-1
Malatya TOPRAKSU 10. Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühen
disliğinden :
İşin Adı: Malatya - Doğanşehir Sürgü Yeni Kanal, İşin Mahiyeti
Sulama Kanalı, 1. Keşif Bedeli TL. 2.380.835,00, Geçici Teminat TL.
85.175,05, İhale şekli: Kapak zarf, İhale günü: 02/6/1976 Sah, İhale saati
10.30
¡1. Yukandaki işler Malatya TOPRAKSU 10. Bölge Müdürlüğü Mer
kez Ekip Başmühendisliği binasında karşısında gösterilen gün ve saatte
ihale edilecektir.
2. İlân, proje, harita, şartname, mukavele örneği ve diğer evraklar
ihale dosyası ile birlikte bedelsiz olarak mesai saatleri dahilinde Malatya
TOPRAKSU 10. Bölge Müdürlüğü Merkez Ekip Başmühendisliği Evrak
Kalerninde görülebilir.
3. Teklif mektupları ihale saatinden 1 saat önceden Komisyon Baş
kanlığına verilecektir.
4. TaliplUerin eksiltme şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen ev
rakları ile birlikte C grubu müteahhitlik karnesi ibraz etmeleri.
5. Talipliler 1976 vizeli Ticaret Odası vesikası ve 4. maddede zik
redilen evraklan ile birlikte yeterlik belgesi alabilmeleri için 18/6/1976
Cuma günü saat 17.30'a kadar müracaat etmeleri şarttır.
6. Postadaki vakigecikmeler ve telle müracaatlar geçerli değildir.
6378 /1-1
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sivas Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Sivas - Yüceyurt Polis Karakolu (Lojmanlı) binası inşaatı işi
2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur.

N. V. Turkse Shell Şirketi V No. lu Siirt Bölgesinde sahip bulunduğu
AR/NTS/846 hak sıra numaralı, petrol arama ruhsatnamesinin temdidi
için 18/5/1976 tarihinde müracaat ettiği Petrol Mzamnamesinin 25/2.
maddesi gereğince ilân olunur
8399 / 1-1

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
Sıra
No:
1—

Eksiltmeye Konan İşin
Çeşidi ve Miktan

M . Bedeli
Lira Kr.

G. Teminat
Lira Kr.

İhalenin
,
Tarihi Günü Saati

İhalenin ne Suretle
Yapılacağı

Şartname B.
Lira Kr.

311 kalem 1 grup Willys jeep
Kapalı zarf
50,—
oto yedek parçası
1509.805,—
59.044,15 22/6/1976 Salı 15.00 de
Kapalı zarf
13,25
2—
2 kalem banyo malzemesi
265.000,—
14.350,— 22/6/1976 Salı 15.15 de
Kapalı zarf
50,—
22/6/1976 Sah 15.30 de
45.250,—
3—
2O00 adet kauçuk yatak ve yastık 1.050.000,—
Kapalı zarf
6,70
4—
3 kalem
flâç
173.400,—
9.920,— 22/6/1976 Sah 15.45 de
Kapalı zarf
60 —
6 —
18 kalem ilâç
3.658.712,—
123.511,36 23/6/1976 Çarşamba 15.00 de
Kapalı zarf
37,85
34.006,80 23/6/1976 Çarşamba 15.45 de
6 —
175.000 tüp göz merhemi
756.420,—
Kapak zarf
32,—
29.350,— 24/6/1976 Perşembe 15.00 de
7_
400 ton kuru ot
640.000,—
Kapalı zarf
7.250,— 24/6/1976 Perşembe 15.45 de
8 —
2 kalem yataklık, ince saman
120.000,—
6,1. Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı İşler eksiltmeye çıkarılmıştır.
2. Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve istanbul Sağlık Müdürlerinde görülebilir.
9. EksUtme yukarıda gösterilen gün ve saate Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır.
4. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32. maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarflan eksiltme
saatından bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri.
'5. Postada vaki gecikmeleri kabul edümiyeceği ilân olunur.
6401 / 44

Sahife : 32

(Resmî Gazete)

Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden:
Keş. Bed.
Lira Kr.

K o n u s u
Keskin İlçesi şıklar-Uzunlar köy yolu üzerindeki
köprü-menfez inşaatı (L-2x7.50 E-4.00)
Kırıkkale îlçesi Pazarcık köy yolu üzerindeki
köprü-menfez ikmâli inşaatı (L-7.50 E-400)
Keskin ilçesi Ortasöken köy yolu üzerindeki
köprü-menfez ikmâli inşaatı (L-300 E-600)
Kırıkkale İlçesi Pazarcık köy yolu üzerinde yap
tırılacak 0 80 lik yerinde dökme büz menfez inş.

G. Tem.
Lira Kr.

3 HAZİRAN 1976

n i — Tekliflerin en geç 2/7/1876 günü saat 17.30 da Genel Müdürlük
te 'bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler ile şartnamelerine
uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Fosta
İle şartname gönderilmez.
Dosya numarası: 76-171-2, Cinsi: Dodge kamyon yedekleri. Şartna
me bedeli: 50,— TL.
6228 / 3-2
Medar-Ovaköy Belediye Başkanlığından :

309.664,57 16.136,59

Yukarıda keşif beeli ve geçici teminat miktan yazılı Köprü-Menfez işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. ihalesi 16/6/1976
Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimi Encümen top
lantı salonunda yapılacaktır.
Şartname Daimi Encümende görülür.
isteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya
banka mektubu, 1976 yılma ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık
Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yö
netmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri
yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç 3
gün evvel (tatil günleri hariç) Vilâyet makamı kanalı ile II Y.S.E. Mü
dürlüğüne müracaatla bu işler için alacaklan fenni yeterlik belgesi
ile birlikte usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflannı makbuz mu
kabilinde Encümene vermeleri gerekir.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
7871 /4-3
Ankara Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlığından:
J. İs. inş. Tb. K. lığının 4 bölüklü tabur binası ikmâl inşaatı 2490
sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile yaptınlacaktır. işin keşif bedeli 1.992.748,79 lira olup geçici teminatı 73J550
liradır. Eksiltmesi 22 Haziran 1976 Salı günü saat 15.00 de Komisyon
Başkanlığında yapılacaktır. Buna ait şartname keşif, proje ve diğer
evraklan Ankara J. Satın Alma Komisyon Başkanlığında görülebilir,
isteklilerin Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan
enaz işin keşif bedeli kadar eksiltmesine girebileceklerini gösterir mü
teahhitlik karnesini dilekçelerine ekliyerek Yapı işleri 5 inci Bölge Mü
dürlüğünden yeterli belgesini ihale tarihinden 5 gün önce alarak Kanu
nî şekilde tanzim edecekleri teklif mektubu geçici teminat Ticaret
Odası belgesini ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına
vermeleri postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar ka
bul olunmaz.
8208 / 4-2
Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden :
I — Genel Müdürlüğümüz İhtiyacı için aşağıda dosya numarası ve
cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile satm alı
nacaktır.
II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malze
menin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsücisi
bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şartnameleri
Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 702 numaralı
Odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler.

1 — Akhisar - Ovaköy Kasabası Belediyesince, Belediye Hizmet bi
nası inşaatı kapalı zarf usulü Ue İhaleye çıkarılmıştır.
2 — işin keşif bedeli: 562.326,62 TL. sı olup, muvakkat teminatı:
26.243,06 TL. sidir. Kapalı zarfların ihale saatinden 1 saat evvel teslim
edilmesi şarttır.
3 — İhalesi 21 Haziran 1976 P. tesi günü saat 15.00 de Belediye
Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4 — Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediyede görWebilir.
8310 /4-2
Kırıkkale Belediye Başkanlığından :
1 — Belediyemiz motorlu vasıtalarına muhtelif eb'atta 131 adet
iç ve dış lâstik 2490 sayılı K. nun 31 inci maddesi gereğince satm alma
caktır.
2 — Alınacak lâstiklerin muhammen bedeli: 252.190,— lira olup,
geçici teminatı: 13.837,60 liradır.
3 — İhale 18/6/1976 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeni hu
zurunda yapılacaktır.
4 — Buna ait şartname her gün mesai saatleri dahilinde Garaj Amir
liğinde görülebilir.
5 — Telgrafla müracaat kabul edilmez, posta gecikmeleri nazan itibare alınmaz.
8285/42
Çankm Valiliğinden :
Çankın Endüstri Meslek Lisesi Ağaç İşleri Atelyesi ek inşaatı
387.599,52 lira keşif bedelli inşaat işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad
desine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltme Çankın Endüstri Meslek Lisesi binasında 17/6/1976 Per
şembe günü saat 15.00 de yapılacaktır.
Eksiltmeye gireceklerin 19.254,— lira geçici teminat makbuzu 1976
yılma ait ticaret odası belgesi, müracaat dilekçesi ile birlikte verecek
leri taahhüt beyarmamelerinin, Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları
yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır.
İstekliler teklif mektuplarım 17/6/1976 Perşembe günü saat 14.00 e
kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığma verecek
lerdir.
Yeterlik belgesi alabilmek için ihale gününden 3 gün önce müra
caat şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet üân olunur.
8286 /4-2

• ,

Düzce Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletmemizin 1976 yılı iş programında bulunan 20 + 0 Km. Or
man yolu üst yapı inşaatı Dosyasında mevcut şartnamesi gereğince
teklif almak suretiyle pazarlıkla yaptmlacaktır.
İsteklilerin tekliflerini en geç 14/6/1976 tarihine kadar İşletmemiz
Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur.
8610 / 1-1

Senirkent Devlet Hastanesi Satm Alma Komisyonu Başkanlığından :
Cinsi
1
2
3
4
5

Miktan

Tahmini bedeli
Lira Kr.

Teminat tutarı
Lira Kr.

İhale şekli

Tarihi

İ H A L E N İ N
Günü

— Et
2 Kalem
140.000,—
8.250,—
Kapalı
21/6/1976
Pazartesi
— Ekmek
10 Ton
33.300,—
2.497,50
»
21/6/1976
Pazartesi
— Bakkaliye
18 Kalem
88.100,—
5.655,—
»
22/6/1976
Salı
— Sebze
20 Kalem
50.000,—
3.750,—
»
22/6/1976
Salı
— İlâç
101 Kalem
157.491,40
9.125,—
»
23/6/1976
Çarşamba
1 — Senirkent Devlet Hastanesinin 1976 malî yılı ihtiyacı beş grup ihtiyaç maddesi kapalı zarf usulü ile satm almacaktır.
2 — İstekliler ilâç şartnamesini Ankara, istanbul, İzmir Sağlık Müdürlüklerinde, diğerlerini Hastane idaresinde görebilirler.
3 — ihale Hastane Baştabiplik Odasmda yapılacaktır.
4 — Taliplerin teklif mektuplannı eksiltme saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri,
5 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.

Saati
14.45
15.00
14.45
15.00
14.45

8284 /4-2

BAŞBAKANLIK BAS»
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RESMİ GAZETE

Sayı :15605

İÇİNDEKİLER

Kanun
2012 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Üç Geçici Madde ile Bir
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

Sayfa
1

ithalât işlerine dair Sirküler

Yönetmelikler
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Uygulama Anaokulları, Temel Eğitim İkinci Kademe Okulları
(Ortaokul), Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Tayin, Nakil ve
Karşılıklı Yer Değiştirme Yönetmeliği

2

Resmi Gazetenin 1 Ağustos 1969 Gün ve 13264 Sayılı Nüshasında Yayımlanmış Bulunan
(Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)’nin Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

7

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Yönetmeliği

9

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Kadro Kararnamesi

11

İlanlar

19

