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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Milli Güvenlik Konseyi Kararı 

Karar No: 70 

1 — Sağlıklı ve işler bir demokratik devlet düzeninin tesisi amacıyla Türk Si
lahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 Harekâtı; aziz Türk halkı
nın yurtsever desteği ve iradesi ile yeni bir aşamaya ulaşmış ve sağlanan huzur, güven 
ve milli birlik ortamı içinde Danışma Meclisi Anayasa Komisyonunca hazırlanan yeni 
Anayasa Taslağı; Danışma Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlanmıştır. 

Yeni Anayasa taslağının, ülkemizin ve milletimizin güven, huzur ve refah içinde 
gerçek demokrasinin teminatları altında yücelebilmesine imkan verecek şekilde geliş
tirilip, mükemmelleştirilmesi maksadiyle bir yandan tüm vatandaşlarımızın, basınımı
zın, belirli kurum ve kuruluşlarımızın en geniş ve serbest şekilde Anayasa tartışma
larına katılmalarını sağlamak, düşünce ve görüşlerinden faydalanabilmek, diğer yan
dan da teessüs etmiş kamu huzur ve düzenini devam ettirebilmek üzere 52 ve 65 sa
yılı Milli Güvenlik Konseyi kararları kaldırılmış ve aşağıdaki yeni düzenlemeler ya
pılmıştır. 

a. Devam Eden Yasaklamalar : 

(1) 12 Eylül 1980 tarihinde mevcut olan tüm siyasi partiler 2533 sayılı Ka
nunla feshedildiğinden, yeni Anayasa'ya göre Siyasi Partiler Kanunu hazırlanınca
ya kadar, siyasi parti çalışmaları niteliğindeki her türlü faaliyette bulunulması, 
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(2) Feshedilmiş siyasi partilerin mensupları arasında veya bunlara atfen 12 
Eylül 1980 öncesine dönük siyasi çekişmelerin devamı niteliğindeki sözlü ve yazılı be
yanların yapılması, 

(3) Sıkıyönetim uygulamasına ilişkin olarak Sıkıyönetim Komutanlarının koy
duğu yasakların ve aldığı kararların herhangi bir şekilde tartışılması, 

(4) Açılmış ve açılacak kamu davalarında verilecek mahkumiyet ve beraat 
kararları kesinleşinceye kadar ilgilileri suçlayıcı veya savunucu herhangi bir yorum 
ve yayında bulunulması, mahkeme safahatının propaganda maksadiyle kitap veya 
broşür halinde basılıp yayınlanması, (sadece açık cereyan eden duruşma safhaları 
doğru olmak şartiyle gazete ve dergilerde yayınlanabilir.) 

(5) Feshedilmiş siyasi partilerin 11 Eylül 1980 tarihindeki Genel Başkam, 
Genel Başkan Yardımcısı veya Vekili, Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları 
ve Genel Yönetim Kurulu üyesi sıfatını haiz olan mensupları ile haklarındaki soruş
turma veya kamu davası devam etmekte olan veya halen tutuklu bulunan veya hü
kümlü olan diğer mensuplarının, yeni Anayasa üzerindeki görüş dahil, Türkiye'nin 
geçmiş veya gelecek siyasi ve hukuki durumu ile ilgili olarak sözlü veya yazılı beyan
da bulunmaları, 

yasaktır. 

b. yukarıdaki yasaklara uyulmak şartiyle : 

(1) Feshedilmiş siyasi partiler ve yürürlükteki mevzuata göre siyasi faali
yette bulunmaları yasak olan kamu tüzel kişileri ve dernekler ile bir bağlantı kurma
mak ve kişisel ilişkisini belirtmemek kaydiyle basın mensupları dahil tüm vatandaş
lar, Anayasa taslağı üzerindeki kişisel düşünce ve önerilerini sözlü veya yazılı olarak 
açıklayabilirler. 

(2) Yüksek yargı organları, Sayıştay, Yüksek Öğretim Kurulu ve Üniversite
ler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kurum ve kuruluşları, basın kuruluşları, faa
liyetleri yasaklanmamış olan sendika federasyonları ve konfederasyonları ile bilimsel 
amaçlı dernek ve özel statülü kuruluşlar yeni Anayasa taslağı üzerindeki düşünce ve 
önerilerini ya doğrudan veyahut tertipleyecekleri akademik ve bilimsel nitelikteki 
toplantılar, seminer ve konferanslar yolu ile ve ancak bu kurum ve kuruluşların tü
zel kişiliğine ait olmak kaydiyle sözlü veya yazılı olarak açıklayabilirler. 

(3) Anayasa üzerinde görüş ve önerilerin yukarıdaki çerçeve içersinde açık
lanmasında münhasıran Anayasa taslağının geliştirilmesi maksadı içinde kalmacak, 
Anayasa'nın halk oylamasında, halkın vereceği reyin nasıl olması gerekeceği hususun
da etki yapacak herhangi bir telkinde bulunulmayacak ve yasaların suç saydığı diğer 
haller dikkate alınacaktır. 
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2 — Bu Karar ile konulan yasaklara uymayanlar hakkında, fiilleri başka bir 
suçu oluştursa dahi. ayrıca 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 16 ncı maddesi uya
rınca yasal işlem yapılacaktır. 

Kenan E V R E M 

Orgeneral 
Devlet Başkanı 
Genelkurmay ve M i l l i 
Güvenlik Konseyi Başkanı 

Nurettin ERSİN 

Orgeneral 
K . K . K . ve M i l l i 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

Tahsin Ş A H İ N K A Y A 

Orgeneral 
Hv. K . K . ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

Nejat TÜMER 

Oramiral 
Dr . K . K . ve Millî 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

C E L A S U N 

Orgeneral 
Jandarma Gn . K. ve Milli 
Güvenl ik Konseyi Üyesi 

Milletlerarası Sözleşme 
Karar Sayısı : 8/4766 

10 Haziran 1981 tarihinde Budapeşte'de imzalanan ve 26/3/1982 tarihli ve 2650 
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli «Türkiye Cumhurlyeti ile Macaristan 
Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri 
verilmesi Sözleşmesi» nin, onay belgelerinin teatisi tarihinden otuz gün sonra yü
rürlüğe girmek üzere, onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/5/1982 tarihli ve 
H1DB-I/MAC-803 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 18/5/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z . B A Y K A R A 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. i . ÖZTRAK 

Dış iş ler i Bakanı V . 

K. CANTÜRK 

Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

Kenan E V R E N 

Orgeneral 
Devlet Başkanı 

T. ÖZAL 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd . 

C . MENTEŞ 

Adalet Bakanı 

K. ERDEM 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. K1LıÇTURGAY 
Sağ . ve Sos. Yardım Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER 

Ça l ı şma Bakanı 

Prof. Dr . I. ÖZTRAK 

Devlet Bakanı 

Ü. H . BAYÜLKEN 

Millî Savunma Bakanı 

H . SAĞLAM 

M i l l i Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. A . BOZER 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

M . TURGUT 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 

M . ÖZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 

Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M . A Y S A N 

Ulaş t ı rma Bakanı 

F. İLKEL 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
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I. EVLİYAOĞLU Dr. Ş. TÜTEN M . R. GÜNEY V . ÖZGÜL 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve iskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

Türkiye Cumhuriyeti İle Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza 
işlerinde Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti İki ülke arasında hukuki 
alanda işbirliğini geliştirmek arzusu ile, 

Bir Ceza Üslerinde Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi 
imzalamaya karar vermişler ve bu amaçla, 

Türkiye Cumhuriyeti adına. 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Kamuran Gürün 
Macaristan Halk Cumhuriyeti adına, 
Adalet Bakan Yardımcısı 
Dr. Ferenc Petrik'i 

tam yetkili temsilcileri olarak atamışlardır. 
Temsilciler usulüne uygun olarak hazırlanmış yetki bölgelerini teati ettikten 

sonra aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır : 

B İ R İ N C İ K I S I M 
CEZA İŞLERİNDE ADLİ YARDIMLAŞMA 

MADDE 1 
Yardımlaşma Yükümlülüğü 

Akit Taraflar, bu Sözleşmede öngörülen şartlar çerçevesinde, ceza işlerinde adli 
yardımlaşmada bulunmayı karşılıklı olarak taahhüt ederler. 

MADDE 2 
Yardımlaşmanın Kapsamı 

1. Adli yardımlaşma özellikle ön soruşturma kararlarının icrasını, sanığın, 
tanığın ve bilirkişinin dinlenmesini, mahallinde keşif yapılmasını, eşyalara el konulma
sını, cezai takiple ilgili belge ve eşyaların teslimini, karar ve belgelerin tebliğini kapsar. 

2. Bu Sözleşme tutuklama ve mahkûmiyet kararlarının yerine getirilmesinde 
uygulanmaz, 

MADDE 3 
Yardımlaşmanın Reddi 

1. a) Talep edilen Tarafça, siyasi nitelikte veya bunlara mürtabit suçlardan 
veya sadece askeri yükümlülüklerin ihlâline ilişkin suçlarla gümrük, vergi, harç veya 
kambiyo alanlarına giren suçlardan sayılan fiillere ilişkin olması halinde, yardımlaşma 
talebi reddedilebilir. 

b) Talep edilen Tarafça, egemenliğine, güvenliğine ve kamu düzenine zarar 
verecek nitelikte sayılan yardımlaşma talebi reddedilebilir. 

2. Aşağıdaki fiiller, Bu maddenin 1. bendinde belirtilen siyasi suçlardan veya 
bunlara mürtabit suçlardan sayılmıyacaktır : 
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a) Savaş halinde İşlenmiş olması hali dışında, teşebbüs ve iştirak de dahil 
olmak üzere, hayata kastetme, 

b) İki Akit Tarafın katıldığı uluslararası çok taraflı sözleşmelerin hükümleri 
uyarınca kovuşturma yükümlülüğü bulunan suçlar. 

MADDE 4 
İstinabeler 

1. Akit Taraflardan herbiri, sanıkların soruşturmalarının yapılması, tanıkla
rın, bilirkişilerin ve zarar görmüş tarafların dinlenmesi gibi kovuşturma işlemlerinin 
yerine getirilmesi amacıyla, diğer Tarafa İstinabe evrakı gönderebilir. 

Talep edilen Akit Taraf istinabeyi kendi mevzuatı uyarınca yerine getirecektir. 
2. Eşyanın aranmasına veya eşyaya el konulmasına ilişkin istinabeler aşağı

daki şartlar dahilinde yerine getirilir : 
a) İstinabeyi gerektiren suç suçluların iadesine imkân verecek nitelikte olma

lıdır. 
b) İstinabelerin yerine getirilmesi talep edilen Tarafın mevzuatına uygun ol

malıdır. 
S. Talep edilen Akit Taraf, istenen dosyaların ve belgelerin onaylı örneklerini 

veya fotokopilerini talep eden Akit Tarafa gönderecektir. 
Bir istinabenin yerine getirilmesi için gönderilenler talep edilen Akit Tarafın 

bunlardan vazgeçtiğini açıkça bildirmemesi halinde, talep eden Akit Tarafça, mümkün 
olan en kısa zamanda geri verilecektir. 

4. Talep edilen Akit Taraf, görülmekte olan bir dava nedeniyle kendisi için 
gerekli bulunduğu hallerde, sözkonusu eşyaların gönderilmesini erteleme hakkım saklı 
tutar. 

5. Talep edilen Akit Taraf kabul ederse, davaya Taraf olanların temsilcileri 
de talep eden mahkemenin temsilcileri gibi gözlemci sıfatıyle İstinabenin yerine geti
rilmesinde hazır bulunabilirler. 

MADDE 5 
Tebligat 

1. Talep edilen Akit Taraf, talep eden Akit Tarafın adli makamlarınca düzen
lenen usulüne ilişkin belge, adli karar ve celpnameleri yürürlükte bulunan kendi usul 
ve kanunlarına uygun şekilde tebliğ edecektir. 

2. Tebligatın yapıldığı, talep edilen Akit Taraf makamının yürürlükteki kendi 
usul ve kanunlarına uygun şekilde tanzim edeceği ve üzerinde tarih ve muhatabın ve 
tebligatı yapmakla görevli memurun imzaları bulunan bir mazbata veya tebligatın 
yapıldığım, şeklini ve tarihini belirleyen bir şahadetname ile belgelendirilecektir. 

Talep edilen Akit Taraf, tebliğ mazbatasını veya şahadetnameyi, tebligatın usu
lüne uygun olarak yapıldığım belirten bir belge ekinde, talep eden Tarafa göndere
cektir. 

3. Tebligat yapılamamış ise, talep edilen Akit Taraf, talep eden Akit Tarafa, 
bunun nedenini bildirecek ve aynı zamanda belgeleri de iade edecektir. 

4. Akit Taraflardan herbiri, diplomasi veya konsolosluk memurları aracılığı 
ile, kendi uyruklarına zor kullanmaksızın tebligatta bulunma hakkını saklı tutar. 

MADDE 6 
Tanık ve Bilirkişilerin Mahkeme önüne Çıkmaları 

1. Talep eden Akit Taraf, bir tanık veya bilirkişinin kendi yargı makamları 
önüne çıkmasını muhakkak gerekli buluyorsa, tebligatla İlgili celpnameye ilişkin iste
minde bu hususu belirtecek ve talep edilen Akit Taraf bu tanığı veya bu bilirkişiyi 
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mahkeme önüne çıkmaya davet edecektir. Talep edilen Akit Taraf, tanık veya bilirki
şinin cevabını talep eden Akit Tarafa bildirecektir. 

2. Talep veya celpnamede verilecek tazminatın yaklaşık tutarı ile ödenecek 
yolluk ve ikamet giderleri belirtilmelidir. 

3. Talep edilen Akit Taraf, kendisinden bu amaçla bir talepte bulunulduğu 
takdirde, tanık veya bilirkişiye avans verebilir. Bu avans celpnamede gösterilecek ve 
talep eden Akit Taraf tarafından bilâhare ödenecektir. 

4. Tebliğ edilmesi talebinde bulunulan celpnameye icabet etmeyen tanık veya 
bilirkişi, sözkonusu celpnamede ceza intarları bulunsa dahi, talep eden Akit Tarafın 
ülkesinde, sonradan bu ülkeye kendi rızasıyla gitmesi ve usulüne uygun şekilde yeni
den celp edilmesi halleri dışında, hiçbir cezaya veya baskı tedbirine konu olamaz. 

MADDE 7 
Mahkeme önüne Çıkacak Kişilerin Dokunulmazlığı 

1. Bir celpnameye İcabet ederek talep eden Akit Tarafın adli makamları önüne 
çıkan tanık veya bilirkişi, uyruğu ne olursa olsun, talep edilen Akit Tarafın ülkesin
den ayrılmadan önceki fiilleri veya mahkûmiyetleri nedeniyle, talep eden Akit Tarafta 
kovuşturmaya tâbi tutulamaz, tutuklanamaz ve kişisel hürriyeti hiçbir şekilde kısıtla
namaz. 

2. Kavuşturulmasına yol açan fiiller hakkında talep eden Akit Tarafın adli 
makamları önünde cevap vermeye çağrılan bir kimse, milliyeti ne olursa olsun talep 
edilen Akit Taraf ülkesinden hareketinden önceki ve celpnamede belirtilmemiş fiiller 
ve mahkûmiyetlerden dolayı talep eden ülkede kovuşturulamaz, tutuklanamaz ve kişi
sel hürriyeti hiçbir şekilde kısıtlanamaz. 

3- Bu maddede öngörülen dokunulmazlık tanık, bilirkişi veya hakkında ko
vuşturma yapılan kişi Orada bulunmasına adli makamlarca antik gerek görülmediği 
ve ülkeyi tenketme imkânına sahip olduğu hakle onbeş gün İçinde Ülkeden ayrılmadığı 
veya bu ülkeye döndüğü takdirde son bulur. 

MADDE 8 
Tutuklu Kişilerin Nakli 

1. Talep eden Akit Tarafça yüzteştirilmek üzere tanık olarak mahkeme önüne 
bizzat çıkması istenen her tutuklu kişi talep edilen Akit Tarafça belirtilen zamanda 
geri gönderilmek şartı ile ve 7. madde hükümleri saklı kalmak (kaydı ile duruşmanın 
yapılacağı ülkeye geçici olarak nakledilecektir. Nakil aşağıdaki hallerde reddedilebile-
cektir : 

a) Tutuklu kişi buna razı olmazsa, 
b) Talep edilen Akit Taraf ülkesinde görülmekte olan bir ceza davasında ha

zır bulunması gerekiyorsa, 
c) Nakli tutuklama süresini uzatabilecekse veya 
d) Talep eden Akit Taraf ülkesine nakil edilmesine mani başka önemli neden

ler varsa, 
2. Talep edilen Akit Tarafça serbest bırakılması istenmedikçe, nakledilen kişi 

talep eden Akit Taraf ülkesinde tutuklu kalacaktır. 

MADDE 9 
Yazışma Dili 

Adli Yardımlaşma talepleri, talep eden Akit Tarafın dilinde yazılır. 
Ancak, bu taleplere ve bunlara ekli belgelere talep edilen Akit Tarafın dilinde 

veya Fransızca yapılmış onaylı tercümeleri eklenecektir. 
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MADDE 10 
İstinabe Taleplerinin Muhtevası 

1. İstinabeler bir yazı ekinde gönderilmeli, yetkili hâkimin veya savcının im
zasını ve talep eden adli makamın mühür veya kasesini havi olmalıdır; ancak, istina
beler tasdikten muaftır. 

2. İstinabe aşağıdaki hususları ihtiva etmelidir : 
a) Suçlamaya ilişkin bilgiler ve fiillerin özet bir açıklaması; 
b) Suçun kanuni niteliği, 
c) Suçlunun mümkün olan ölçüde tam kimliği, milliyeti, İkametgâhı veya otur

duğu yer, 
d) Dinlenmesi gereken şahısların adresi ve sorulacak soruların bir listesi da

hil talep edilen Akit Tarafın yerine getirmesi istenen görevle ilgili bütün açıklayıcı 
bilgiler. 

e) Tebligat durumuna, alıcının adresi ve tebliğ edilecek karar veya belgenin 
cinsi. 

3. Mahallinde keşif yapılmasına veya eşyalara el konulmasına ilişkin istinabe 
evrakına adil makamın kararının tasdikli bir örneği veya aslına uygunluğu tasdik 
edilmiş bir örneği eklenmelidir. 

MADDE 11 
İstinabe Taleplerinin Yerme Getirilmemesi 

1, Talep edilen Akit Taraf, adli yardımlaşma talebini yerine getiremiyorsa, ne
denim de belirterek bundan talep eden Akit Tarafı süratle haberdar edecektir.. 

2. Talep edilen makam yetkili değilse, adli yardımlaşma talebini yetkili olan 
makama iletecektir. 

MADDE 12 
Yardımlaşma Masrafları 

1. Talep edilen Akit Taraf, bilirkişilerin masrafları ve ücretleri dışında, bu 
Sözleşme uyarınca yapılan adli yardımlaşma sonucunda ortaya çıkan masrafların 
ödenmesini isteyemez. 

2. Talep edilen Akit Taraf, bilirkişilerin masrafları Ve ücretleri için bir avans 
isteyebilir. 

MADDE 13 
Tazminat İle yol ve ikamet masrafları 

1. Tanık veya bilirkişiye talep eden Tarafça verilecek tazminat ve ödenecek 
yol ve ikamet giderleri bu kimsenin ikametgâhının bulunduğu yerden itibaren hesap
lanacak ve en az mahkemesi önüne çıkacağı ülkede yürürlükte bulunan tarifeler ve 
yönetmelikler veya mevzuatça öngörülen oranlara eşit tutulacaktır. 

2. Talep eden Devlet, tanık veya bilirkişi istekte bulunduğu takdirde, kendisine 
yolluk ve İkamet masrafları için bir avans verecektir. 

MADDE 14 
Yazışma Yolları 

1. Akit Tarafların adli makamları, 
— Bir taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığından Macaristan Halk 

Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına, 
— Diğer taraftan, Macaristan Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığından veya 

Genel Savcılığından Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına olmak Üzere kendi ara
larında yazışırlar. 

2, Bununla birlikte, 1. fıkrada öngörülen doğrudan yazışma şekli diplomatik 
yolun kullanılmasına engel değildir. 
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MADDE 15 
Adli Sicil Hakkında Bilgi Verme 

1. Akit Taraflar, birinin adli makamlarınca diğerinin uyrukları aleyhine veril
miş ve adli sicile İşlenecek cinsten mahkumiyet kararları hakkında karşılıklı bilgi 
verirler. 

2. Bu bilgiler her altı ayda bir diplomasi yolu ile gönderilir. 
3. Bu bilgilerin diğer Akit Tarafın diline çevirisinin yapılması gerekli değildir, 
4. Akit Taraflar, cezai bir dava İle İlgili olarak adli makamlarının talebi üze

rine, adli sicil örneklerini birbirlerine verirler. 

İ K İ N C İ K I S I M 
İADE 

MADDE 16 
Suçluları Geri Verme yükümlülüğü 

Akit Taraflardan her biri, bu Sözleşmede öngörülen kural ve koşullar uyarınca, 
İstenilen Akit Tarafın ülkesinde bulunup isteyen Akit Tarafın adli mercilerince bir suç 
dolayısiyle hakkında kovuşturma yapılan veya hüküm giymiş olan şahısları diğer 
Akit Tarafa İade etmeyi kabul ederler. 

MADDE 17 
İadeyi Gerektiren Suçlar 

1. İade, ancak, her iki Akit Taraf kanunlarınca azami haddi en az bir yıl hür
riyeti bağlayıcı nitelikte veya daha ağır bir cezayı gerektiren veya talep eden Akit 
Tarafın bir mahkemesi tarafından en az altı ay hürriyeti bağlayıcı bir cezaya hük
medilen fiiller için mümkündür. 

2. İade talebi her iki Akit Tarafın kanunlarında herbiri için hürriyeti bağlayıcı 
ayrı ceza öngörülen birbirinden ayrı bir çok fiillerle ilgili olmakla birlikte bu fiiller
den bazıları ceza süresine İlişkin şarta uymuyorsa talep edilen Akit Taraf bu fiiller 
İçin de İade etme yetkisine sahip olacaktır. 

MADDE 16 
İadenin Reddi Halleri 

Aşağıdaki hallerde İade kabul edilmez : 
a) İadesi İstenen kişi talep edilen Akit Taraf uyruğu ise, 
b) Suç, talep edilen Akit Devlet ülkesinde işlenmiş İse, 
c) İadesi İstenen kişi hakkında, talep edilen Akit Taraf adli mercilerince aynı 

fiil veya fillerden dolayı ademi takip, men'i muhakeme, mahkumiyet veya beraat ka
ran verilmiş ise, 

d) İadeyi gerektiren suç her iki Devletin de Ülkesi dışında islenmiş ve talep 
edilen Akit Tarafın yasaları ülkesi dışında İşlenmiş bu tür suçlar için kovuşturma 
açılmasına müsaade etmiyor ise, 

e) İade talebi alındığı sırada kamu davası veya ceza, Akit Taraflardan birinin 
veya diğerinin yasaları uyarınca zamanaşımına uğramış ise, 

f) İade İstenen Akit Tarafta hükme bağlanabilen cezayı müstelzim fiil, iade 
İstenilen veya İsteyen taraf ülkesinde çıkarılan bir genel affa konu teşkil ediyor ise, 

g) Akit Tarafların herhangi birinin yasaları uyarınca iadeyi gerektiren fiil, 
sadece zarar gören kimsenin şikâyeti üzerine kovuşturulabilir nitelikte bir suç teşkil 
ediyor ise, 
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MADDE 19 
Siyasî Suçlar 

1. İade talebine konu olan fiil, talep edilen Akit Tarafça, Siyasî nitelikte veya 
buna murtabit bir suç sayıldığı takdirde, iade kabul edilmeyecektir. 

2. Aşağıdaki fiiller, bu maddenin 1, bendinde öngörülen, siyasî nitelikte Veya 
bunlara murtabit suçlardan sayılmıyacaktır : 

a) Bir Devlet Başkanının veya aile fertlerinin birinin hayatına •kastetme, 
b) Her iki Akit Tarafın katıldığı uluslararası çok taraflı sözleşmelerin hü 

kümleri uyarınca kovuşturma yükümlülüğü bulunan suçlar. 
Yukarıda sayılan hallerde, 1. madde uyarınca suçluları geri verme yükümlülüğü 

vardır. 
MADDE 20 
Askerî Suçlar 

Umumi ceza kanunlarına göre suç teşkil etmeyen askeri suçlardan dolayı İade 
konusu bu Sözleşmenin uygulama alam dışında bırakılmıştır. 

MADDE 21 
Mali Suçlar 

1. Gümrük, vergi, harç ve kambiyo alanındaki suçlar için İade kabul edilmez. 
2. Bununla birlikte, Akit Taraflar, Nota teatisi suretiyle, yukarıda anılan suç

ların tamamı veya bir kısmı İçin bu Sözleşmede öngörülen şartlar dahilinde iadenin 
kabul edilmesi konusunda anlaşabilirler. 

MADDE 22 
Aynı Fiiller Dolayısıyle Kovuşturma Yapılması 

Talebe neden Olan fiil veya fiillerle ilgili olarak talep edilen Akit Taraf ülke
sinde bir ceza davası görülmekte ise, İade reddedilebilir. 

MADDE 23 
Yazışma Yolları ve Dili 

1. İade talebi yazılı olarak ve diplomasi yolu İle yapılacaktır, 
2. İade talepleri, talep eden Devletin dilinde yazılır. 
Ancak, sözkonusu talep ile teklerine, talep edilen Akit Tarafın dilinde veya 

Fransızca yapılmış onaylı çevirileri eklenecektir. 

MADDE 24 
İade Talebinin Muhtevası 

1. İade talebine bir tutuklama müzekkeresi veya aynı güçte başka bir belge 
ve varsa infaz edilebilir mahkûmiyet kararı eklenmelidir. Bu belgeler hakim tarafın
dan imzalanmalıdır. Belgelerin asılları yerine aslına uygunluğu tasdik edilmiş ör
nekleri konulabilir. 

2. Belgeler aşağıdaki bilgileri İçermediği takdirde : 
a) Fiilin işlenme yeri ve tarihi belirtilmek suretiyle tasviri, 
b) Fiilin hukuki niteliği ve uygulanabilir veya uygulanmış hukuki hükümlerin 

metni, 
c) İnfaz amacı ile yapılan bir iade talebinde kararın infaz edilebilir olduğunu 

gösteren ekler, 
d) İadesi talep edilen kişinin kimliğinin ve milliyetinin tesbitine yarayan müm

kün olduğu kadar doğru veriler, belgelere eklenmelidir. 
3. Talep edilen Akit Taraf, ekli belgelerde verilen bilgileri yeterli bulmazsa ta

yin ettiği bir süre içinde bunların tamamlanmasını diğer Akit Taraftan isteyecektir. 
Bu süre gerekçeli talep üzerine uzatılabilir. Ek bilgilerin bildirilmemesi halinde, talep 
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edilen Akit Taraf kendisinde bulunan bilgiler ve eklere dayanarak İade talebi hakkın-
da karar verecektir. 

MADDE 25 
Alınacak Tedbirler 

Akit Taraflar, İade İle ilgili bilgi ve belgeler gönderilir gönderilmez iade iş
leminin tamamlanmasına kadar, iadesi istenen kişinin aranması ve tutuklanması da 
dahil olmak üzere, gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ederler. 

MADDE 26 
Geçici Tutuklama 

1. Akit Taraflar, âcil durumlarda, iade talebi dosyası gönderilmeden önce, 
aranan kimsenin geçici olarak tutuklanmasını İsteyebilirler. 

Geçici tutuklama talebinde, tutuklama müzekkeresi veya aynı nitelikte her
hangi bir belge veya aranan kişi hakkında bir kararın mevcudiyeti ve işlenen suçun 
cinsi, tarihi ve yeri ile aranan kimsenin kimliği hakkında elde bulunan tüm bilgilere 
yer verilecektir. 

2. Bu talep, talep edilen Akit Taraf makamlarına ya diplomatik yol ile ya da 
doğrudan doğruya posta veya telgrafla veya yazıya cevirilebilir şekilde Veya talep edi
len Devlet yetkili makamlarınca uygun bulunan herhangi bir vasıta ile gönderilebilir. 

3. Talep edilen Akit Taraf geçici tutuklamaya ilişkin gerekli işlemleri yapa
cak ve diğer Akit Tarafa alınan sonuçtan en seri şekilde bilgi verecektir. 

4. Geçici tutuklama süresi kırk günü aşamaz. Gerekli görülen hallerde ve ta
lep eden Tarafın isteği üzerine, geçici tutuklama yirmi günü aşmamak kaydı ile uy
gun bir süre için uzatılabilir. 

5. İade talebi dosyasının öngörülen süre içinde gönderilmesi halinde, geçici 
tutuklama talep edilen Devletin yetkili makamları iade konusunda bir karara varın
caya kadar devam eder. 

6. Serbest bırakma, iade talebi dosyasının bu maddede öngörülen sürelerin biti
minden sonra gelmesi halinde yeniden tutuklamaya veya iadeye engel teşkil etmez. 

MADDE 27 
Tutuklama 

İadesi istenen kimse, iade talebi dosyasının gönderilmesi üzerine, talep edilen 
Akit Tarafın yetkili makamları İade konusunda bir karara varıncaya kadar ve İade 
kabul edildiği takdirde teslim edilinceye kadar tutuklu bulundurulacaktır. 

MADDE 28 
İadenin Ertelenmesi 

İade talebinde bulunulan Akit Taraf adli mercilerince, İadesi istenen kimse hak
kında başka bir suç sebebiyle kovuşturma yapılmakta olması veya mahkûmiyet kararı 
verilmesi halinde, İade işlemi, öncelikle iade talebi hususunda bir karar verilmekle be
raber, kovuşturma sonuna veya cezanın tamamen çekilmesine kadar ertelenebilir. 

MADDE 29 
İadesi İstenen Kimsenin Teslimi 

1. Talep edilen Akit Taraf, İade talebi konusundaki kararını talep eden Akit 
Tarafa bildirecektir. 

2. İade kabul edildiği takdirde, talep edilen Akit Taraf talep eden Akit Tarafa 
iadesi istenen kimsenin teslim edileceği yer ve tarih ile tutuklu bulunduğu süreyi bil
direcektir. Talep eden Akit Tarafın rıza göstermesi hali dışında, tebliğ ile iadesi iste
nen kimsenin teslimi tarihleri arasında süre en az onbeş gün olmalıdır. 
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3. İadesi İstenen kimse, tesbit edilen tarihte teslim alınmadığı veya talep eden 
Tarafça tesbit edilen tarihi takip eden Uç gün içinde en fazla onbeş günlük bir uzatma 
talebinde bulunulmadığı takdirde serbest bırakılır. 

4. Talep eden Akit Taraf, yukarıda belirtilen seklide serbest bırakılan kimsenin 
aynı suçtan dolayı iadesini tekrar istediği takdirde, talep edilen Akit Taraf iadeyi 
kabul etmeyebilir. 

5 İade edilen kimse firar ederek talep edilen Tarafın ülkesine döndüğü tak
dirde bu Sözleşmenin yirmi dördüncü maddesinde öngörülen belgelerin tekrar gönde
rilmesi gerekmeksizin yeni bir iade talebine konu olabilir. 

Madde 30 
Taleplerin Taaddüdü 

1. İade, aynı veya değişik fiillerden dolayı, bir çok Devlet tarafından aynı 
anda istenirse, talep edilen Akit Taraf bütün şartları ve özellikle iadesi istenen kim
senin tabiiyetini suçun işlendiği yeri ve ağırlığım ve İade taleplerinin tarih sıralarım 
gözönünde tutarak serbestçe karar verir. 

2. Talep edilen Akit Taraf, yukarıda öngörülen durumda İadeyi kabul ederken, 
talep eden Akit Tarafa, iade edilen kimseyi aynı anda iadeyi talep etmiş bulunan 
üçüncü bir Devlete teslim etme yetkisini tanıyabilir. 

Madde 31 
Cezai Takibin Sınırları 

1. İade edilen kimse aşağıdaki haller dışında teslim edilmeden ünce işlenmiş 
ve iadeye konu olandan başka bir suçtan dolayı kovuşturmaya tabi tutulamaz, muha
keme edilemez, bir cezanın infazı İçin tutuklanamaz, kişisel hürriyeti herhangi bir şe
kilde kısıtlanamaz Veya üçüncü bir Devlete teslim edilemez. 

a) İade edilen kimse, hürriyetine kesin olarak kavuşmasını izleyen otuz gün 
zarfında iadeyi talep eden Akit Taraf ülkesini terk etmez ise; teslim edilen kimsenin, 
kendi iradesi dışındaki nedenlerle, bu Devletin ülkesini terkedememesl sebebiyle kal
dığı süre bu mehile dahil değildir. 

b) Bu kimse teslim edildiği Akit Taraf Ülkesine orayı terkettikten sonra kendi 
rızası ile tekrar dönmüş ise, 

c) Talep edilen Devlet, buna açıkça rıza göstermiş ise, 
2. Teslimden önce İşlenmiş ve iadeye konu olandan başka bir suçtan dolayı 

kovuşturma yapılması veya bir cezanın infazı için talep edilen Akit Tarafın müsaadesi 
istendiği takdirde, talep eden Akit Taraf bu Sözleşmenin yirmi dördüncü maddesinde 
öngörülen usule uymakla ve talepnameye İade edilen kimsenin tabi olduğu usul İşlem
leri ve kendisine talep edilen Akit Tarafa savunmasını gönderebilme imkânının tanın
dığı hakkındaki beyanlarım havi bir adli tutanağı eklemekle yükümlüdür. 

Madde 32 
Üçüncü Bir Devlete İade 

1. İade edilen kimsenin bir üçüncü Devlete tealim edilmesi İçin talep edilen 
Tarafın muvafakati İstendiğinde, talep eden Akit Taraf, üçüncü Devletin talepname
sini, ekli bütün belgelerle birlikte, talep edilen Akit (Tarafa gönderecektir. 
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2. Yukarıda belirtilen durumda gönderilen talepnameye İade edilen kimsenin 
tabi olduğu usul İşlemleri ve talep edilen Akit Tarafa savunmasını gönderebllme İm
kanının tanındığı hakkındaki beyanlarını havi bir adli tutanak eklenecektir. 

Madde 33 
Suçun Vasfının Değişmesi 

Suçun vasfı dava sırasında değişirse, iade edilen kimse hakkında kovuşturma 
veya muhakeme yapılabilmesi, ancak başka seklide vasıflandırılan suçun temel unsur
ları itibariyle İadeye cevaz vermesi halinde mümkündür. 

Madde 34 
Eşyanın Teslimi 

1. Talep edilen Taraf, talep eden Tarafın isteği üzerine aşağıdaki eşya ve kıy
metlere kendi mevzuatının müsaade ettiği ölçüde, el koyacak ve teslim edecektir -

a) Suçun işlenmesinde kullanılmış veya delil teşkil edebilecek, 
b) Suç neticesinde elde edilmiş olup ladesi İstenen kimsenin tutuklandığı anda 

tasarrufu altında bulunan veya daha sonra ortaya çıkan, 
Eşya ve kıymetler, iade edilen kişi ile birlikte veya, bu mümkün olmadığı tak

dirde, sonradan teslim edilir. 
2. Bu maddenin birinci bendinde belirtilen eşya ve kıymetler, İstenen kimsenin 

ölmesi veya kaçması nedeniyle kabul edilmiş iadenin gerçekleşmemesi halinde dahi, 
teslim edilir. 

3. Eşya veya kıymetlerin teslimi önemli masrafları gerektiriyorsa, bu masraf
lar talep eden Akit Tarafça ödenir. 

4. Talep edilen Akit Taraf, yürütmekte olduğu usul işlemleri nedeniyle, bu 
maddenin birinci bendinde belirtilen eşya ve kıymetlerin teslimini geçici olarak erte
leyebilir veya geri verilmeleri kaydı ile teslim edebilir. 

5. Ancak, talep edilen Akit Tarafın veya talep edilen Akit Taraf ülkesinde bu
lunan üçüncü şahısların belirtilen eşya ve kıymetler üzerindeki müktesep hakları sak
lıdır. Bu tür hakların varlığı halinde, kovuşturma sona erince sözkonusu eşya ve kıy
metler en kısa zamanda ve ücret istenmeden talep edilen Akit Tarafa iade olunacak
tır. 

Madde 35 
Transit 

1. Akit Taraflardan herbiri, diğer Akit Tarafın talebi üzerine üçüncü bir Dev
let tarafından sözkonusu Tarafa teslim edilen kimsenin kendi ülkesinden transit ola
rak geçmesine müsaade eder. 

Talepnameye suçun bu Sözleşme uyarınca iadeyi gerektirecek nitelikte olduğunu 
gösterir belgeler eklenecektir. Ancak on yedinci maddedeki cezanın suresine ilişkin hü
kümler gözönünde tutulmaz. 

2. Talep edilen Akit Taraf, kendisine en uygun gelen ulaştırma araçları ile 
ve şartlarla transit geçilmesine İzin verir. 

3. Talep edilen Akit Taraf ne kendi vatandaşlarının ne de kendi ülkesinde 
haklarında kovuşturma yapılan veya ceza çekmek durumunda bulunan kimselerin 
transit geçmelerine İzin vermeye mecbur değildir. 

Madde 36 
Masraflar 

1. İadeye tâbi tutulan kişinin teslimi anına kadar yapılacak masraflar İade 
eden Akit Tarafa, iadenin bu safhasından sonraki masraflar İadeyi İsteyen Akit Ta
rafa aittir. 
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2. Transit yolu İle yapılan iadede masraflar iadeyi talep eden Akit Tarafa 
aittir. 

Madde 37 
Dava Sonuçları Hakkında Bilgi Verme 

1. İadesi istenen kimsenin teslim edildiği Akit Taraf, diğer Tarafa bu kimse 
aleyhinde yürütülen cezai kovuşturmanın sonuçları hakkında bilgi verecektir. 

2. Mahkûmiyet halinde, kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı bir örneği di
ğer Akit Tarafa gönderilecektir. 

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 

Madde 38 
İhbar 

1. Akit Taraflardan her biri, ülkesinde suç İşleyip kendi ülkesine dönen diğer 
Akit Taraf uyrukları hakkında kovuşturma yapılması için diğer Akit Tarafa ihbarda 
bulunabilir. 

2. Bu amaçla, onaylı çeviriler, fotokopiler ve ihbar konusu suçla ilgili diğer 
bilgilere ilişkin belgeler ücretsiz olarak gönderilir. 

3. Talep edilen Akit Taraf yasalarına uygun olarak konuyu adli mercilerine 
intikal ettirecek, bu ihbar üzerine yapılan İşlemi bildirecek ve gerekirse alınmış kara
rın bir örneğini gönderecektir. 

D Ö R D Ü N C Ü K I S I M 
NİHAİ HÜKÜMLER 

Madde 39 
Yürürlüğe Giriş 

1. Bu Sözleşme onaylanacak ve onay belgelerinin teatisini İzleyen otuzuncu 
gün yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Sözleşme, yürürlüğe girer girmez 29 Mayıs 1932 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Suçluların iadesi ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi» ni 
ilga edecek ve onun yerini alacaktır. 

Madde 40 
Sözleşmenin Süresi 

1. Bu Sözleşme, süresiz olarak yapılmıştır. 
2. Akit Taraflardan herbiri, her an Sözleşmeyi feshedebilir. Fesih, İhbarın di

ğer Akit Tarafta alındığı tarihten altı ay sonra hüküm İfade eder. 
İşbu hükümlerin tanıtı olmak üzere Akit Tarafların yetkili temsilcileri işbu 

Sözleşmeyi imzalamış ve mühürlerini tatbik etmişlerdir. 
Budapeşte'de 10 Haziran 1981 tarihinde Fransız dilinde iki nüsha esas metin 

olarak hazırlanmıştır, 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ adına MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ adına 
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vouventtou 
d'entraide Judlcfarie en matière pénale et d'extradition entre 

l a République de Turquie et L» République Populaire Hongroise 
La République de Turquie et la République Populaire Hongroise désireuses de 

Promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire, 
ont résolu de conclure une Convention relative à l"entraide judiciaire en 

matière pénale et à l'extradition. A cette fin, elles ont désigné pour leurs plénipoten
tiaires : 

pour la République de Turquie 
Monsieur Kamuran Gûrtin 
Secrétaire Général du Ministère 
des Affaires Etrangères 
pour la République Populaire Hongroise 
Monsieur le Dr. Ferenç Petrik 
Vice - Ministre de Justice 
qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, reconnus en bonne 

due forme, sont convenus des d J positions suivantes : 

CHAPITRE PREMIER 
ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE 

Article 1 
Obligation d'entraide 

Les Parties Contractantes s'engagent réciproquement à se prêter entraide 
judiciaire en matière pénale dans les conditions prévues par la présente Convention. 

Article 2 
Etendue de 1' entraide 

1. L'entraide judiciaire s'étend surtout sur l'exécution d'actes d'enquête 
préliminaire, l'audition de l'inculpé, du témoin et de l'expert, la visite sur les lieux, 
<a saisie d'objets, la remise des documenta et d'objets relatifs a la poursuite pénale 
ainsi que la signification des actes et des pièces. 

2. La présente Convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arres
tation et de l'exécution de la peine. 

Article 3 
Refus d'entraide 

1. L'entraide pourra être refusée, si 
a) la demande se rapporte & des infractions considérées par la Partie Con

tractante requise, soit comme des infractions de nature politique ou des infractions 
connexes à celles-ci, ou des Infractions consistant uniquement en la violation d'obliga
tions militaires, soit comme des infractions en matière de douanes, d'impôt, de taxes 
ou de change; 

b) la Partie Contractante requise estime que l'exécution de la demande est 
de nature à porter atteinte a la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de son 
pays. 

2. Ne seront pas considérés aux termes de l'alinéa 1 de présent article, comme 
infractions de nature politique ou comme infractions connexes à celles-ci, les faits 
suivants : 

Yürütme ve İdare BSIOano Sayfa : M 



5 Agustos 1982 — Sayi : 17773 RESMî GAZETE Sayfa : 15 

a) l'attentat & la vie, y compris la tentative et la complicité, sauf s'il a été 
commis dans un combat ouvert; 

b) les Infractions dont la poursuite relève de l'obligation découlant des con
ventions internationales multilatérales, auxquelles toutes les deux Parties Contractan
tes font parties. 

Article 4 
Commissions rogatoires 

1. Chacune des Parties Contractantes pourra adresser & l'autre Partie Con
tractante des commissions rogatoires en vue d'exécuter les actes de procédure tels 
que l'interrogatoire des inculpés, l'audition des témoins, des experts et des parties 
lésées. 

La Partie Contractante requise exécutera 1? commission rogatoire conformé
ment à sa législation. 

2. Les commissions rogatoires relatives à la perquisiton ou à la saisie des 
objets sont exécutées dans les conditions suivantes : 

a) 1"Infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de 
donner lieu à l'extradition; 

b) l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la législa
tion de la Partie Contractante requise. 

3. La Partie Contractante requise transmettra à la Partie Contractante requ
érante 1er; copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers et des pièces 
demandées. 

Les objets qui auront été envoyés en exécution d'une commission rogatoire 
seront retournés aussitôt que possible par la Partie Contractante requérante à la 
Partie Contractante requise, & moins que cette dernière n'y renonce expressément. 

* 4. La Partie Contractante requise se réserve le droit de surseoir à la remise 
des objets s'ils lui sont nécassaires pour une procédure en cours. 

5. Les représentants du tribunal requérant, ainsi que les représentants des 
parties au procès, pourront être présents, & titre d'observateurs, à l'exécution de la 
commission rogatoire, si la Partie Contractante requise y consent. 

Article 5 
Signification 

1. La Partie Contractante requise procédera conformément à sa législation en 
vigueur, à la remise de toutes sortes d'actes de procédure, de décisions judiciaires et 
citations à comparaître dessés par les autorités judiciaires de la Partie Contractante 
requérante aux fins de signification. 

2. La preuve de la signification se fera au moyen soit d'un récépissé daté et 
signé par le destinataire ainsi que par l'agent chargé d'effectuer la signification, soit 
d'une attestation de l'autorité de la Partie Contractante requise constatant le fait, la 
forme et la date de la signification, conformément & sa législation en vigueur. 

La Partie Contractante requise transmettra à la Partie Contractante requérante, 
le récépissé ou l'attestation accompagné d'un document constatant que la signification 
a été effectuée en bonne et due forme. 

3. Si la signification n'a pu être effectuée, la Partie Contractante requise en 
fera connaître la raison à la Partie Contractante requérante en restituant en même 
temps les actes. 

4. Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de signifier sans 
contrainte les actes à ses ressortissants par l'entremise de ses agents diplomatiques ou 
consulaires. 
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Article 6 
Comparution des témoins et experts 

1. Si la Partie Contractante requérante estime que la comparution person
nelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement 
nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation, et la 
Partie Contractante requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître. La 
Partie Contractante requise fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert A 
la Partie Contractante requérante. 

2. La demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des 
indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour A rembourser. 

3. Si une demande lui est présentée A cette fin, la Partie Contractante 
requise pourra consentir une avance au témoin ou à l'expert Celle-ci sera menti
onnée sur la citation et remboursée par la Partie Contractante requérante. 

4. Le témoin ou l'expert qui n'aurait pas déféré A une citation A comparaltsfe 
dont la signification a été demandée, ne pourra être soumis, alors même que cette 
citation contiendrait des injonctions, A aucune sanction ou mesure de contrainte dans 
le pays de la Partie Contractante requérante, A moins quil ne s'y rende par la suite 
de son plein gré et qu'il n'y soit régulièrement cité A nouveau. 

Article 7 
Immunité des personnes invitées A comparaître 

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, A la suite 
d'une citation, comparaîtra devant les autorités judioiaires de la Partie Contractante 
requérante, ne pourra êtra ni poursuivi, ni détenu, ni soumis A aucune autre restric
tion de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie Contractante pour des 
faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie Contrac
tante requise. 

2. Aucune personne de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les auto
rités Judiciaries de la Partie Contractante requérante afin d'y répondre des faits 
pour lesquels elle fait l'objet de poursuite, ne pourra y être m poursuive, ni détenue, 
m soumise A aucune restriction de la liberté individuelle pour des faits ou con
damnations antérieurs A son départ du territoire de la Partie Contractante requise 
et non visés par la citation. 

3. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert, 
ou la personne poursuivie ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie 
Contractante requérante pendant quinze jours consécutifs après que sa présence 
n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré sur ce 
territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté. 

Article 8 
Transfert des personnes détenues 

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle est exigée eu 
qualité de témoin aux fins de confrontation est demandée par la Partie Contrac
tante requérante, sera transférée temporairement sur la territoire où l'audition doit 
avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indique par la Partie Contrac
tante requise et sous réserve des dispositions de l'article 7 dans la mesure où celles-
ci peuvent s'appliquer. Le transfert pourra être refusé : 

a) si la personne détenue n'y consent pas, 
b) si la présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le 

territoire de la Partie Contractante requise, 
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c) si son transfert est susceptible de prolonger sa détention ou, 
d) si d'autres considerations impérieuses s'opposent & son transfert sur le 

territoire de la Partie Contractante requérante. 
2. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la 

Partie Contractante requérante à moins que la Partie Contractante requise ne de-
mande sa mise en liberté. 

Article 9 
Langue de communication 

Les demandes d'entraide Judiciaire sont rédigées dans la langue de la Partie 
Contractante requérante. 

Toutefois ces demandes et les pièces y annexées seront accompagnées d'une 
traduction certifiée conforme dans la langue de la Partie Contractante requise ou 
en français. 

Article 10 
Contenu des commissions rogatoires 

1. Les commissions rogatoires doivent être présentées par écrit, revêtues de 
la signature du juge ou du procureur compétent et même du sceau ou du cachet.de 
l'autorité judiciaire requérante; elles sont cependant exemptes de légalisation. 

2. La commission rogatoire doit contenir les indications suivantes : 
a) Les renseignements relatifs & l'Inculpation et un exposé sommaire des 

faits; 
b) la qualification légale de l'Infraction; 
c) le signalement exact autant que possible de l'Inculpé, sa nationalité, son 

domicile ou sa résidence; 
d) l'adresse des personnes devant être entendues et toutes précisions sur 

la mission confiée à la Partie Contractante requise y compris une liste des questions 
à poser; 

e) en cas de signification l'adresse du destinataire et le genre de l'acte ou 
pièce à signifier. 

3. La commission rogatoire relative & la visite sur les lieux ou à la saisie 
d'objects doit être accompagnée de l'expédition de la décision de l'autorité judiciaire 
ou de sa copié certifiée conferme. 

Article 11 
Non - exécution des commissions rogatoires 

1. Si la Partie Contractante requise ne peut exécuter la demande d'entraide 
judiciaire, elle en informera sans délai la Partie Contractante requérante en Indi
quant les raisons pour lesquelles l'exécution n'a pas eu lieu. 

2. SI l'autorité requise n'est pas compétente, elle transmettra la demande 
d'entraide judiciaire à l'autorité compétente.. 

Article 12 
Frais d'entraide 

1. A l'exception des frais et honoraires d'experts, la Partie Contractante 
requise ne peut demander le remboursement des frais occasionnés par l'entraide 
judiciaire en application de la présente Convention. 

2. La Partie Contractante requise peut demander une avance sur les frais et 
honoraires d'experts. 
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Article 13 
Indemnités et frais de voyage et de séjour 

1. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour a 
rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie Contractante requérante seront 
calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordées selon des taux au 
moins égaux & ceux prévus par les tarifs et règlements ou par la législation en 
vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu. 

2. Si le témoin ou l'expert le demande, la Partie Contractante requérante 
mettra & sa disposition une avance sur les frais de voyage et de séjour. 

Article 14 
Voies de communication 

1. Les autorités judiciaires des Parties Contractantes communiquent entre 
elles; 

— d'une part par la voie du Ministère de la Justice de la République de Turquie 
au Ministère de la Justice de la République Populaire Hongroise, 

— d'autre part par la voie du Ministère de la Justice ou du Parquet Général 
de la République Populaire Hongroise au Ministère de la Justice de la République 
de Turquie. 

2. Toutefois la communication directe prévue à l'alinéa 1 n'exclut pas la 
voie diplomatique. 

Article 15 
Information sur le casier judiciaire 

1. Les Parties Contractantes se renseignent réciproquement sur les décisions 
de condamnation comportant inscription au casier judiciaire sur leur propre terri
toire, prononcées par les autorités judiciaires de l'une d'elles à rencontre des res
sortissants de l'autre. 

2. Ces avis sont envoyés tous les six mois par la voie diplomatique. 
3. La traduction de ces avis dans la langue de l'autre Partie Contractante 

n'est pas nécessaire. 
4. Les Parties Contractantes se communiqueront les extraits du casier judi

ciaire, sur demande de leurs autorités judiciaires, pour les besoins d'une affaire pénale. 

CHAPITRE H 
EXTRADITION 

Article 16 
Obligation d'extrader 

Chacune des Parties Contractantes s'engage à livrer à l'autre Partie Contrac
tante, selon les règles et sous les conditions prévues par la présente Convention, 
les personnes qui, se trouvant sur le territoire de la Partie Contractante requise, 
font l'objet des poursuites ou sont condamnées pour une infraction par les instances 
judiciaires de la Partie Contractante requérante 

Article 17 
Infraction donnant lieu à l'extradition 

1. L'extradition n'est accordée que pour des infractions qui en vertu de la 
législation des deux Parties Contractantes sont punies d'une - peine- privative de 
liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère ou bien pour les
quelles un tribunal de la Partie Contractante requérante a prononcé une peine priva
tive de liberté d'une durée d'au moins six mois. 
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2. SI la demande d'extradlton vise plusieurs faits distincts punis chacun par 
la législation des deux Parties Contractantes d'une peine privative de liberté, mais 
dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie 
Contractante requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces 
derniers. 

Article 18 
Refus de l'extradition 

L'extradition n'est pas accordée dans les cas suivants : 
a) si la personne dont l'extradition est demandée, est ressortissante de la 

Partie Contractante requise; 
b) si l'infraction a été commise sur le territoire de la Partie Contractante 

requise; 
c) si a l'égard de la personne réclamée est Intervenu pour le ou les mêmes 

faits une ordonnance sans suite, une ordonnance de non - lieu, une décision de con
damnation ou d'acquittement par les autorités judiciaires de la Partie Contractante 
requise; 

d) si l'infraction motivant la demande d'extradition a été commise hors des 
territoires des deux Parties Contractantes et lorsque la législation de la Partie 
Contractante requise n'autorise1 pas la poursuite des Infractions du même genre 
commises hors de son territoire; 

e) si d'après la législation de l'une ou de Vautre Partie Contractante, la 
prescription de la punissabilité ou de l'exécution de la peine est acquise au moment 
de la réception de la demande d'extradition; 

f) si l'infraction punissable par la Partie Contractante requise fait l'objet 
d'une amnistie générale décrétée soit par la Partie Contractante requérante soit par la 
Partie Contractante requise; 

g) si selon la législation de l'une des Parties Contractantes, le fait motivant 
l'extradition constitue une infraction dont la poursuite ne peut être entamée que sur 
la plainte de la partie lésée. 

Article 19 
infraction politique 

1. Si le fait motivant la demande d'extradition est considérée par la Partie 
Contractante requise comme une Infraction de nature politique ou comme une inf
raction connexe & celle-ci, l'extradition ne sera pas accordée. 

2. Ne seront pas considérées, aux termes de l'alinéa 1 du présent article, 
comme infractions de nature politique ou comme infractions connexes à celle-ci, les 
faits suivants : 

a) l'attantat à la vie*d>un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille, 
b) les infractions dont la poursuite relève de l'obligation découlant des 

conventions internationales multilatérales, auxquelles toutes les deux Parties Cont
ractantes font parties. 

L'obligation d'extrader existe, conformément a l'alinéa 1 dans les cas ci-dessus 
mentionnes. 

Article 20 
Infractions militaires 

L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des inf
ractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Con
vention. 
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Article 21 
Infractions fiscales 

1. L'extradition n'est pas accordée pour les infractions en matière de douanes, 
d'impôts, de taxes et de change. 

2. Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, par échange de notes, con
venir d'accorder l'extradition, dans les conditions prévues par la présente Convention, 
pour tout ou partie des Infractions visées à l'alinéa précèdent. 

Article 22 
Poursuites en cours pour les mêmes faits 

L'extradition peut être refusée si une procédure pénale contre la personne 
reclamée pour le fait ou les faits motivant la demande est en cours sur le territoire 
de la Partie Contractante requise 

Article 23 
Voles et langues de communication 

1. La demande d'extradition sera effectuée, par écrit et par la voie diplôme-
tkie. 

2. Les demandes d'extradition sont rédigées dans la langue de la Partie Cont
ractante requérante. 

Toutefois, ces demandes et les pièces y annexées seront accompagnées d'une 
traduction certifiée conforme dans la langue de la Partie Contractante requise ou en 
français. 

Article 24 
Contenu de la demande d'extradition 

1. La demande d'extradition doit être accompagnée d'un mandat d'arrêt 
ou d'un autre document de la même force et du jugement de comlamnation exécutoire, 
al celui-ci existe. Ces documents doivent être revêtus d'une signature de magistrat. 
Les documents originaux peuvent être remplacés par des copies cerfitiées conformes. 

2. Au cas où les documents ne contiennent pas les renseignements ci-dessous, 
i l faut y annexer : 

a) la description du fai avec l'indication du Heu et de la date de la perpétra
tion; 

h) la qualification légale du fait et le texte des dispositions légales applicables 
ou appliquées; 

c) en cas d'une demande d'extradition en vue d'exécution, des annexes dont 
ressort la force exécutoire du jugement; 

d) les donnés aussi exactes que possible servant à la détermination de 
l'identité et la nationalité de la personne dont l'extradition a été demandée. 

3. Si la Partie Contractante requise ne considère pas comme satisfaisant les 
renseignements communiqués dans les annexes envoyés, elle demandera de les 
compléter dans un délai déterminé par cette même Partie. Ce délai peut être pro
longé sur demande motivée. En cans de non-communication des renseignements comp
lémentaires, la Partie Contractante requise décidera de la demande d'extradition, 
à la base des renseignements et des annexes étant à sa disposition. 

Article 25 
Mesures à prendre 

Les Parties Contractantes s'engagent, dès que les informations et pièces rela
tives à l'extradition sont présentées, à prendre toutes les mesures nécessaires, y 
compris à rechercher la personne réclamée et à la tenir en détention, jusqu'à ce que 
la procédure d'extradition aura été accomplie. 

Yürütme ve İdare saiamü Sayla : 20 



5 Ağustos 1982 — Sayı : 17773 RESMİ GAZETE Sayfa : 21 

Article 26 
Arrestation provisoire 

1. Les Parties Contractantes peuvent en cas d'urgence, demander l'arrestation 
provisoire de la personne recherchée, même avant l'envoi du dossier de la demande 
d'extradition. 

Dans la demande d'arrestation provisoire seront indiqués l'existance d'un man
dat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même portée ou d'un jugement à rencontre de 
la personne recherchée ainsi que la nature, la date et le lieu de l'infraction commise 
et toute donnée disponible sur l'Identité de la personne réclamée. 

2. Cette demande peut être transmise aux autorités de la Partie Contractante 
requise soit par la vole diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégra
phique ou bien par tout autre moyen transformable en forme écrite ou jugé approprié 
par les autorités compétentes dé la Partie Contractante requise. 

3. La Partie Contractante requise effectuera les actes nécessaires relatifs à 
r'arrestation provisoire et par le moyen le plus rapide, informera l'autre Partie 
Contractante du résultat obtenu. 

4. La durée de l'arrestation provisoire ne peut excéder les 40 jours. En cas de 
besoin et sur la demande de la Partie Contractante requérante, l'arrestation provisoire 
peut être prolongée d'une durée convenable, n'excédant toutefois pas les 20 pours. 

5. Au cas où le dossier de la demande d'extradition est soumis dans le délai 
prévu, l'arrestation provisoire sera maintenue jusqu'à ce que les autorités compétentes 
de la Partie Contractante requise aient statué sur l'extradition. 

6. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation ou à l'extradi
tion, si le dossier de la demande d'extradition parvient après l'expiration des délais 
prévus dans le présent article. 

Article 27 
Arrestation 

Sur la présentation du dossier de la demande d'extradition, la personne réclamée 
sera mise en état d arrestation jusqu'à ce que les autorités compétentes de la Partie 
Contractante requise aient statué sur l'extradition et, si celle-ci est accordée, jusqu'à 
la remise de la personne réclamée. 

Article 28 
Remise ajournée 

Dans le cas où une poursuite est en cours ou une décision de condamnation est 
prise par les instances judiciaires de la Partie Contractante requise à rencontre de la 
personne réclamée pour une autre infraction, les formalités de remise, bien qu'il soit 
statué prioritairement sur la demande d'extradition, peuvent être différées jusqu'à la 
fia de la poursuite ou jusqu'à ce que la peine soit purgée. 

Article 29 
Remise de l'extradé 

1. La Partie Contractante requise Informera la Partie Contractante requérante 
de sa décision sur la demande d'extradition. 

2. Si l'extradition est accordée, la Partie Contractante requise informera la 
Partie Contractante requérante de la date et du lieu de la remise de la personne 
réclamée ainsi que de la durée de la détention subie. Sauf le consentement de la Partie 
Contractante requérante, l'intervalle entre la date de la notification et celle de la 
remise de la personne à extrader doit être au moins de 15 jours. 

3. Si la personne réclamée n'a pas été reçue a la date fixée, elle sera mise en 
liberté à moins qu'une demande d'ajournement de 15 jours au maximum ne soit présen-
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tes par la Partie Contractante requérante dans les trois jours qui suivent la date fixée 
pour la remise. 

4. Si la Partie Contractante requérante redemande pour la même infraction 
l'extradition de la personne ainsi libérée, la Partie Contractante requise peut refuser 
l'extradition. 

5. Au cas où la personne extradée s'évaderait et retournerait sur le territoire de 
la Partie Contractante requise, elle pourrait faire l'objet d'une nouvelle demande 
d'extradition sans qu'il soit nécessaire de présenter à nouveau les documents prévus à 
l'article 24 de la présente Convention. 

Article 30 
Concours des demandes 

1. Si l'extradition est demandée concourremment par plusieurs Etats, soit pour 
le même fait, soit pour des faits différents, la Partie Contractante requise statue libre
ment, compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la nationalité de la 
personne réclamée, du lieu et de la gravité de l'infraction et des dates respectives des 
demandes. 

2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la Partie Contractante requise peut, 
en accordant l'extradition, autoriser la Partie Contractante requérante à livrer la 
personne extradée & l'Etat tiers qui l'avait réclamée concurremment. 

Article 31 
Limites de la poursuite pénale 

1. La personne extradée ne peut être poursuivie, jugée, détenue en vue de 
l'exécution d'une peine, soumise & toute autre restriction de sa liberté individuelle ou 
livrée à un Etat tiers pour «me infraction antérieure & la remise et différant de celle 
ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suiants : 

a) si la personne extradée ne quitte pas le territoire de la Partie Contractante 
requérante dans les 30 jours qui suivent son élargissement définitif; ce délai ne com
prend pas le temps durant lequel la personne livrée n'a pu quitter le territoire de cette 
Partie pour des raisons indépendantes de sa volonté. 

b) si, après l'avoir quitté, la personne est retournée volontairement sur le 
territoire de la Partie Contractante à laquelle elle a été livrée; 

c) si la Partie Contractante requise y consent expressément. 
2. Lorsque le consentement de la Partie Contractante requise est demandé aux 

fins de poursuite ou d'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise 
et différent de celle ayant motivé l'extradition, la Partie Contractante requérante est 
tenue de se conformer à la procédure prévue à l'article 24 de la présente Convention, 
ainsi que d'accompagner la demande d'un procés-verbal judiciaire consignant les décla
rations de l'extradé sur la procédure dont il est l'objet et mentionnant la possibilité 
qui lui a été donné d'adresser un mémoire en défense à la Partie Contractante requise. 

Article 32 
Réextradition à un Etat tiers 

1. Lorsque le consentement de la Partie Contractante requise est demandé en 
vue de la remise de la personne extradée à un Etat tiers, la Partie Contractante 
requérante transmettra à la Partie Contractante requise la demande d'extradition 
présentée par l'Etat tiers, accompagnée de toutes les pièces y relatives. 

2. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la demande présentée est accompagnée 
d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur la procédure 
dont i l est l'objet et mentionnant la possibilité qui a été donnée d'adresser un mémoire 
en défense à la Partie Contractante requise. 
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Article 33 
Modification de la qualification 

Si la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, 
la personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée que dans la mesure où les 
éléments constitutifs de l'Infraction autrement qualifiée permettraient l'extradition. 

Article 34 
Remise des Objets 

1. A la demande de la Partie Contractante requérante, la Partie Contractante 
requise saisira et remettra, dans la mesure permise p|ar sa législation, les objets et 
valeurs, 

a) ayant servi à la perpétration de l'infraction ou pouvant servir de pièces à 
conviction, 

ib) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvée au moment de l'arresta
tion en la possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement. 

Les objets et les valeurs en question seront remis avec la personne à extrader 
ou dans le cas où cela ne serait pas possible, ultérieurement. 

2. La remise des objets et des valeurs visées à l'alinéa 1 du présent article 
sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu 
par suite de la mort ou de l'évasion de la personne réclamée. 

3. Si la remise des Objets ou des valeurs entraîne des frais importants, ceux-ci 
seront couverts par la Partie Contractante requérante. 

4. La Partie Contractante requise peut ajourner temporairement la remise 
des objets en des valeurs visée à l'alinéa 1 du présent article, aux fins des actes de 
procédure en cours,, ou peut les remettre sous condition de restitution. 

5. Sont toutefois réservés les droits que la Partie Contractante requise ou des 
tiers se trouvant sur son territoire auraient acquis sur ces objets et valeurs. Si de tels 
droits existent, les objets et les valeurs seront, la procédure terminée, restitués le plus 
tôt possible et sans frais à la Partie Contractante requise. 

Article 35 
Transit 

1. Chacune des Parties Contractantes accorde sur la demande de l'autre Parties 
Contractante, le transit à travers son territoire d'une personne livrée à cette dernière 
par un Etat tiers. A l'appui de cette demande sont fournies les pièces établissant 
qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu & l'extradition selon la présente Convention. 
Toutefois, i l n'est pas tenu compte des dispositions de l'article 17 relatives a la durée 
de la peine. 

12. La Partie Contractante requise autorise le transit par le moyen de transport 
et selon les modalités qui lut conviennent le mieux. 

3. La Partie Contractante requise n'est pas tenue & autoriser le transit de ses 
ressortissants ni celui des personnes qui sont poursuivies ou doivent purger une peine 
sur son territoire. 

Article 36 
Frais 

1. Les frais occasionnés par l'extradition jusqu'au moment de la remise de la 
personne réclamée sont à la charge de la Partie Contractante requise et ceux après 
la remise, à la charge de la Partie Contractante requérante. 

2. Les frais occasionnés par le transit sont à la charge de la Partie Contrac
tante requérante. 
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Article 371 

Informations sur les résultats de la procédure 
1. La Partie Contractante à laquelle a été remise la personne réclamée, infor

mera l'autre Partie Contractante des résultats de la procédure pénale entamée contre 
celle-ci. 

2. En cas de condamnation, une copie certifiée conforme du jugement ayant 
acquis la force de chose jugée sera transmise à l'autre Partie Contractante. 

CHAPITRE m 
DENONCIATIONS AUX FINS DE POURSUITE 

Article 38 
1. Chacune des Parties Contractantes peut dénoncer à l'autre Partie Contrac

tante, aux fins de poursuite, les infractious commises sur sou territoire par les 
ressortissants de l'autre Partie Contractante qui y seront retournés. 

2. A cet effet, les pièces, telles que traductions certifiées conformes, photocopies 
ainsi que d'autres informations relatives à l'Infraction dénoncée seront transmises 
gratuitement. 

3. La Partie Contractante requise soumettra l'affaire à ses autrotés judiciaires 
conformément à sa législation et fera connaître la suite donnée & cette dénonciation 
et transmettra s l l y a lieu, une copie de la décision intervenue. 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 39 
Entrée en vigueur 

1. La présente Convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur le trentième 
jour après l'échange dea instruments de ratification. 

2. Dès son entrée en vigueur la présente Convention remplace et abroge la 
Convention d'extradition et d'entraide judiciaire enmatière pénale signée à Ankara 
le 29 Mai 1932. 

Article 40 
Durée de la Convention 

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. 
2. Chacune des Parties Contractantes pourra, à tout moment, dénoncer la 

présente Convention et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de sa 
réception par l'autre Partie Contractante. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Parties Contractantes ont signé la 
présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait à Budapest le 10 Juin 1981 en double exemplaire original en langue 
française. 

Pour la République Pour la République Populaire 
de Turquie Hongroise 

Monsieur Kamuran GUrtln Monsieur le Dr. Ferenç Petrik 
Secrétaire Général du Vice-Ministre de Justice 

Ministère des Affaires Etrangères 
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Atama Kararı 
Millî Savunma Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 27801 
1. Bu kararda isimleri yazılı (2) Hakim subayın karsılarında gösterilen gö-

revlere atanmaları uygun görülmüştür. 
2. Bu Kararı Milli Savunma Bakam yürütür. 

3/8/1982 
Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU O. B. BAY ÜLKEN 
Başbakan Millî Savunma Bakam 

Ege Or. 959 ncu Müht. Bl. K. lığından, Hak. Yzb., Kerim KOCER, 975 - 1. 1981, 
M. S. B. As. Ad. İşi. Bşk.lığı emrine (Staj) 

M. S. B. Müş. Arşiv Md lüğü Gn. Evrak Arşiv Ks. A. V. liginden, Hak. Utğm., 
Hasan DENGİZ, 976 - 2, 1979, M. S. B. As. Ad. İşl. Bşk. lığı emrine (Staj) 

Yönetmelikler 
Tarım ve Orman Bakanlığından : 

T a r ı m ve Orman Bakanlığı Türk Milli Gıda Kodeksi Komiteni 
Yönetmeliği 

(16 Şubat 1964 tarihinde yayınlanan Türk Milli Gıda Kodeksi Komitesi Yö
netmeliği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.) 

Madde 1 — KOMİTENİN ADI : 
Komitenin adı, Türk Milli Gıda Kodeksi Komitesi olup, Tarım ve Orman Ba

kanlığı Türk Milli FAO Komitesi bünyesinde oluşturulmuştur. 
Madde 2 — KAPSAM : 
Tüm gıda maddelerine ilişkin kodeks standartlarının hazırlanması ve hazırlan

mış veya hazırlanmakta olan standartların ülkemiz koşullarına uyarlanmasını sağ
lamak üzere yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. 

Madde 3 — AMAÇ : 
Türk Milli Gıda Kodeksi Komitesinin amacı, Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) 

ve Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından ortaklaşa kurulan Ve merkezi Roma'da 
bulunan Gıda Kodeksi Komisyonu (Codex Alimentarius Comission) çalışmalarına ka
tılarak Komisyon tarafından hazırlanan Gıda Kodekslerinin Ulusal koşullarımıza uy
gunluğunu sağlamaya çalışmaktır. 

Madde 4 — ÜYE KURULUŞLAR : 
Türk Milli Gıda Kodeksi Komitesi üye kuruluşları; 
— Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 
— Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, 
— Tarım ve Orman Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Sağlık İşleri Gen. Md lüğü), 
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— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
— Ticaret Bakanlığı, 
— Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
— Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 
— Eğe üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
— Türkiye Ticaret Odaları, Sanayii Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, 
— Türk Standartları Enstitüsü'dür. 
— Gerekli durumlarda Türk Milli Gıda Kodeksi Komitesi Başkanlığının kararı 

ile ilgili uzman kişiler ve kuruluşlar toplantılara çağrılabilirler. 
Madde 5 — ÜYE KURULUŞLARIN TEMSİLİ : 
Üye kuruluşlar Türk Milli Gıda Kodeksi Komitesi çalışmalarına katılmak üzere 

iki yıllık süre için bir asil bir yedek üye seçerler Asil üyenin toplantılara katılma
ması halinde kuruluş yedek üye İle temsil edilir. 

Madde 6 — BAŞKANLIK : 
Türk Milli Gıda Kodeksi Komitesi Başkam Tarım ve Orman Bakanlığı Müs

teşarı olup, Genel Sekreterlik görevini Gıda Kontrol Genel Müdürü yürütür. 
Madde 7 — KOMİTENİN GÖREVLERİ : 
Türk Milli Gıda Kodeksi Komitesinin başlıca görevleri; 
a) Gıda Kodeksi Komisyonunca hazırlanacak olan veya hazırlanmakta olan 

gıda kodekslerinin ülkemizin tarımsal, endüstriyel ve hijyenik koşullarına uygun
luğunu sağlamak. 

b) Bu amaçla Gıda Kodeksi Komisyonu çalışmalarına paralel ihtisas komite
leri oluşturmak ve tasarıların komitelerce incelenmesini sağlamak. 

c) Tasarılar hakkında ihtisas komiteleri tarafından hazırlanan ve Türk Milli 
Gıda Kodeksi Komitesince Ülkemiz görüşü olarak belirlenen hususların savunulması 
için gerekirse uzman kişi yada kişilerin toplantılara katılmasına aracı olmak veya 
belirlenen görüşlerin dış temsilciliklerimiz kanalıyla toplantılara ulaşmasını sağla
mak. 

d) Toplantılara katılan temsilciler tarafından hazırlanan raporları İncelemek, 
e) Gıda Kodeksleri ile Ulusal Gıda Mevzuatı ve gıda üretimi arasında ulus

lararası ticaret açısından ülke ekonomisi ve sanayi yapısı gözönünde bulundurularak 
gerekli olan uyumu sağlamaya çalışmak. 

f) Alınan her türlü kararın üye kuruluşlar ve Komite Başkanlığınca uygun 
görülen ilgili diğer kuruluşlara iletilmesini sağlamaktır. 

Madde 8 — TOPLANMA VE KARAR ALMA : 
Türk Milli Gıda Kodeksi Komite Başkanlığının daveti üzerine, gerekli du

rumlarda ve yılda en az iki kez olmak üzere ve üye kuruluş temsilcileri sayısının 
salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarım toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. 

Oyların eşitliği halinde başkan iki oy hakkına sahiptir. 
Madde 0 — GİDERLERİN KARŞILANMASI : 
Türk Milli Gıda Kodeksi Komitesi çalışmalarının gerektirdiği her türlü harca

ma ve yolluklar, Gıda-Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesine konulan Ödenekten karşı
lanır. Bu amaçla ilgili diğer kuruluşların olanaklarından da yararlanılabilir. 

Madde 10 — YÜRÜRLÜĞE GİRME : 
Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 11 — Türk Milli FAD Komitesi'nin 16/2/1964 tarihli Olur'ları İle yü

rürlükte bulunan «Türk Milli Gıda Kodeksi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 12 — Bu yönetmeliği Tarım ve Orman Bakam yürütür. 
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T a r ı m ve Orman Bakanlığından : 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Mekanizasyon Araştırama ve Deney Enstitüsü 
Yönetmeliği 

Kapsam: 
Madde 1 — Bu Yönetmelik Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Tarımsal 

Mekanizasyon Araştırma ve Deney Enstitüsü Müdürlüğünün kuruluş, görev ve ça
lışma yöntemlerini kapsar. 

Dayanak: 
Madde 2 — Bu Yönetmelik 3203 sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilât Ka

nununun 8. ve 7. maddeleri ile 969 sayılı Tarım Bakanlığı Kuruluşlarına Döner Ser
maye Verilmesine Dair Kanuna göre hazırlanmıştır. 

Deyimler : 
Madde 3 — Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte geçen; 
a) «Bakanlık» deyiminden Tarım ve Orman Bakanlığı; 
b) «Genel Müdürlük» deyiminden, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü; 
c) «Tarımsal Araştırma» deyiminden, Tarım Bakanlığı Araştırmalar Yönet

meliğinin 2. maddesinde tanımı yapılmış bulunan tarım araştırmalarından Ziraat İşle
ri Genel Müdürlüğüne verilmiş olan görevler; 

d) «Tarımsal Mekanizasyon Aracı» deyiminden, tarım işletmelerinde tarım
sal üretim ve değerlendirme için kullanılan, her türlü enerji kaynağı, iş makinaları ve 
tesisleri; 

e) «Enstitü» deyiminden, Tarımsal Mekanizasyon Araştırma ve Deney Ensti
tüsü; 

f) «Araştırma Projeleri» deyiminden, tarımsal araştırma hizmetlerine ait ça
lışma programlarının bilimsel, teknik ve ekonomik yöntemlere göre düzenlenmiş şekli 
anlaşılır. 

İKİNCİ BOLÜM 

Amaç, Görev ve Kuruluş 
Amaç : 
Madde 4 — Enstitünün amacı, ülke tarımında üretim yöntemlerine uygun ola

rak tarımsal mekanizasyon araçlarının birim alanda nitelik ve niçelikli üretimini 
destekleyecek biçimde geliştirilmesi için araştırmalar yapmak ve mekanizasyon araç
larının deneylerini yapmaktır. 

Görevler: 
Madde 5 — Enstitünün görevleri şunlardır: 
a) Çeşitli ekoloji ve üretim koşullarına uygun mekanizasyon sistemlerini araş

tırmak; 
b) Bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerinin gereği olan, yeni mekanizasyon 

araç tiplerini geliştirmek amacıyla araştırmalar yapmak; 
c) Mekanizasyon araçlarının üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ya da adap

tasyonu üzerinde araştırmalar yapmak; 
d) Bakanlığın tarımsal üretim hedeflerine uygun mekanizasyon planlamaları 

için araştırmalar yapmak; 
e) Kalkınma planları ve yıllık programların hazırlanmasında Bakanlık için 

gerekli verileri toplamak ve bu verileri değerlendirmek; 
f) Üniversitelerin ilgili birimlerinde geliştirilen bilimsel verilerin uygulama

ya yönelik bir teknoloji biçimine dönüştürülmesi için araştırmalar yapmak; 
g) Kamu ve özel kesimde sanayici ve uygulayıcı kuruluşlarla işbirliği yapmak; 
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h) Tarımsal mekanizasyon araçlarıyla ilgili standardizasyon çalışmalarında 
T. S. E. ile işbirliği yapmak; 

i) Tarımsal mekanizasyon konusunda dokümantasyon hizmetlerini yürütmek; 
j) Tarımsal mekanizasyon araçlarının deney ve denetimlerini yapmak; 
k) Tarımsal mekanizasyon konusunda araştırma ve deney çalışmaları sonuç

larım yayınlamak; 
l) Görevlerin daha iyi yürütülmesi amacıyla mevzuat içinde alt istasyonlar 

kurmaktır. 
Kuruluş: 
Madde 8— Enstitü; bir müdür yönetiminde, 
— Araştırma ve Deney Kurulu 
— Müdür Yardımcıları 
— Başmühendisler 
— Mali ve İdari İşler bürolarından oluşur. 
Başmühendislikler : 
— Tarımsal Güç Kaynakları Başmühendisliği 
— Enerji ve Elektrifikasyon Başmühendisliği 
— Tarla Tarımı Mekanizasyonu Başmühendisliği 
— Bahçe Tarımı Mekanizasyonu Başmühendisliği 
— Hayvansal Üretim Mekanizasyonu Başmühendisliği 
— İşletme Tekniği Mekanizasyonu Başmühendisliği 
— Ürün Değerlendirme ve Tesisler Başmühendisliği 
— Onarım Teknolojisi Başmühendisliği 
— ölçme Tekniği Başmühendisliği 
— Değerlendirme ve Dokümantasyon Başmühendisliği'nden oluşur. 
Gerekli durumlarda Araştırma ve Deney Kurulunun önerisi ve Makam Onayı 

ile bu Başmühendislikler yeniden düzenlenebilir. Her Başmühendislik içinde gerekli 
sayı ve nitelikte laboratuvar ve çalışma alanlarının kurulması Araştırma ve Deney 
Kurulunca kararlaştırılır. 

Görev ve Sorumluluklar 
Enstitü Müdürü : 
Madde 7 — Müdür, Tarımsal Mekanizasyon dalında bir program veya proje

yi yürütme niteliği olan, yönetimde beceri kazanmış ve doktora yapmış Ziraat Yüksek 
Mühendisidir. Müdür tercihan Müdür Yardımcıları ve Başmühendisler arasından yü
rürlükteki mevzuata göre atanır. 

Müdür, araştırma ve deneylerle ilgili görevlerle, tüm hizmetlerin mevcut kanun, 
yönetmelik ve mevzuata göre düzenlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesinden, perso
nel arasında görev ve iş dağıtımı yapılmasından ve koordinasyonun sağlanmasından, 
görev ve hizmetlerin gerektirdiği iş gücü planlarının hazırlanmasından sorumludur. 

Araştırma ve Deney Kurulu : 
Madde 8 — Enstitüce tarımsal mekanizasyon konusunda yapılacak araştırma 

ve deney çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla Müdür başkan
lığında bir Araştırma ve Deney Kurulu oluşturulur. 

Kurul üyeleri; Müdür Yardımcıları ile Başmühendislerden ibaret olup, Kurul 
toplantılarına gerekli hallerde üniversite temsilcileri ve Bakanlığın Araştırma, Etüd 
ve Planlama Başmühendisi davet edilebilir. 

Kurul, Enstitünün görevleri İle ilgili plan, program ve projelerin ön çalışma
larını yapmak, yeni araştırma konulan ile proje önerilerinin hazırlanması için ilgili 
araştırıcılara görev vermek, projelerin; ara, yıllık ve sonuç raporlarım gözden geçir-
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mek, incelemek, yeni teklif edilen projelerde öncelik sırasını saptamak, deney ilke 
ve ücretlerini tespit ederek Bakanlığa sunmak, araştırıcı personelin yetiştirilmesi ve 
işgücü planım yapmak, toplantı, seminer ve fuarlar düzenlemek, Bakanlıkça verilecek 
diğer mekanizasyon konularını incelemek ve uygulamaya almak görev ve sorumlu-
luğundadır. 

Kurul yılda en az iki defa gündemli olarak toplanır, gerekli hallerde Müdürün 
çağrısıyla olağanüstü toplantılar yapar. Kurulun sekreterlik görevini Müdür Yar
dımcılarından biri yürütür. Kararlar salt çoğunlukla alınır. 

Araştırma ve Deney Kurulunun deney sonuçlarım incelemek üzere Müdür Yar
dımcılarından birinin başkanlığında bir Deney Kurulu kurulur. Deney Kurulu üyeleri 
Araştırma ve Deney Kurulunca seçilecek ilgili 5, Başmühendisten ve deney sahibi Baş
mühendisten ibarettir. Deney Kurulu deneyler tamamlandıkça. Müdür Yardımcısının 
çağrısıyla toplanır. Deney raporları bu Kurul üyelerinin salt çoğunluğuyla kabul edi
lerek Müdürün onayına sunulur. 

Müdür Yardımcıları : 
Madde 9 — Enstitüde iki Müdür Yardımcısı bulunur. Müdür Yardımcıları yö

netimde beceri kazanmış tercihan Ziraat Yüksek Mühendisi Başmühendisler arasından 
yürürlükteki mevzuata göre atanırlar. 

Müdür Yardımcıları, kendilerine bağlı bölümlerin koordinasyon içinde çalışma
larının sağlanmasından, araştırma, deney ve projelerle ilgili ihtiyaçların temininden. 
Müdürün görevlerinin ifasında Müdüre yardımcı olmaktan, danışmanlığını ve Müdür 
tarafından verilecek diğer işleri eksiksiz yapmaktan, Enstitünün teknik, idari, mali, iç 
ve dış hizmetlerini düzenlemek, yönetmek, denetlemek, genel ve döner sermaye bütçe
lerini hazırlamak ve bütçe ödeneklerini bütçe formülleri içinde harcamaktan, sivil 
savunma ve seferberlik işlerini yapmaktan sorumludurlar. Müdür bulunmadığı zaman 
Müdürün vekil bırakacağı Müdür Yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. 

Başmühendisler : 
Madde 10 — Başmühendisler, proje yürütme ve yöneticilik niteliği bulunan 

uzman Mühendisler arasından seçilirler. Başmühendisler, birimini temsil etmek, proje 
yürütmek, projelerin uygulama planını hazırlamak ve hazırlatmak, uygulamayı yö
netmek, denetlemek ve koordine etmek, bilim, teknik ve yöntem bakımından uygula-
mada görülen aksaklık ve tıkanıklıkları yerinde ve zamanında gidermek, yetkisini 
asanları Müdür Yardımcısına iletmek, birimi ile ilgili yıllık program ve bütçeyi öner
mekle sorumludurlar. 

Uzman Mühendisler: 
Madde 11 — Uzman Mühendisler, geçerli bir yabancı dili yeterince bilen, aday 

araştırıcılık süresini başarıyla tamamlamış araştırıcılardır. Uzman Mühendisler, Mü
dür önerisi ile Bakanlık tarafından atanırlar. Yeni proje önerilerinde bulunmak ve 
hazırlık çalışmalarına katılmak, Bakanlık izni ile doktora veya ihtisas çalışması için 
gerekli girişimlerde bulunmak, verilecek iş ve görevleri yapmaktan, yürüttükleri araş
tırmaların bilim, teknik ve yöntemine göre uygulamasından ve değerlendirilmesin
den sorumludurlar. 

Yüksek Mühendis ve Mühendisler: 
Madde 12 — Enstitüde çalışacak Yüksek Mühendis ve Mühendisler tercihan ta

rımsal mekanizasyon dalında öğrenim görmüş olanlarından seçilir ve yürürlükteki 
mevzuata göre atanırlar. Bunların, yeni araştırmaların hazırlık çalışmalarına katıl
mak, konusu ile ilgili literatür çalışmaları yapmak, istendiğinde araştırıcılara yar
dımcı olmak, aday araştırıcılık süresi içinde kendisini bilim ve teknik bilgi yönünden 
geliştirmek, çalışmaları konusunda her altı ayda bir rapor vermek başlıca görev
leridir. Yöneticileri tarafından verilecek işlerin tekniğine uygun olarak yapılmasın
dan işi verene karşı sorumludurlar. 
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Diğer Araştırıcı Personel: 
Madde 13 — Enstitü bünyesindeki birimlerde hizmete uygun olarak yürütülen 

ekonomi, matematik, fizik, vb. dallarda yüksek Öğrenim görmüş teknik elemanlar
dır. Bunların görev ve sorumlulukları madde 12'de sayılanlarla aynıdır. 

Başteknisyen, Teknisyen ve Benzeri Teknik Elemanlar: 
Madde 14 — Tespit edilen işgücü planına ve yürürlükteki mevzuata göre ata

nırlar. Araştırmaların bilim, teknik ve yöntemine göre uygulanması değerlendirilmesi 
ve yayına hazırlanmasında verilen görevleri yerine getirmekten, üretim ve deney üni
telerinde görev almaktan, yöneticileri tarafından verilecek işleri tekniğine uygun ola
rak yapılmasından işi verene karşı sorumludurlar. 

Araştırma Projeleri 
Araştırma Projeleri : 
Madde 15 — Araştırmalar örnek bir forma göre hazırlanır. Projesi yapılma

mış veya projesi onaylanmamış araştırma yapılamaz. Proje konuları; Bakanlık, araş
tırma ve çiftçi kuruluşları, uygulayıcı kamu ve özel kuruluşları, sanayiciler, yurt içi 
ve yurt dışı kamu ve özel kuruluşlardan gelebilir. 

Tetkik Mercileri : 
Madde 16 — Konu nereden gelirse gelsin projeler görevlileri tarafından hazır

lanır. Yöntemine göre Araştırma ve Deney Kurulunca incelenerek kabul edildikten 
sonra Bakanlık onayı ile uygulamaya konulur. 

Proje Tipleri : 
Madde 17 — Projeler bilimsel, teknik ve ekonomik değer ve genişliğine göre. 

tez projeleri ve uygulama projeleri olarak hazırlanır. 
Projelerin Genişlik Kapsamı: 
Madde 18 — Projeler ele alınırken, proje konusu olan bir sorunun öncelikle yurt 

ölçüsünde çözümlenmesi esası kabul edilir. Bu balkımdan benzer sorunun bulunduğu 
yer veya kuruluş projesinin kapsamı içine alınır. 

Proje Sorumlusu: 
Madde 19 — Her araştırma projesi bir proje liderinin sorumluluğu altında ör

gütlenir, yönetilir, denetlenir, sonuçlandırılır ve rapora bağlanır. Uzman Mühendisin
den Enstitü Müdürüne kadar her kademedeki araştırıca, proje lideri olabilir. 

Çeşitli Hükümler 
Madde 20 — Araştırma ve deneylerde her kademe bir üst kademe tarafından 

proje esaslarına göre, bilimsel, teknik, mali ve idari yönden kontrol edilir ve denet
lenir. Deney raporu almış imalâtçıların denetimi, bölgelerden gelecek uyarı ve Araş
tırma ve Deney Kurulunun önerisi ile görevlendirilecek yetkili ve uzman araştırıcılar 
tarafından yapılır. Denetleme sonucu bir rapora bağlanır ve rapor ilgililerce değerlen
dirilir. 

Madde 21 — Araştırıcı personelin hizmet içi eğitimi Enstitüde ve Enstitünün 
uygun göreceği kuruluşlarda yapılır. Araştırıcı personelin yabancı dil öğrenme, bilgi 
tazeleme ve geliştirme ve üst kademelere hazırlama eğitimleri için adaylıkları Ensti
tü Müdürünce önerilir. 

Madde 22 — Her kademedeki araştırıcılarda (Müdür, Müdür Yardımcısı, Baş
mühendisler, Uzman Mühendis, Yüksek Mühendis ve Mühendisler) kuruluş döneminde 
doktora, belirli hizmet süresi vb. gibi koşullar aranmaksızın bu görevlere atanabil
meleri için en çok 10 yıllık bir geçiş devresi tanınmıştır. Belirtilen nitelikteki araş
tırıcılar yetiştirilinceye kadar mevcut elemanlar Enstitü ve araştırmaların her ka
demesinde görevlendirilebilirler. 

Yürürlük : 
Madde 23 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 
Madde 24 — Bu Yönetmeliği Tarım ve Orman Bakanlığı yürütür. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından : 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş ve Müfettişlik 
Yeterini Sınavı Yönetmeliğinin 11 İnci Maddesinin İkinci Fıkrasının 

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 
Madde 1 — 28/7/1981 tarih ve 17414 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş ve Müfettişlik Yeterlik 
Sınavı Yönetmeliği'nin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, hiçbir gruptan 50 den az olmamak 
üzere, ortalama 70 puan almak gerekir.» 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakam yürütür. 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: 

Doçentlik Sınav Yönetmeliği 
I. Başvurma Şartları 
1 — Genel Olarak : 
Madde 1 — Doçentlik sınavına katılabilmek için adaylarda aranacak şartlar 

şunlardır: 
a) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktor veya tıpta uzman Unvanım 

veya üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tesbit 
edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak, 

b) Orjinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak, 
c) üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil 

sınavım başarmış olmak, 
d) Deneme dersinde başarılı olmak. 
2 — Yabancı Dil Sınavı : 
Madde 2 — Doçentliğe başvuracak olanların tabi bulundukları yabancı dil 

sınavı, üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanır. Yabancı dil sınavı ile 
ilgili hazırlıklar ve diğer işlemler üniversitelerarası Kurulun kuracağı Doçentlik 
Sınavı Komisyonu tarafından yapılır. 

Yabancı Dil sınavına girmek isteyenler, bir dilekçe ile Şubat veya Eylül ayı 
sonuna kadar Komisyona başvururlar. Dilekçeye, lisans diploması, doktora diploması 
veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanat dallarında yeterlik belgesi İle nüfus cüzdanı
nın tasdikli sureti ve dört fotoğraf eklenir ve dilekçede başvurulan yabancı dil belir
tilir. 

Yabancı Dil Sınavı, her yıl Mayıs ve Kasım aylarının ikinci yarısında İngilizce, 
Almanca, Fransızca ve İtalyanca dillerinden komisyon tarafından tesbit edilecek ta-
rihde ve yerlerde yapılır. 

Yukarıda belirtilenlerden başka dillerden yabancı dil sınavı açılması Üniversite
lerarası Kurulun bu hususta karar vermesine bağlıdır. 

Sınav yazılı ve sözlü olarak yapılır. 
Yabancı Dil Sınavının adayın bilim dalı ile ilgili olması gerekli değildir. 
Bilim alam bir yabancı dille ilgili olanlar yabancı dil sınavını başka bir yabancı 

dilde vermek zorundadırlar. 
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Komisyon her yabancı dil İçin, o yabancı dilin öğretimi ile görevli profesörler 
ve doçentler arasından beşer kişilik Jürileri ve dört yedek üyeyi her yıl Nisan ayı 
başında seçer ve üniversitelerarası Kurulun onayına sunar. 

Yazılı sınav soruları her yabancı dil için o yabancı dilin jürisi tarafından bü
tün adaylar için aynı olmak üzere adayların genel dil bilgisini ölçecek tarzda Nisan 
ve Ekim aylarının üçüncü haftasında hazırlanır ve komisyona teslim edilir. Sorular
da hiç bir bilim dalma ağırlık verilmez. 

Yazılı sınav % 10 farkla 150 kelimelik yabancı dilde bir metnin Turkçeye, 
Türkçe bir metnin yabancı dile çevrilmesi ve çoktan seçmeli soruların cevaplandırıl
ması tarzında yapılır. Komisyon, soruları yazdı olarak çoğaltır ve kapalı zarf İçinde 
sınav salonunda her adaya ulaşmasını sağlar. 

Sınav salonları başkan ve gözcüleri komisyon tarafından belirlenir ve onbeş 
gün önce, kendilerine ve bağlı oldukları Üniversitelere yazıyla bildirilir. 

Sınav tarihi ve her adayın sınava gireceği yer, onbeş gün önce adaya da taah
hütlü mektupla bildirilir ve üniversitelerde ilan edilir. 

Sınavda, komisyonca belirtilecek süre ve kurallara uyulması şarttır. Adaylar 
getirecekleri aynı yabancı dilde yazılmış sözlükten yararlanabilirler. 

Sınav kağıtları salon başkam tarafından sınav salonunun bulunduğu Üniversite 
Rektörlüğüne kapak zarf içinde imza karşılığı teslim edilir. Bu zarflar Rektörlükçe 
Doçentlik Sınav Komisyonuna gönderilir. 

Jüri sınav kağıtlarını, komisyonca belirlenen yerde değerlendirir ve oy çokluğu 
ile karar verir. Sonuç sınav kağıdının üzerine yazılıp imza edileceği gibi ayrıca ha
zırlanacak listelere de yazılıp İmzalanır. Kağıtlar başka yere götürülemez. 

Yazılı sınavda başarılı olanlar, komisyonca belirlenecek tarihte ve yerde sözlü 
sınava alınırlar. Sözlü sınavın tarihi ve yeri adaylara taahhütlü mektupla bildirilir. 
Sözlü sınav sonunda jüri, adayın yazılı sınav sonucunu da gözönünde tutarak, oy çok
luğu ile adayın sınavı başarıp başaramadığına ve başardı ise derecesinin İyi veya pek
iyi olduğuna karar verir. 

Sınav sonucu her adaya taahhütlü mektupla bildirilir ve sınavı başaranlara bir 
fotoğraflı başarı belgesi gönderilir. 

Sınavda başarılı olamayanlar aynı yabancı dilden üç defa daha sınava girebilir
ler. Bu sınavların aralıksız olması şart değildir. Dört sınavda başarı sağlayamayanlar 
aynı dilden tekrar sınava kabul edilmezler. 

3 — Deneme Dersi : 
Madde 3 — Deneme dersleri üniversitelerde Kasım ve Mart aylarının ilk haf

tası İle Mayıs ayının son haftasında yapılır. Yabancı Dil Sınavım başarmış olanlar 
doçent olmak istedikleri bilim dalında deneme dersi vermek üzere, bilim dalının asli 
konu olarak Okutulduğu üniversite Rektörlüğüne, Ekim, Şubat ve Nisan aylarının 
ilk yarısında dilekçe ile başvurabilirler. 

Aday dilekçesine, tasdikli nüfus cüzdanı sureti ve Yabancı Dil başarı belgesiyle 
4 fotoğraf ekler. Dilekçesinde aday, deneme dersi İçin başvurduğu bilim dalında beş 
konu belirler. 

Başvurulan Üniversitenin Rektörü, adayın başvurduğu bilim dalının asli ders 
olarak okutulduğu Fakülte Yönetim Kurulundan, deneme dersi için tercihan o fakül
teden beş profesörden oluşacak bir jüri kurulmasını ister. Jüri üyeleri o bilim dalın
daki profesörler arasından seçilir. O bilim dalında yeter sayıda Profesör yoksa yakın 
bilim dallarından seçim yapılır. Gereken hallerde jüri Uç üyeden de oluşturulabilir. 

En kıdemli profesör jüriye başkanlık eder. Deneme dersi jürinin adayca belirti
len beş konu arasından seçeceği konuda jüri ve öğrencilerin huzurunda verilir. Dene
me dersi süresi 45 - 50 dakikadır. 
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Deneme dersinin konusu, günü, saati ve yeri adaya en az bir hafta önce taah
hütlü mektupla bildirilir. 

Deneme dersinin sonucu oy çokluğu İle belirlenir ve bir tutanakla Rektörlüğe 
bildirilir. 

Başarılı olan adaya, Rektörlükçe bir deneme dersi Başarı Belgesi verilir. 
Başarısız Olanlar gelecek dönemlerde yeniden başvurabilirler. 
Başarılı olan ve olamayan adayların İsimleri Rektörlüklere Doçentlik Sınavı 

Komisyonuna bildirilir. 
H. Doçentlik Sınavı 
1 — Bilim Dalları ve Sınav Açılması : 
Madde 4 — Doçentlik sınavı yapılacak bilim dallan Üniversitelerarası Kurul 

tarafından tesbit edilir ve bütün üniversitelere bildirilir. Adaylar bilim dalı listesini 
üniversite Rektörlüklerinden alabilirler. 

Belirlenmiş bilim dallarında doçentlik sınavı yılda bir defa Mart ayında açılır. 
2 — Başvuru : 
Madde 5 — Doçentlik sınavına girmek isteyenler 15 Mart'a kadar Doçentlik 

Sınavı Komisyonuna dilekçe ile başvururlar ve dilekçede doçent olmak istedikleri 
bilim dalını ve uzmanlık ve araştırma konularım belirtirler. 

Dilekçeye, lisans diploması, doktora diploması Veya tıpta uzmanlık belgesi veya 
yeterlik belgesi, yabancı dil basan belgesi, başvurulan bilim dalında deneme dersi 
başarı belgesi, tasdikli nüfus cüzdanı sureti, dört fotoğraf eklenir. Aday yayınların
dan altışar nüshayı komisyona tevdi eder. 

3 — Jüri Seçimi : 
Madde 8 — Doçentlik sınavı komisyonu, Mart ayı içinde adayların dilekçele

rinde belirttikleri bilim dallarına, uzmanlık ve araştırma konularına göre. ad çekme 
usulü ile jüri üyelerini ve yedeklerini seçer ve Nisan ayı başında toplanacak üniver
sitelerarası Kurulun onayına sunar. 

Jüri üye ve yedeklerinin seçiminde bilgisayardan yararlanılabilir. 
Aday adedinin ikiden çok olması halinde bir bilim dalında birden çok jüri ku

rulur. 
Jüriler söz konusu bilim dalındaki beş profesörden oluşur. Dört de yedek üye 

seçilir. Seçim, sözü geçen bilim dalında birden çok öğretim üyesi bulunan ayrı fakül
telerden Üye girmesini sağlayacak tarzda yapılır. Bir fakültede bir bilim dalında bir 
profesör varsa, onun ismi, profesör sayısı en az olan benzer fakülte listesine eklenir. 

Aynı bilim dalında yeter sayıda üye bulunmadığı veya adayın bilim dalı veya 
uzmanlık ve araştırma konularının özelliği zorunlu kıldığı takdirde, yalan bilim dal
larından jüri üyesi seçimi yapılabilir. 

Yeterli sayıda üye bulunmadığı hallerde jüride beş üye kalmak şartıyla yedek 
üye sayısı ikiye kadar düşürülebilir. Jürinin bu şekilde de teşkiline imkan bulunma
dığı hallerde, jüri üyeleri sayısı üç olarak kabul edilebilir ve bu takdirde iki yedek 
üye seçilir. 

4 — Eserlerin İncelenmesi : 
Madde 7 — Adayın Komisyona verdiği yayınlar, Mayıs ayı içinde jüri üyelerine 

gönderilir. 
Jüri üyeleri adayın eserlerini inceleyerek düşüncelerini belirten birer rapor ha

zırlarlar. Hazırlanan bu raporlar, Ekim ayının İkinci yarısında yapılacak jüri toplan
tısına sunulur. Bu toplantının tarihi ve yeri Doçentlik Sınavı Komisyonu tarafından 
eserler jüri üyelerine gönderilirken belirlenir. 
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5 — Müzik ve Sanat Dallarında Eser İncelenmesi: 
Madde 8 — Müzik ve sanat dallarında doçentlik için başvuranların eserlerinin 

incelenmesi bakımından 5. 6. ve 7. maddelerin uygulanmasında bu dalların özelliği göz-
önünde tutulur. 

Jüriler müzik ve sanat dallarındaki eserlerin incelenme tarz ve yerini özelliği 
dikkate alarak belirlemeye yetkilidirler. 

Jüri toplantısında önce bir başkan ve bir raportör seçilir ve ondan sonra rapor
lar okunur ve müzakere yapılır. Sonuçta Jüri adayın doçent olmak istediği bilim da
lında orjinal ve bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olduğuna oy çokluğu ile karar 
verirse, doçentlik sınavının gününü, saatini ve yerini belirler. Bu karar jüri başkam 
tarafından adaya en geç sınavdan bir hafta önce taahhütlü mektupla tebliğ edilir ve 
ayrıca Doçentlik Sınavı Komisyonuna bildirilir. 

Jüri, adayın doçent olmak istediği bilim dalında sınava girebilmek için gerekli 
orjinal bilimsel araştırma ve yayınları bulunmadığı sonucuna varırsa, durumu bir tu
tanakla tesbit eder ve jüri başkam tutanağı Doçentlik Sınavı Komisyonuna gönderir. 

Sınava girme şartım haiz olmadığına karar verilen adaylar, aradan bir dönem 
geçmedikçe ve yeni yayın yapmış olmadıkça aynı bilim dalında doçentlik sınavına 
başvuramazlar. 

6 — Sınav : 
Madde 9 — Doçentlik sınavına girebileceği kabul edilmiş adaylar, belirtilen 

gün, saat ve yerde sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınav öğretim üye ve yardımcılarına 
açıktır. Günü ve saati sınavın yapılacağı yerde Doçentlik Sınav Komisyonu tarafın
dan bir hafta önce ilan edilir. 

Bu sınav sırasında, gereken bilim dallarında adayın kendi bilim dalı ile İlgili 
metinleri okuma ve anlama derecelerini gösteren bir yoklama da yapılır. 

Uygulamalı bilim dallarında adaylara laboratuar çalışması, hasta muayenesi, 
ameliyat gibi uygulamalar veya partik konu incelemesi yaptırılır. 

Adayın sınavda başarılı olup olmadığına jüri oy çokluğu ile karar verir ve dü
zenlenen tutanak, jüri başkanı tarafından Doçentlik Sınavı Komisyonuna gönderilir. 

Sınavda başarılı olamayan adaylar, İlerideki dönemlerde ard arda veya fasılalı 
olarak üç defa daha sınava girebilirler. Bunlar için sadece sınav safhası tekrarlanır. 

7 — Doçentlik Başarı Belgesi : 
Madde 10 — Doçentlik sınavında başarılı olanlar Jürinin bu hususu belirleyen 

kararı ile doçentlik yetkisini kazanırlar. Bu durum Jüri başkanı tarafından jüri hu
zurunda adaya bildirilir. 

Doçentlik yetkisini kazanmış olanlara Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ta
rafından Doçentlik Başarı Belgesi verilir. 

III. Çeşitli Hükümler 
1 — Görevin Terine Getirilmesi : 
Madde 11 — Doçentlik sınavında, deneme dersinde veya yabancı dil sınavında 

görevli Jüri üyeleri, salon başkanları ve gözcüler üniversite rektörünce mazeretleri 
kabul edilmedikçe bu görevden ayrılamazlar. 

2 — Akademik Kıyafet : 
Madde 12 — Doçentlik sınavı ve deneme dersinde jüri üyeleri akademik elbi

selerini giyerler. 
IV. Yürürlük 
Madde 13 — Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 
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İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinden : 

t. D. M . M. Akademisi Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliği 
Amaç ve Kapsam : 
Madde 1 — Kreş ve gündüz Bakımevi 1. D. M. M. Akademisi mensubu 0-6 

yaş gurubu çocuk sahibi ailelerin çocuklarının bakımları gerçekleştirmek, fiziksel 
ve ruhsal sağlıklarını korumak ve devam ettirmek, yaşama sağlıklı güvenli ve hu
zurlu başlamalarım, topluma yararlı Atatürkçü kişiler olarak yetişmelerini sağla
mak maksadıyla kurulur. 

Madde 2 — Yapılacak hizmetin tür ve niteliği, bunların uygulanmasındaki 
esasları, bakımevi personelinin görev yetki ve sorumluluklarım belirlemek için bu yö
netmelik hazırlanmıştır. 

Kuruluş ; 
Madde 3 — İ.D.M.M Akademisi Kreş ve Bakımevinin yukarıdaki amaçlara 

uygun olarak yönetiminde bu yönetmelik hükümleri uygulanır. 
Madde 4 — Kreş ve Gündüz Bakımevi Akademi Başkanının atayacağı bir yö

netici İle kreş ve gündüz bakımevinde çocukları bulunan öğretim Üye ve yardımcıları 
İle Memur (Müstahdem) lerin kendi aralarında seçecekleri 5 kişiden teşekkül edecek 
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. 

Kreş Üyeliği ve üyelikten Çıkarılma : 
Madde 5 — Medeni haklara sahip 1. D. M. M. Akademisi mensubu 0 -6 yaş 

çocuğu olan anne veya Baba kreş üyeliğine girebilir. Çocuğunu kreş veya gündüz 
bakımevinden alan anne veya babanın kreş üyeliği de sona erer. 

Üyelikten Çıkarılma : 
Madde 6 — a) Kendi isteği ile ayrılma (Yönetim Kuruluna bir ay önce dilek

çe ile bildirilerek ayrılma) 
b) Çocuğun 6 yaşı doldurduğunda kendiliğinden ayrılma. 
c) Yönetmeliğe aykırı hareket edenler Yönetim Kurulunun teklifiyle üyelikten 

çıkarılır. 
d) 2 ay üst üste çocuğunun masraflarını ve aidatım vermeyenler üyelikten 

çıkarılır. 
Madde 7 — Kreşin gelir kaynakları başlıca şunlardır : 
a) Kreşe üye olan çocuk velisi bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL. öder. 
b) Aylık bakım ücreti Yönetim Kurulunca tesbit edilir. 
c) üye aidatları (Her üye ayda 100 TL. yılda 1.200 TL. öder) 
d) Kreş ve Gündüz bakımevinde görevli yardımcı personelin çocuklarının öde

yeceği bakım ücreti Kreş müdürünün teklif ve Yönetim Kurulunun kararı ile tesbit 
edilir. 

e) Çeşitli yardım ve bağışlar. 
Madde 8 — Kreş ve bakımevinin gayelerinin gerçekleşmesi yönünden her tür

lü taşınır ve taşınmaz mal alıp satma işlemleri aidat ve kayıt ücretinden karşılanmak 
üzere Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleştirilir. 

Teşkilat ve Organları : 
Madde 9 — 1. D. M. M. Akademisi mensupları kreş ve gündüz bakımevinin 

organları şunlardır . 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetim Kurulu 
Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri : 
Madde 10 — Kreş üyelerinin tümü genel kurulu teşkil eder. 
Yıllık genel kurul toplantısı yılda bir defa Ocak ayı içinde Yönetim Kurulunun 

tayin edeceği bir günde yapılır. 
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Bu toplantının yeri, saati, toplantı günü, gündemi, toplantıdan 15 gün önce 
üyelere duyurulur. Toplantının yeri saati ve gündemi Akademi Başkanlığına bildiri
lir. İlk toplantıda kayıtlı bulunan üyelerin çoğunluğu, adi çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde toplantı 10 gün içinde tekrarlanır. 

İkinci toplantı sayı ne olursa olsun toplantı yapılır. 
Genel Kurul gündemi kurulda hazır olan üyelerin I/10'nun yazılı İsteği üzeri

ne değiştirilir, görüşülmesi istenen konular gündeme alınır. 
Genel Kurul toplantısı Yönetim Başkam veya görevlendirilen Yönetim Kurulu 

Üyesi tarafından açılır. Yoklama yapıldıktan sonra üyeler arasında bir kongre baş
kanı ve 2 sekreter seçilir. 

Toplantı Başkanlık divanınca yürütülür. 
Genel Kurulun Görevleri : 
a) Yönetim Kurulunun raporlarını gelir ve gider hesaplarım deneticilerin ra

porlarını inceler, ve karara bağlar. 
b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe raporlarını İnceler. 
c) Gizli oyla Yönetim Kurulunu ve deneticilerim seçer. 
d) Yeni çalışma yılı için amaçlara uygun çalışma hedeflerini belirler. 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri : 
Madde 11 — Yönetim Kurulu 5 asil 2 yedek üye olarak genel kurul tarafın

dan gizli oyla seçilir. Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir başkan 
yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip üye seçer. Başkan bulunmadığı zaman İkinci 
başkan İşi yürütür. Kararlar çoğunlukla verilir. Eşitlik halinde başkanın oyu etkin
lik kazanır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulundan her 
ne sebeble olursa olsun ayrılanların yerine yedek üyelerden en fazla oy alan asil üye
liğe çağrılır. 

İzinsiz olarak üç toplantıya katılmayan yönetim Kurulu Üyesi görevinden ay
rılmış sayılır. Kreç ve gündüz bakımevi için yapılacak harcamalar başkan veya Yö
netim Kurulu üyelerinden biri tarafından Yönetim Kuruluna getirilip karara bağla
nır. 

Yönetim Kurulu Genel Kurulun İcra organıdır. Bu nedenle her türlü İşlemleri 
yürütür. 

a) Üye olanların aidatlarım toplar. 
b) Gelirler, Yönetim Kurulunun tesbit edeceği bankaya yatırılır. Bankadan 

para çekimi Başkan ve Muhasibin imzasıyla olur. Muhasip üzerinde avans bulundu
rabilir. (Yönetim Kurulunun tesbit ettiği miktar kadar) 

c) Genel Kurulunun kararlarım kreş üyelerine duyurulmasını sağlar. 
d) Her türlü gelir gider, belge karşılık göstermek şartıyla yapılır. 
Başkan : 
Kreş ve gündüz bakımevin işyerinde bu yönetmelik gereğince ve genel kurulca 

verilen kararlara göre yönetime katılır. Kurumlar, resmi daireler ve bankalarda iş
lemlere dair evrak ve senetleri muhasiple birlikte imzalar. 

İkinci Başkan : 
Başkanın olmadığı zamanlarda başkanın görevini aynı yetki ile yapar. 
Sekreter: 
Kreşin bütün yazılı ve idari işlerini Başkanın bilgisi altında yürütür Başkanla 

birlikte yazışmalara İmzasını atar. Her türlü dosya ve arşiv işlerini yürütür. Karar 
defterine kararlan sırasıyla işler ve imzalar. Ayrıca üye kayıt defterini tutar. 

Muhasip : 
Başkanla birlikte, harcamaların yapılmasında hesap işlerinin tutulmasında ve 

kıymetli evrakların saklanmasından sorumludur. Görevi başında olmayan Yönetim 
Kurulu üyesine vekâlet eder. 
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Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri : 
Denetim Kurulu Genel Kurulca seçilen 2 asil 2 yedek üyeden kurulur. Ayrılan 

asil üyelerin yerine yedek üyeler alınır. Denetim Kurulu her üç ayda bir gelir ve 
gider hesaplarım ve yönetim kurulunun her türlü İşlerini kontrol eder. Denetleme 
sonuçlarım Yönetim Kuruluna bir raporla bildirir. 

Yönetim Kurulunun Tutacağı Defterler: 
Madde 13 — Yönetim Kurulunca şu defterler tutulur : 
a) Üye kayıt defteri 
b) Karar defteri 
c) Gelir gider defteri 
Madde 14 — Genel Kurul aşağıdaki durumlarda olağanüstü toplantıya çağrı

labilir. 
a) Yönetim Kurulunun isteği üzerine 
b) Denetim Kurulunun isteği üzerine 
c) Kreş üyelerinin üçte birinin yazılı İsteği üzerine 
Madde 15 — Kreş ve gündüz bakımevi personeli Yönetim ve özlük hakları 

bakımından Akademi Yönetim Başkan Yardımcılığına bağlıdır. 
Kreş ve Gündüz Bakımevinin Görevleri: 
Madde 16 — Kreş ve gündüz bakımevinin görevleri aşağıda gösterilmiştir: 
a) Bebeklerin ve küçük çocukların fiziksel - sosyal ve ruhsal gelişmelerini 

sağlar. 
b) İ.D.M.M. Akademisi mensubu ailelerin çocuğuna güvenilir bir bakım su

retiyle çocuk ile ilgili problemleri asgari seviyeye indirerek devamlı yüksek moral 
içinde tutar İş verimini artırır. 

c) Çalışan annenin çocuğunda görülen şefkat, İlgi ve bakım eksikliğini gidere
rek fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal yönden sıhhatli bir neslin yetiştirilmesine yar
dımcı olur. 

d) Çocukların okul öncesi eğitimlerini vererek okul döneminin verimli olma
sını Bağlar. 

Madde 17 — Kreş 0 - 2 yaş 3 yaşından gün almamış gündüz bakımevi (3, 6) 
yaş, 3 yaşından ilk Öğretim yaşına kadar olan çocukların bakıldığı ve eğitildiği ku
rumlardır. 

Kreş ve Gündüz Bakımevinin Kabul Şartları: 
Madde 18 — 1. D. M. M. Akademisi mensuplarından ebeveyinlerinden biri öğre

tim üye ve Yardımcıları, Memur olarak çalışanların çocukları için uygulanacaktır. 
Kayıt İçin Gerekli Belgeler : 
Madde 19 — Bu belgeler : 
a) Veli müracaat dilekçesi 
b) Çocuğa ait nüfus cüzdanı örneği 
c) Sağlık raporu 
d) Velinin bir, çocuğunun altı adet fotoğrafı 
e) Verem Savaş Dispanserinden aşı yapıldığına dair alınacak belge 
f) Kreş ve gündüz bakımevinin gerekli gördüğü diğer malzemeler. 
Kayıt işleri: 
Madde 20 — Sırası gelen çocuk için veliye haber verilir. Veli kayıt yaptırmak 

istiyorsa 1.000 TL, kayıt parası alınır. Çocuğa dosya açılır, istenilen evrak ve mal
zemeye ait liste veliye verilir. Veli belgeleri tamamladıktan sonra kayıt yapılır. 

Bakım ücreti kayıtla birlikte başlar kayıt parası yatırma ile kayıt yaptırma 
arasındaki süre hiç bir şekilde bir ayı geçmez. 

Geçtiği takdirde sıradaki diğer çocuk alınır. Aile kayıt yaptırmaktan vazgeçerse 
kayıt parası iade edilir. Altı ay geçmeden tekrar müracaat edemez. Kaydını yaptırdığı 
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halde çocuğunu göndermeyen Veli, çocuğu kayıtta tutmak üzere aidat ücretini her ay 
İçin yarım olarak öder. Bu müddet 3 ayı geçemez. Bakım ücreti ve üye aidatı her 
ayın başında peşin olarak ödenir, ödeme işleri ayın 10'una kadar sürebilir. 

Çalışma Düzeni: 
Madde 21 — 1) Bakımevi Cumartesi - Pazar ve tatil günleri dışında normal 

çalışma günlerinde saat 8.30 -17.30 arası açıktır. Yılda 30 gün tatil yapar. 
2) Tatil suresince Kreş ve gündüz bakımevinin boya, badana, tadilat, tamirat 

ve eğitim için düzenleme çalışmaları yapılır, tatil süresince bakım ücretinin yarısı 
Ödenir. Bu süre içinde kayıt sildiren ailelerin çocukları tekrar kayda alınmazlar. 

3) Kreşe gelmeyen çocukların durumları velileri tarafından kreş idaresine du
yurulur. Bulaşıcı hastalık nedeniyle gelmeyen çocuklar ise ancak İyileştiklerini bildiren 
doktor raporu İle kreşe devam edebilir. 

Çalışma Programları : 
Madde 22 — A) Eğitim Programları; 
Eğitim ve gelişim programları kurumda çalışan uzman elemanlar tarafından 

kendi mesleki bilgi ve değerleri ile eğitimin temel ilkeleri dikkate alınarak hazırlanır. 
a) Kreş ve gündüz bakımevndeki çocukların sevgi ve şefkate dayanan bir or

tamda beslenme, bakım, eğitim ile yetişme ve gelişmelerini sağlar. 
b) Çocuklara eşit muamele yapılır. 
c) Her çocuğun bir sonraki gelişim basamağına kolaylıkla ulaşmasını Bağlı

yacak tedbirler alınır. 
B) Sağlık Programları : 
Çocuk bakımevine kabul edilmeden önce İstenen gerekli belgelerin ışığı altın

da İ.D.M.M Akademisi doktor ve hemşireleri nezaretinde Sağlık Programlan uy
gulanır. Çocukların genel durumu ve aşılarının gününde yapılmasını sağlar. 

Çocuğun sağlık durumunun aile tarafındanda bilinmesine ve takibine İmkan 
vermek üzere ailelere aylık sağlık raporları yazılı olarak verilir. 

C) Beslenme Programları : 
Çocuklar fiziksel, duygusal, ruhsal durumlarına uygun olarak günlük kalori 

ihtiyaçları da gözönüne alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kreş ve gün
düz bakımevlerindeki 0-6 yaş grubu çocukları İçin gıda iştikakları ile ilgili bes
lenme cetveline tabi tutulurlar. Bebek mamaları doktor tavsiyesine göre sorumlu tu
tulacak personel tarafından hazırlanır. 

Gelişim Programları : 
Çocukların fiziksel, duygusal, ruhsal sosyal gelişmelerinin en iyi biçimde sağ

lanması, çocuk bakımevi yönetiminin sorumluluğudur. Uzmanların görüş ve gözlem
lerine dayanılarak çocuğun fiziksel, duygusal, ruhsal ve sosyal gelişimi muntazam 
kaydedilir. Bu gelişmeler ailelerle işbirliği yapmak suretiyle takip edilir. 

Madde 23 — Bakımevi müdürü sosyal hizmet mütehassısı hemşire, eğitici idari 
ve yardımcı personel İ. D. M M Akademisi Başkanlığınca kreş ve gündüz bakımevi 
faaliyetine çalıştırılır. 

Bakımevi personelinin seçiminde özel bir dikkat gösterilir. Personel ise alın
madan önce gerekli sağlık kontrollerini mutlak yaptırır. Bu kontrollar tam teşek
küllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilir. Yapılacak mu
ayenelerde öncelikle ve ezellikle teberküloz veya başka bir bulaşıcı hastalığı olup ol
madığı, bulaşıcı hastalıkları taşıyıp taşımadığı ve psikolojik durumlarına bakılır, geç
mişleri araştırılarak çocuklar İçin tehlikeli olup olmadığı incelenir. Personelin sağlık 
raporları Özellikle verem raporları her yıl muntazam yenilenir. Çocuk bakımevi ve 
kreş için personel atamaları tayin, nakil ve terfi işlemleri İ. D. M M Akademisi Baş
kanlığının yetkisindedir. 

Bakımevinde yetenekli kişilerden sözleşmeli personelde atanabilir. 
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MÜDÜR: 
Müdürün Görev ve Yetkileri : 
a) Müdür bakımevinin yönetim ve tetkik işlemleri ile ilgili yasa, tüzük, yö

netmelik ve İ. D. M M Akademisi Başkanlığının genelgelerine göre yürütmekle yü
kümlüdür. 

b) Bakimevindeki çocuklara en iyi biçimde hizmet verebilmesi için gereken 
önlemleri almak, görevliler arasında iş bölümü sağlamak ve denetlemek, 

c) Aylık harcama cetvelleri ve ödenek mevcutlarını tanzim etmek ve bakım
evinin bir sonraki yıla ait ihtiyaçları belirlemek, 

d) Ambar, ayniyat, depo ve yazı işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamk, ba-
kımevinden sürekli ve süresiz ayrılması veya görevinin değişmesi halinde ayniyat 
sayım devir teslim işlerini genel hükümler içinde tamamlatmak, 

e) Her yıl sonunda bakımevinin çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan prob
lemleri kapsayan bir rapor hazırlayarak 1. D. M. M. A. Başkanlığına göndermek. 

f) Bakımevinin özel hizmetlerinin görülmesinde yönetmelikte bulunmayan hu
suslarda ve kendisini yetkili görmediği hallerde İ. D. M. M. A. Başkanlığından bilgi 
istemektir. 

Sosyal Hizmet Mütehassının Görev ve Yetkileri : 
a) Bakımevine başvuran aileler ve çocuklarla ön inceleme yaparak sosyal in

celeme raporu düzenlemek, bakımevine alınacak çocukların kabul işlemlerini yürüt
mek. 

b) Aileler çocuklar ve bakımevi arasında uyum sağlamak, belirli aralıklarla 
ve gerektiği zamanlarda ailelerle çalışma yaparak gerekli önerilerde bulunmak. 

c) Aile ve çocuklarla ilgili sosyal faaliyetleri organize etmek. 
d) Hizmet için eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev 

almak. 
Doktor : 
Bakımevinin sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 
a) Çocukların beden ve ruh sağlığı için gerekli tedbirleri alır. 
b) Bakımevine alınacak çocukların kayıt ve kabul belgeleri arasındaki rapor

ları tanzim etmek. 
c) Kurum personelinin sağlık muayenelerini takip etmek, velinin hastalık

larının çocuklara geçmesini önleyici tedbirler alır. 
d) Çocukların periyodik sağlık kontrollarını yapar ve kayıtları tutar. 
e) Hasta çocukların muayene ve tedavilerini yapar, hastaneye yatırılması ge

rekenlerinin şevkini sağlar. 
f) Çocukların zorunlu ve gerekli görülen aşılarım yapar veya yaptırır. 
g) Bina ısısının ayarlanmasına ve havalandırma genel sağlık şartları konu

sunda bakımevi yönetimine tavsiyede bulunur. 
h) Personelin sağlık koşullarına uyup uymadıklarını denetler, uymayanları 

yönetime bildirir. 
ı) Personele salgın hastalıklardan korunma, bulaşıcı hastalıklar beslenme ve 

ilk yardım hakkında gerekli bilgiler verir ve onların eğitimine yardımcı olur. 
j) Hemşirelerin görevini kontrol eder. 
k) Gerekli göreceği diğer sağlık hizmetlerini yürütür. 
Hemşire : 
Sağlık hizmetlerinde doktorun yardımcısıdır. 
a) Çocukların kilolarım, boylarım, dişlerinin çıkış tarihlerinin zorunlu aşıları 

geçirmiş olduğu hastalıkları doktor nezaretinde takip eder, kartlarım tutar. 
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b) Kreş ve bakımevinin temizlikleri İle sabah temizliğinin yapılıp yapılmadı-
ğını kontrol eder. 

c) Süt çocukları grubunun sorumlusudur. 
d) Bu çocukların yemeklerini yeyip yemediklerini, mama ve yemeklerin hazır

lanmasını kontrol eder, gerekirse bizzat hazırlar. 
e) Bu çocukların mama kapları ile alt bezlerinin ve diğer tüm malzemeleri

nin sağlık şartlarına uygun olmasını temin eder. 
f) Bulaşıcı hastalıktan şüphelenmesi veya tesbiti halinde çocuğu derhal tesbit 

eder ve durumunu doktora ve velisine bildirir. 
g) Doktor veya yöneticinin sağlık konusunda vereceği diğer işleri yapar. 
Çocuk eğiticisi : 
a) Genel çalışma programlarında belirtilen esaslar için çocukların ilgi ve be

cerisine yönelik olarak grubun oyun, dinlenme, temizlik, beslenme, müzik ve İş prog
ramlarının yıllık, haftalık ve günlük planlar dahilinde hazırlanmasında yönetimle İş 
birliği yapar ve uygulanmasını sağlar. 

b) Grubun günlük yoklamalarını yapar. 
c) Gerekli araç ve gereçleri tesbit eder ve yönetime bildirir. 
d) Grubun en iyi hizmet alması için gerekli İşleri yapar ve yaptırır. 
e) Çalışma programında belirtilen çocukların, İlgi, İhtiyaç, seviye becerilerine 

göre. 
1 — Dinlenme oyun, 
2 — Temizlik 
3 — Beslenme, 
4 — Müzik, 
5 — İş alanlarında günlük faaliyet planlarım hazırlar ve uygular. 
A — Çocukların yemek yeme ve uyku durumlarım gösterir çizelgelerini hazır

lar ve uygular, 
f) Konusu ile ilgili diğer işlemleri yürütür. 
Çocuk bakıcısı : 
Çocukların temizlik işleriyle uğraşır. 
A — Çocukların beslenmesini sağlar. 
b) Kreş çocuklarının altım açar ve temizler. 
c) Süt çocuklarında annenin emzirme ve alt temizliği yapmasına yardımcı 

olur. 

kar. 

d) Bebeklerin oyun, emekleme ile yürümelerine yardımcı olur. 
e) Vakit cetvellerine göre çocukları uyutur ve besler. 
f) Kreş çocuklarının uyanışlarında ve yemekten sonra ellerini ve yüzlerini yı-

g) Soyunup giyinmelerini sağlar. 
Grubundaki çocukların top yekün sağlık, bakım, beslenme ev eğitiminde uzman 

personel ile eğitim elemanı ve hemşirenin yardımcısıdır, çocuk velileri ile doğrudan 
ilişkide bulunamaz. 

Hizmetliler : 
a) Bakımevinin tüm temizlik İşlerini yaparlar. 
b) Süt çocuklarının mama ve diğer yiyeceklerini, diğer çocukların sabah ve 

ikindi kahvaltılarım hazırlar, sıcak öğle yemeği servisini yapar. 
c) Yöneticinin vereceği diğer görevleri yerine getirir. 
Ahcılar : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Kreş ve gündüz bakımevlerindeki 0-6 
yaş grubu çocuklar için günlük diyet planlaması ve gıda iştikakları adı altında çıkan 
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yemek tabelalarına uygun olarak sıcak öğle yemeği servisini yapar, kahvaltılarını ha
zırlar. 

Sağlık Gelişim ve Eğitim Kurulu : 
Madde 24 — Sağlık gelişim ve eğitim kurulu çocukların sağlıklı, bakımları nor

mal büyüme ve gelişimleri ile modern okul öncesi eğitimini almalarını sağlamak ama
cıyla kararlar alan ve bu kararları uygulayan bir organdır. Müdürün Başkanlığında 
görevli doktor sosyal hizmet uzmanı ve çocuk eğiticisinin katılmasıyla kurulur. 

Ayda bir kez toplanır. Ve başta program olmak üzere yönetmelikte sorumlulu
ğuna verilen konuları görüşür. Karara bağlar, yıllık çalışma programlarım hazırlar. 
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde müdürün oyu etkinlik kazanır. 

Kayıtlar ve Defterler : 
Madde 25 — Çocuk Bakımevi büro memurunca aşağıdaki kayıt ve defterler tu

tulur. 
İdare bölümü : 
a) Mevcut çocukların kayıt defteri, 
b) Personel kişisel dosyaları, 
c) Personel imza dosyası, 
d) Gelen giden evrak defteri, 
e) Demirbaş eşya kayıtları, 
f) Yönetim işini kolaylaştıracak diğer kayıt ve defterler. 
Gelişim ve eğitim bölümü : 
a) Her çocuğun doğumundan başlayarak kayıt gününe kadar olan yaşamı hak

kında tüm bilgileri belirleyen ve bakımevindeki yaşantısının kaydedildiği bir dosya. 
b) Çocukların çalışmalarının saklandığı bir dosya, 
c) Günlük yoklama defteri, 
d) Yıllık, haftalık günlük plan dosyaları, 
e) Genel olarak her grup çocukların yaş özellikleri ve gelişim özelliklerini be

lirleyen bilgilerin bulunduğu dosya, 
f) Her grup önderinin konusu ile ilgili yazı haber ve makalenin toplandığı bir 

dosya, 
g) İşlerin kolaylaştırılacağı diğer kayıt defterleri. 
Kreş ve gündüz bakımevnin eşya ihtiyacı : 
Madde 26 — Döşeme ve demirbaş eşya ihtiyacı t D. M. M. Akademisinin yıllık 

bütçesinden programlar gereğince ve diğer bağışlardan karşılanır. Ayniyat talimat
namesi hükümleri gereğince kullanılır. Tasfiye halinde de aynı hükümler uygulanır. 

Diğer hükümler : 
Madde 27 — a) Kanuni emzirme süresi günde iki defa kullanılmak üzere ba

kımevi müdürü tarafından ayarlanır. 
Anne bu sürede çocuğu emzirir. 
b) Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda karşılaşılan zorlukların çözümü 

İçin İ. D. M. M. A. Başkanlığına başvurulur. 
c) Bu yönetmelik ve kreş gündüz bakımevinin özel şartlarına uymayan aile

lerin çocuklarının derhal kaydı silinir. 
Yürütme ve yürürlüğe giriş : 
Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete'de yayın tarihinde yürür

lüğe girer. Bunu müteakip 1. D. M. M. Akademisi Başkanlığı yer tahsisi personel ata
malarını yaparak demirbaş ve döşemeleri temin eder. 

Bu Yönetmelik hükümlerini İ. D. M M. Akademi Başkam yürütür. 
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İller Bankasından: 

Yönetmelik ve Teklif Şartnamesi Değişikliği 
«Eksiltmeye Girme Belgesi Yönetmeliği» 
7. «BELGE KOMİSYONU YETKİLERİ» Maddesi 2. Paragrafından sonra 

eklenecek 2A paragrafı: 
Bir kişi (Veya Şirket) tarafından aynı iş için Kendisi veya Başkaları adına 

(Şahıs ve Şirketler dahil) asaleten veya vekaleten «İhaleye Katılma Belgesi Veril
mesi» isteği varsa; 

bu istekleri terviç edilmiyerek Kendisi ve Başkasına (Şahıs ve Şirketler dahil) 
aynı iş için «İhaleye Katılma Belgesi» verilmez. 

«Alım, Satım ve ihale Yönetmeliği» 
5. «İLAN» Maddesi 6. Paragrafı Değişik Şekli: 
Aynı ilânda bir veya birden fazla iş ihaleye çıkarıldığı takdirde, işlerin tümü

nün keşif veya tahmini bedeli toplamının (1982 yılında) 5 milyon T L sını aşması ha-
linde ayrıca İstanbul'da çıkan en az bir gazetede İlân edilir. 

13. «PAZARLIK USÛLÜ» Maddesi b Fıkrası Değişik Şekli: 
b) Keşif veya tahmini bedeli (1982 yılında) 100.000,— TL. sını aşmayan ve 

Genel Müdürlükçe kapalı zarf usûlünün uygulanmasında fayda görülmeyen alım, sa-
tim, onarım, taşıma, yedek parça ve malzeme sağlanması v.b. ihale işlerinde; 

19. «ALIM, SATIM V E İHALE KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ VE ÇA
LIŞMA ESASLARI» Maddesi (a) Fıkrası 3. Paragrafından sonra eklenecek 3A Pa
ragrafı : 

Bir Kişi (veya Şirket) tarafından aynı iş için Kendisi ve Başkaları adına (Şa
hıs ve Şirketler dahil) asaleten veya vekâleten verilmiş Teklif Mektupları varsa; bu 
Teklif Mektupları işleme konmadan İade edilir. 

Proje ve İnşaat İşleri İle İlgili 
«Teklif Şartnamesi» 
4. «İHALEYE KATILMA BELGESİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ KOŞULLAR» 
Maddesi a Fıkrası Son Paragraf Değişik Şekli ile b Fıkrasına Eklenen h ve k 

fıkraları; 

a Fıkrası Değişik Son Paragraf : 
— Proje işlerinde; özel kişilerle. Kollektif Şirket teknik ortağının Meslek 

Odaları kimlik kartları ile öğrenim ve ihtisas durumlarım belirten öğrenim belgeleri
nin, Anonim, Limited Şirketlerin ise Meslek Odaları Tescil Belgeleri ile Teknik So
rumlularının öğrenim ve ihtisas durumlarım belirten öğrenim belgelerinin aslı veya 
noterden onaylı örneği, 

Eklenen h. Fıkrası : 
h) Bir Kişi (veya Şirket) tarafından aynı iş için Kendisi ve Başkaları adına 

(Şahıs ve Şirketler dahil) asaleten veya vekâleten «İhaleye Katılma Belgesi Veril
mesi» isteği varsa; 

bu istekleri terviç edilmiyerek Kendisi ve Başkasına (Şirketler dahil) aynı İş 
için «İhaleye Katılma Belgesi» verilmez. 

Müdürler Kurulunun 27/8/1976 Tarih 1830 sayılı Karar'larının k fıkrası olarak 
eklenmesi; 
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k) İhaleye katılmak İsteyenlerden daha önceki ihaleler için belgesini alma-
yan veya Belgesini alıp da Belge aldığı islerin tümüne katılmayanlarla, zarfların ve
rilmesinden iki gün önce yazılı olarak İhaleye katılmayacağım (Bankaca uygun gö
rülecek gerekçelerle) bildirmiyenlere müteakip ihale için «İhaleye Katılma Belgesi» 
verilmez. 

9. «TEKLİF MEKTUPLARININ AÇILMASI» Maddesi a fıkrası 1. Paragra
fından sonra eklenecek 1A paragrafı : 

bir Kişi (veya Şirket) tarafından aynı iş için Kendisi ve Başkaları adına (şa
hıs ve şirketler dahil) asaleten veya vekaleten verilmiş Teklif Mektupları varsa; bu 
Teklif Mektupları İşleme konmadan iade edilir. 

d Fıkrası Teni Şekli, iki Paragrafın e ve f fıkralarına dönüştürülmesi: 
d) Üzerinde silinti veya kazıntı bulunan tekliflerle; teklif edilen yazılı fiyatın, 

rakamla yazılı fiyat veya verilen teklif mektuplarında (% ) olarak teklif 
edilen bedel'in % 1'i üzerinde yanlış yazılan veya hesaplanan teklif mektupları; 

işleme konmadan iade edilir. 
1) % 1'in altında hatalı yazılı fiyatla, rakamla yazılı fiyattan, 
2) Teklif edilen (% ) ile bu indirime göre yanlış hesaplanan ihale 

bedelinden, 
Banka lehine olanı seçmekte serbesttir. 
e) Anlaşmazlık halinde Banka Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarına 

ve Müdürler Kurulu Kararlarına uyulur. 
f) Banka, işi dilediğine ihale edip etmemekte serbesttir. 
Şeklinde değişiklik yapılmıştır. 

«İç Piyasadan Malzeme Alımı ve (Satımı) Teklif Şartnamesi» 
4. «TEKLİF VERECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER» Maddesi a fık

rası 1. Paragrafından sonra eklenecek 1. A Paragrafı: 
Bir Kişi (veya Şirket) tarafından aynı iş için Kendisi ve Başkaları adına (Şahıs 

ve Şirketler dahil) asaleten veya vekaleten «İhaleye Katılma Belgesi Verilmesi» isteği 
varsa; 

Bu istekleri terviç edilmeyerek Kendisi ve Başkasına (Şirketler dahil) aynı iş 
için «İhaleye Katılma Belgesi» verilmez. 

8. «TEKLİF MEKTUPLARININ AÇILMASI» Maddesi A Fıkrası 1. paragra
fından sonra eklenecek 1. A Paragrafı: 

DIŞ ZARF içerisinin tetkikinde veya sonradan İÇ ZARF'ın açılmasında; 
Bir Kişi (veya Şirket) tarafından aynı iş için Kendisi ve Başkaları adına (Şa

hıs ve Şirketler dahil) asaleten veya vekaleten verilmiş Teklif Mektuplarına rastla
nırsa; Teklif (Mektupları işleme konmadan iade edilir. 

d Fıkrasının Değişik Şekli 
d) Üzerinde silinti veya kazıntı olan teklif mektupları; işleme konmadan iade 

edilir. 
Verilen teklif mektuplarında teklif edilen indirim veya (satımlarda) zamma 

göre teklif bedelinin yanlış hesaplanmış olması halinde ise Banka lehine olanı seçmekte 
serbesttir. 

Birim fiyatlarla miktarların Çarpımı ve genel toplamı arasında herhangi bir 
çelişme olması halinde, birim fiyat esas alınarak bulunacak toplama itibar olunur, 

şeklinde değiştirilmiştir. 11943 
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Genelge 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

Türkiye Elektrik K u r u m u İle Kurumdan Elektrik Enerjisi Satın Alan 
Belediye Elektrik İsletmeleri, Köyler ve Koy Elektrik Birliklerinin 
1 Ağustos 1982 Gününden Geçerli Olmak üzere Uygulanacakları 

Yakıt Fiyat Farkına İlişkin Genelge 

1. 20 Haziran 1982 tarih ve 17730 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan akarya
kıt yeni fiyatları dolayısıyla Türkiye Elektrik Kurumunun yürürlükteki elektrik 
enerjisi satış tarifesinin çift ve tek terimli bölümlerinin enerji terimlerine 1 Ağustos 
1982 tarihinden geçerli olmak üzere 24 (yirmidört) krş/kWh'lık yakıt fiyat farkı ek
lenmiştir, 

2. Türkiye Elektrik Kurumu Yasası'nın 27 nci maddesine göre elektrik ener
jisini Türkiye Elektrik Kurumundan satın alıp dağıtım şebekelerini kendi sınırları 
içinde kalmak üzere kendileri kurup isleten Belediye Elektrik İsletmeleri, köyler, köy 
elektrik birlikleri ve diğer amme hüviyetindeki hükmi şahıslardan; 

a) 1/12/1981 tarihinden sonra Bakanlığımızca elektrik enerjisi satış tarifeleri 
onaylanmış olanlara, onaylı elektrik enerjisi satış tarifelerinin çift ve tek terimli bö
lümlerinin enerji terimlerine yakıt fiyat farkı olarak 1/3/1982 tarihinden itibaren 15 
(onbeş) krş/kWh, 1/5/1982 tarihinden itibarende 15 (onbeş) krş/kWh eklenmişti. 
Bu defa 1 Ağustos 1982 tarihinden itibaren 30 (otuz) krş/kWh ekleyerek hazırlaya
cakları tarifeleri Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğinin 18 nci maddesi uyarınca mahalli 
gazeteler veya sair yayın vasıtalarıyla İlân ederek ilânı havi gazete veya tebligat ile 
tarifenin yürürlüğe girme kararının bir suretini Bakanlığımıza göndereceklerdir. 

b) 1/12/1981 tarihinden sonra Bakanlığımızca onaylanmış elektrik enerjisi sa
tış tarifesi bulunmayanlar 29 Aralık 1981 tarih ve 17559 sayılı Resmi Gazete'de yayın
lanmış olan elektrik enerjisi satış tarifelerinin çift ve tek terimli bölümlerinin enerji 
terimlerine yakıt fiyat farkı olarak 1/3/1982 tarihinden itibaren 15 (onbeş) krş/kWh, 
1/5/1982 tarihinden itibaren 15 (onbeş) krş/kWh, 1 Ağustos 1982 tarihinden İtibaren
de 30 (otuz) krş/kWh ekleyerek hazırlayacakları yeni tarifeleri Bakanlık onayına 
arz edeceklerdir. 

3. Bu tebliğ hükümleri Maliye, İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lıklarınca yürütülür. 

Tebliğ 
Para ve Kredi Kurulundan : 

Sıra No: 74 

1 — Arpa ihracaatında beher kilogram üzerinden 2.— TL. Destekleme ve Fi 
yat İstikrar Fonu Primi alınması kararlaştırılmıştır. 

2 — Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Sirküler 

Sayfa: 45 

Ticaret Bakanlığından: 

İhracat: (82/12) 

Canlı katır ve merkep ihracatının yasaklanması hakkındaki 22/5/1939 tarihli 
ve 2/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 8/7/1982 tarih ve 8/5035 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmış olup, canlı katır ve merkep ihracı serbest 
bırakılmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

SAYI : 1982/14? 

S AÛUSTOS 

n 

Dövizin Cinsi 1 

1 ABD dolan 

Döviz K i 

1982 TARİH 

SAYILI LİS 

Döviz Aha 

169,15 

urları Bülteni 

[İNDE UYGULANA 

3TE (TL. Olarak) 

Döviz Satış Efet 

172,53 

.ÇAKTIR. 

ctlf Alış 

169,15 

Efektif Satış 

174,22 
1 Avustralya dolan 170,72 174,13 162,18 175,84 
1 Avusturya silini «.76 9,96 9,76 10,05 
1 Batı Alman markı 68,60 69,97 68,60 70,66 
.1 Belçika frangı 3,5» 3,66 3,41 3,70 
1 Danimarka kronu 19,74 20,13 19,74 20,33 
1 Fransız frangı 24,66 25,15 24,66 25,40 
1 Hollanda florini 62,16 63,40 62,16 64,02 
1 İsveç kronu 27,68 28,23 27,68 28,51 
1 İsviçre frangı 80,68 82,29 80,68 83,10 

100 İtalyan lireti 12,28 12,53 11,67 12,65 
100 Japon yeni 65,22 66,52 61,96 67,18 

1 Kanada doları 134,86 137,56 128.12 138,91 
1 Kuveyt dinarı 589,17 600,95 559,71 606,85 
î Norveç kronu 25,42 25,93 24,15 26,18 
1 Sterlin 293,39 299,26 293.39 302,19 
1 Suudi Arabistan riyali 49,18 50,16 46,72 50,66 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD Dolan 17,3309 Avusturya silini 
2,4657 Batı Alman markı 

47,1169 Belçika, frangı 
8,5688 Danimarka kronu 
6,8592 Fransız frangı 
2,7212 Hollanda florini 
6,1109 İsveç kronu 
2,0965 İsviçre frangı 

1377,44 İtalyan lireti 
259,35 Japon yeni 

1,25426 Kanada dolan 
6,6542 Norveç kronu 
3,4394 Suudi Arabistan riyali 

1 Avustralya dolan 1,0093 ABD dolan 
1 Kuveyt dinan 3,4831 
l Sterlin 1,7345 
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Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1338) • 7 Ekim 1920 

5 Ağustos 1982 PERŞEMBE Sayı: 17773 

tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 8. No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

Bildirilmiştir : 

Banker Bantaş Yatırım Bankerlik Selahattln Diker'in tasfiyesine Ticaret Ba
kanlığının isteği üzerine Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesince 20/7/1982 tarihin
de karar verilmiştir. 

ödeme güçlüğü içinde bulunan Bankerlerin işlemleri hakkında kanun hük
münde kararnameler ve görevli 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılmış olan 
genel bildirideki esaslar dahilinde; 

1 — Banker Bantaş Yatırım Bankerlik Selahattln Diker'den alacaklı olanların 
bu İlân tarihinden itibaren 1 ay İçinde Ankara'da Bahçellevler Sondurak Ari Sü-
tttdyosu civarı D.S.l. Şantiye binasında faaliyette bulunan 6 nolu tasfiye kuruluna 
alacaklarım yazdırmak üzere başvurmaları, 

2 — Adıgeçen bankere ve söz konusu kanun hükmünde kararnamelerde belir
tilen ilgililerine borçlu olanlar ile bunların mevduat, para, mal hak ve menkul kıy
metlerini ellerinde bulunduranların ve geçersiz tasarruflardan yararlanmış olanların 
beyanda bulunmak üzere ilân tarihinden İtibaren 15 gün İçinde Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı No. 6 Kat 3 deki 6 nolu tasfiye Kurulu Başkanlığına başvurmaları, 

3 — Adıgeçen banker İle ilgili tasfiye karan görevli Bakanlığın başvurusu 
üzerine verilmiş olduğundan bizzat bankerin ve anılan kanun hükmünde kararname
lerde sayılan diğer ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kararnamenin 
5. maddesinde öngörülen şekilde tasfiye karan vermiş olan mahkemeye beyanda bu-
lunmalan, 

Hân olunur. 

Boyabat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/13 
Davacı Yaşar Çetinkaya ile davalılar Kadir CUmbül ve Sakine Cümbül arala

rındaki alacak davasının duruşmasında : 
'Davalı Boyabat İlçesi Yeşilçam Köyünden Sakine CUmbül adına çıkarılan da

vetiye tebliğ edilemediği gibi adreside tesblt edilemediğinden ilânen tebligat yapıl
masına karar verilmiş olup duruşmanın bırakıldığı 21/9/1982 günü saat 9.00 da Mah
kememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi hususu dave
tiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 11524 
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Giresun Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1980/52 - 1982/321 
Davacılar Sebahattin Dizdar ve diğerleri tarafından davalı Vedat Erden ve ar

kadaşları aleyhine ağılan paylaştırma davasının yapılan duruşması sonunda Giresun 
Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 25/6/1982 gün 1980/52 - 1982/321 sayılı karar
la Giresun Merkez Hacıhiiseyin Mahalelsi Sahil Yolu Sokağında pafta 25. ada 141, 
parsel 2 numaralı 317, 12 m' yüzölçümlü gayrimenkulun açık artırma yolu İle satıl
masına, satış bedelinin hisseleri nisbetinde hissedarlara verilmesine, masraf ve üc
reti vekaletin hissedarlara yükletiunesine karar verilmiş, hissedarlardan Hasan oğlu 
Selahattin Yazıcıoğlu'nun adresi meçhul olduğundan yayın yolu ile tebliğine karar 
verilmiş olmakla, bu İlanın yayımı tarihinden 15 gün sonra kararın hissedar Selahat
tin Yazıcıoğlu'na tebliğ edilmiş sayılacağı, yasal süre İçinde temyiz edilmediği tak
dirde hükmün kesinleyeceğl Hanen tebliğ olunur. 11307 

> • 
Tekirdağ Asliye Hukuk Hakimliğinden . 

E. No : 1981/54 
K. No : 1982/120 
Davacı Emine Demlr'in 6/2/1981 tarihli dilekçesi ile Davut Demir aleyhine 

Mahkememize ikame eylediği Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasınm ya
pılan 23/2/1982 tarihli açık yargılaması sonucunda : 

Tekirdağ 111 Merkez İlçe Araphacı Köyü, Cilt 047/01, sahife 7. kütük 3 numa
rada nüfusa kayıtlı bulunan Hamit ve Emine'den doğma 1934 doğumlu davalı Davut 
Demir ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Mehmet ve Kâmile kızı 1945 doğumlu davacı 
Emine Demlr'in M. K. nun 134. maddesi gereğince boşanmalarına. 

Karar verilmiş olup, tebligat yapılamayan evvelce Hanen tebligat yapılan da
valı Davut Demir'e karar ilânen tebliğ olunur. 11285 

Kayseri Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

1981/170 
Davacı Hüseyin Koyuncu tarafından, davalı Hacı Açık aleyhine açılan anlaş

manın feshi ve 458.459,34 lira alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda : 
Kayseri İli, Felahiye İlçesinde Kasap Mehmet'in oğlu Hacı Açık'm adresi meç

hul olduğundan, dava dilekçesi 8/7/1982 günü için ilânen tebliğ edilmiş, davalı Hacı 
Açık, duruşmaya gelmediği gibi, bir vekille de kendisini temsil ettirmediğinden, gı
yap kararının da ilânen tebliğine karar verildiğinden, adı geçen Hacı Açık'm 20/9/ 
1982 günü saat 9 da Mahkememizde hazır bulunması, yahut kendisini bir vekille tem
sil ettirmesi, aksi takdirde duruşmanın gıyabında görüleceğinden, gıyap kararı yeri
ne kâim olmak üzere, ilân olunur. 11300 * 

Silivri Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/265 
Sillvrinln Sallmpaşa Köyünden davacı Hatice Esar tarafından davahlar aynı 

Köyden Fatma Ener. Sebahattin Ener, Malahat Ener, Semahat Ener ve Nebahat 
Ener ve şerikleri aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında; 

Yukarıda adı geçen davalıların gösterilen adreste bulunamadıkları ve zabıta 
tahkikatına rağmen B d r e s l e r l tesbit edilemediğinden adlarına ilânen davetiye tebliğ 
edilmiş ve 7/7/1982 günü duruşmaya gelmediklerinden adlarına aynı yoldan gıyap 
tebliğine karar verildiğinden, duruşmamn bu kerre bırakıldığı 13/10/1982 saat 10.15 
te adı geçen davalıların Mahkemede hazır bulunmaları, gelmedikleri takdirde duruş
maya gıyaplarında devam olunacağı gıyap karan tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 11284 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

AŞAĞIDA AYRINTILI DURUMU GÖSTERİLEN MUHTELİF MALZEME 
SATIN ALINACAKTIR 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihale
nin en son teklif verme günü ve saatleri karsılarında gösterilmiştir. 

C i n s i Miktarı İhale tarihi Saati 

1. Muhtelif Konveyör Bandı 8750 Metre 23/8/1982 15.00 
2. PD - AP - A Tipi Kablo 10000 Metre 23/8/1982 lö.OJD 
3. Ocak İçi Eleksibl Konveyör Kablosu 

a) 5 x 16 mm3. 6000 Metre 23/8/1982 15.00 
b) 5 x 6 mm'. 130000 Metre 23/8/1982 15.00 
c) 4 x 25 mm1. 3000 Metre 23/8/1982 15.00 

4. VANTOP 
a) 400 0 mm. İlk 30000 Metre 23/8/1982 15.00 
b) 600 0 mm. İlk 25000 Metre 23/8/1982 15.00 

2 — Teklif zarflan İhale günleri saat 14.00'e kadar E.K.I. Genel Muhaberat 
Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 15.00'de Zonguldak'ta Ereğ
l i Kömürleri İşletmesi E.K.1. Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

4 — Şartnameler Zonguldak'ta E.K.l . Ticaret Şube Müdürlüğünden, Ankara'
da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satmalma Dairesi Başkan
lığından, İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İş Merkezi No. 284 - 288 Kat 
12 de T.K.I. Satmalma Müdürlüğünden, İzmir Bornova'da Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 11966 /1-1 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : 

Şarap Filtrasyon işleminde kullanılmak üzere saatte 3000 - 4000 litre şarabı 
süzebilecek kapasitede 40x40 cm. eb'adında plakalı bir adet filltre cihazı 7/9/1982 
günü saat 16.00'da Müdürlüğümüz binasında kapalı zarf usulü ile teklif alınarak sa
tın alınacaktır. 

Bu işe ait şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 11820/2-2 

D Ü Z E L T M E 
3/8/1982 gün ve 17771 sayılı Resmi Gazete'de Ankara Valiliği Bayındırlık Ba

kanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne ait ilânda ihale saati sehven saat 1100 olarak 
yayımlanmış olup saat 15.00 şeklinde düzeltilir. 11625 /1-1 

D Ü Z E L T M E 
2 Ağustos 1982 gün 17770 sayılı Resmi Gazete'de 1. Akşam Sanat Okulu Mü

dürlüğüne ait ilânda Aşağıda cetveldeki hatalar yapılmıştır. Doğruları karşısındadır. 
Grup 
No. C i n s i Yanlış Miktarı Doğru 

6 Apkant Pres (1,25 m) 10 Adet 20 Adet 
14 Tekerlek Balans cihazı (Seyyar) 300 Adet 10 Adet 

KOT: 5. Grup numarası yanlışlıkla 4 olarak basılmıştır. 
11689/1-1 
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Kırklareli Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

Deposu 
Parti 

Cins ve nev'l adedi 
Miktarı 

M 3 

Muham. 
bedeli 

TL. 

% 7,5 
teminatı 

TL. 

G. alan-Kaynarca 3. S. N . B. Meşe Tom. 9 283.609 6.350 135.090 
G. alan-Kaynarca 3. S. K B. Meşe Tomruk 1 42.433 4.650 14.800 

O. alan 3. S. N . B. Saçkmeşe T, 5 229.157 3.800 65.310 
G. alan 3. S. K. B. Saçlışeme T. 6 212.226 3.150 50.130 
G. alan 2. S. N. B. Kaim Kayın T. 1 27.939 9.350 19.600 
G. alan 2. S. K. B. Kaim Kayın T. 1 25.825 7.800 15.110 
G. alan 3. S. N. B. Kalın Kayın T. 1 13.847 6.550 6.800 

G. alan-Keşirllk 3. S. K. B. Kal. Kay. T. 2 16.278 4.550 5.570 
G. alan 2. S. N. B. İnce Kay. T. 1 26.426 7.100 14.070 

G. alan-Keşirllk 3. S. N . B. İnce Kay. T. 2 40.637 5.250 16.010 
G. alan-Keşirllk 3. S. K. B. İnce Kay. T. 2 29.823 3.900 8.730 

G. alan 3. S. N. B. Kav. T. 2 29.459 3.030-3.800 7.020 
G. alan-Keşirllk 2. S. Kay. Mad. Direk 7 244.891 3.650 87.065 

Keşirllk 2. S. Meye Mad. Direk 2 48.936 4.350 15.970 
Kesirlik 2. S. Gür. Mad. Direk 1 15.787 2.920 3.460 

YEKUN 43 1287.273 444.735 
1 — İşletmemizin yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvali 17/8/1982 

Salı günü saat 14.00 te açık arttırma suretiyle satılacaktır. 
2 — Bununla İlgili ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul Orman 

Bölge Başmüdürlüğü, Demirköy, Vize, Çatalca ve İstanbul İşletmelerine gönderil
miştir. 

3 — Emvalin bir kısmı 1981, bir kısmı 1982 yılı istihsalidir. 
4 — Alıcıların mezkûr gün ve saatten evvel % 7,5 teminatları ile birlikte Ko

misyona başvurmaları. 
6 — Satış 2. Sınıfların % 50 sl peşin % 50 sl banka mektubu 6 ay vadeli, 3. 

Sınıfların % 251 peşin bakiyesi müddetslz banka mektubu karşılığı 9 ay vadeU ola
rak satılacağı, ilan olunur. 11969/1-1 

Tekel Genel Müdürlüğünden : 

1 — 34.850.000,— TL. keşif bedelli Beşiri - Siirt Y.T.B. ve İşleme Evi 3. Kısım 
İkmal inşaatı İşi, bedeli 1982 mail yılı bütçesinden ödenmek üzere birim fiat esasına 
göre kapalı zarf yöntemi Ue eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı: 1.045.500,— 
TL. dır. 

2 — Eksiltme 25/8/1982 Çarşamba günü saat 11.00 de İstanbul - Ciballdekl 
Merkez Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi anılan Komisyondan 2.000,— TL. sına alınabileceği gibi An
kara, İzmir ve Sürt Tekel Başmüdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girecek olanların 19/8/1982 günü çalışma saati bitimine ka
dar Eksiltme Şartnamesinin 5. maddesi uyarınca; 

a) Yapı Araçları Bildirisini, 
b) Teknik Personel Beyannamesini, 
c) Taahhüt Beyannamesini, Sermaye ve Kredi olanaklarım bildiren mail du

rum bildirisini, 
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d) Bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış 1.045.500,— TL. lık ban
ka referans mektubunu, 

e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az İşin ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin 
aslını ve bir örneğini,, 

f) İhaleye girmek isteyen üstenciler iş yerini gezip gördükleri ve taahhüt 
konusu işin ikmali için gerekli ilk etüdleri yaptıklarına dair Tekel Beşiri Müdürlü
ğünden alınmış «İş yerine gelerek gerekli incelemeyi yaptı ve iş yerini gezdi gördü» 
diye bir belgeyi, 

Bir dilekçeye ekllyerek Tekel Genel Müdürlüğü İstanbul • Unkapam adresine 
müracaatla İstanbul - Karaköy'deki Yatırım ve Uygulama Grubu Müdürlüğünden 
İhaleye Katılma Belgesi almaları şarttır. 

5 — İsteklilerin; 2490 sayılı Yasanın 32 nci ve Eksiltme Şartnamesini 10 ncu 
maddesine göre hazırhyacakları kapalı teklif zarfları ile; 

a) Geçici teminat makbuzunu, 
b) İhaleye katılma belgesini, 
c) Ticaret odası belgesini, 
d) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması gerekir, (özel ve tescil edilmemiş 

ortaklıklar kabul edilmez.) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde; 
aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline katıtlı bu

lunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makamdan ortaklığın sicille kayıtlı ve 
halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alın
mış bir belgeyi, 

bb) Ortaklığın imza sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimse
lerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onanlı vekâletnameyi, İhale 
saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede belirtilen Komisyona makbuz karşılın
da vermeleri şarttır. 

6 — Bu ihale Ue ilgili belgelerin posta İle gönderilmesi halinde gecikme ve 
kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur. 11630/1-1 

• 
Kırklareli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muham. % 7,5 
Parti bedeli teminatı 

Bulunduğu yer C i n s i adedi Metreküp TL. TL. 

Edirne Karakasım Dikili Kavak 30 9356.867 4.000 2.800.000 
Serisi 

Kavak odunu 750 
1 — Edirne Bölgesi Karakasım Serisi 5 nolu Bölmede bulunan kavak ağaçla

rının alivreli olarak kedim ve sürütmesi alıcıya ait, dikili, 23/8/1982 Pazartesi günü 
saat 14.30 da Kırklareli Orman İşletmesi Merkezinde açık arttırma suretiyle satıla
caktır. 

2 — Satış % 50 peşin, % 50 si 6 ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşı
lığında % 12 faiz alınmak suretiyle yapılacaktır. 

3 — Bununla İlgili özel Şartname Orman Genel Müdürlüğünde, İstanbul, Ça
nakkale, Balıkesir Başmüdürlükleriyle Demirköy, Vize, Çatalca, İstanbul İşletmeleri 
ve Kırklareli, Edirne Belediye Başkanlıklarında görülebilir. 

4 — İsteklilerin almak istedikleri partilerin % 7,5 teminatlarım satış saatin
den evvel yatırmış olmaları lâzım geldiği ilân olunur. 11968 /1-1 



OUe Oman İsletmesi Müdürlüğünden : 

1. Yukarıda cins ve nevi, miktarı, depom yazdı orman emvalleri 17 Ağustos 1982 tarihinde aaat 08.30 Göle Belediyesinin ha-
nruyaeagı salonda açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2. Yukarıda yazdı emvaller % 60 peşin % 50 si « ay vadeli mUddetsiz teminat mektubu karşılığında satılacaktır. 
3. İhaleye iştirak edeceklerin 16 Ağustos 1982 günü aaat 08.00 den saat 16.00 ya kadar % 7,5 geçici teminatlarını isletme vez

nesine yatırmaları şarttır. 
4. Satışa alt bilgiler, komşu İletmelerde, İstetmemizde ve Keresteciler Cemiyeti Başkanlıklarında görülebilir. 

11828 /1-1 İlan olunur. 

Parti M i k t a r ı Mub. bedeli % 7,5 Q. Tem. 
Deposu Cinsi ve nevi adedi Adet M3. Ura Kr. Ura Kr. 

KOmfflu Merkez 1. S. N. B. çam tomruk 1 55 38.500 13.600.— 37.000,— 
> S. S. N. B. cam tomruk 8401 1707.848 8.000.— 1.022.500,— 

Uğurlu 
> 3. 8. N. B. çsm tomruk 1 88 80.525 6.650.— 18.500,— Uğurlu O. Kilise S. S. N. B. cam tomruk 767 473.096 4.850,— 174.000,— 

* > S. 8. N. B. sam tomruk ısı 90.408 6.650,— 45.500,— 

KSrofflu 
> S. a N. B. çam tomruk 1 86 04.987 4.000,— 16.500,— KSrofflu Herkes S. B. uzun boy cam tomruk 1 31 13.000 10.000.— 10.000,— 

Uğurlu D. Kilise S. & uzun boy çam tomruk s 111 37.084 8.700.— 26.000,— 
» » Teldlrek (Mun. Boy) 1 «8 17.985 6.667,— »000,— 
* * » > > 1 US 25.421 5.547,— 10.000,— 
* * » » > 1 87 19.834 0.787,— ».000,— 
* * » » > 1 «2 19.472 6.45»,— 4000,— 
* * » » » 1 7» 10.237 5.640,— 6.500,— 

* » » > 1 178 17.821 5.723.— 8.000.— 
* * » » > 1 5» 11.783 5.600,— 5.000.-

* > > » 1 72 18.378 5.283,— 6.500,— 
* * » > > 1 85 19.780 5.141,— 8.000,— 
* > » > 1 57 11.900 0.035,— 4.000,— 

» » > » 1 «1 12.834 5.534.— 5.500,— 
KOroglu Merkez Musadereli Tomruk 21» 110.034 4.000,— 32.000,— 

* » » 1 81 28.992 4.600,— 9.000,— 
» » .151 74.061 6.000,— 28.000,— 

* ı 68 30.908 6.800,— 12.500,— 

Uğurlu 
> > 1 78 88.034 ».000,— 25.000,— Uğurlu D. Kilise » » 1 28 15.981 1.000,— 2.080,— 

* » > ı 51 19.388 3.500,— 0.000,— 
» » ı M 32.443 4.000,— 10.000.— 

* » > »1 51.884 4.500,— 17.000,— 
* » » » s 84 42.707 6.500,— 17.000.— 

KBroglu 
> > » s 488 237.385 6.500.— 114.000,— KBroglu Merkez Ç. Takacak 1 149.00 Kental 400.— 0.000,— 
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Gediz Orman İşletmesi Müdürlüsünden : 

Deponun adı Yol durumu Km valin cins ve nev'i kalitesi 
Parti 
adedi 

M i k t a r ı 
Adet M?. Dm*. 

Muh. Bed. 
l i r a Kr. 

% 7,5 Tem. 
Ura Kr. 

Çukuroren Stablize 3. S. N . B. çam tomruk 17 4632 1014.636 5.200,— 396.700,— 
Göynük I. > 3. S. N . B. çam tomruk 9 1475 295.954 4.900,— 108.900,— 
Göynük II. » 9. S. N. B. çam tomruk 44 11932 2858.326 4.900,— 1.412.800,— 
Göynük DX >. 3. S. N. B. çam tomruk 32 7669 1453.90» 4.900,— 525.200,— 
Çukuroren » 3. S. Ks. B. çam tomruk 14 3189 558.672 4.000,— 167.500,— 
Göynük I. » 3. S. Ks. B. çam tomruk 1 269 42.647 3.700,— 11.900,— 
Göynük II. » 3. S. Ks. B. çam tomruk 9 1233 279.081 3.700,— 77.600,— 
Göynük UI. » 3. S. Ks. B. çam tomruk a 868 136.380 3.700,— 37.900,— 
Göynük H. > Çam maden direk a 4732 445.051 3.400,— 113.400,— 
Göynük III. » Çam maden direk 1 815 61.646 3.400,— 15.700,— 
Göynük II. s> Çam sanayi odunu 1 252 27.699 2.400,— 5.000,— 

Genel Toplam : 139 37076 7172.001 2.871.600,— 
3. S. N. B. çam tomuk Toplamı : 102 ParU 25718 Adet 5620.825 M3. 2.442.600 — 
3. S. Ks. B. çam tomruk Toplamı: 2« » 5559 » 1016.780 Mî. 294.900,— 
Çam maden direk Toplamı: 10 5547 » 606.697 M?. 129.100,— 
Çam sanayi odunu Toplamı 262 » 252 » 27.699 M 1 . 5.000,— 

Yukarıda gösterilen orman emvalleri 1981 yılı istihsali olup, hizalarında gösterilen fiatlardan % 50 peşin ve % 50 mttddetsi 
banka mektubu karşılığı 6 ay vade ile satışa çıkarılmıştır. İhale 18/8/1982 Çarşamba günü saat 14.30 da İşletmemizin satış salo
nunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 11972 / 2-1 
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Bucak Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muham. Gemici 
Parti bedeli teminatı 

Deposu Cins ve nev'l Adet M> DM" TL. TL. 

Bucak 3. S. U. B. Çk. Tomruk 2 17.647 Muhtelif 13.000 
Bucak 3. S. U. B. Çz. Tomruk 4 67.842 8.000 40.500 
Bucak-S. Köy 3. S. N . B. Çk. Tomruk 5 113.891 Muhtelif 64.000 
Bucak-Uğurlu 3. S. N. B. Çz. Tomruk 57 1642.729 6.400 786.500 
S. Köy 3. S. K. B. Çz. Tomruk 57 1480.808 Muhtelif 559.500 
Muhtelif 3. S. K. B. Çk. Tomruk 1 26.086 5.400 10.500 
Bucak-Uğurlu Çz. Maden Direk 12 245.748 4.300 80.000 
Bucak-Uğurlu Çz. Sanayi odunu 28 729.001 3.300 180.000 
Uğurlu İn. Çap. San. Odunu 14 1237.000 2.420 223.000 

M' Lü TOPLAM 166 2843.752 1.734.000 
STERLİN TOPLAM 14 1237.000 223.000 
UMUMİ TOPLAM 180 1.957.000 

1 — Yukarda açıklaması yazılı 180 parti orman emvali % 50 si vergiler ve 
faizi peşin, bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 — Açık artırmalı satış 18/8/1982 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 
11.00 de İşletme Müdürlüğü Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 15/C 
model şartname hükümleri gereğince yapılacaktır. 

3 — Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi okuyarak istenilen belgeleri <braz 
etmeleri şarttır. 

4 — Satışla İlgili ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman 
Bölge Başmüdürlüğü İle buna bağlı işletmelerle Afyon, Burdur, İsparta, Denizli, Göl-
hisar, Konya, İşletmeleri ile İşletmemizde görülebilir. 

5 — Partiler 1982 yılı istihsalidir. 
6 — Taliplilerin belirli gün ve saat'e teminat makbuzları İle birlikte Komisyo

na müracaatları Hân olunur. 
11971 /1-1 • 

Kıbrısçık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Deponun Parti Miktarı Muh. bed. 
Adı ve soyadı Cins ve nev'l adedi M< Dm3 TL. 

K. Doğan Stb. Yol Üstü III. S. N. B. Ç. Tom. 85 3731.270 5.500-5.900 
K. Doğan Stb. Yol Üstü III. S. N. B. Gök. Tom. 18 847.900 5.500 
Beslen Stb. Yol Üstü III. S. N. B. Gök. Tom. 3 86.469 5.500 

Y E K Û N 106 4664.829 
1 — İşletmemizin Kıbrısçık ve Yayla Bölgelerinin K. Doğan ve Beslen satış 

depolarında mevcut olup % 26 ile % 30 indirimli olarak (106) parti halinde orman 
emvali 20/8/1982 tarihine raslayan Cuma günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salo
nunda toplanacak komisyon huzurunda açık arttırma ile satılacaktır. 

2 — Satış mal bedelinin % 50 si peşin bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz banka 
mektubu karşılığı olup, vergi ve resim masrafları peşin olup alıcıya aittir. 

3 — İstekli dilerse kanuni müddeti içinde mal bedelinin tamamım nakten öde
yebilir, 
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4 — Teminatlar İhale gününden bir gün evvelinden alınmaya baslar ve ihale 
günü saat 14.00 de kadar devam eder. 

5 — İsteklilerin belirli gün ve saatte ticari belgeleri ile birlikte komisyonumu-
za müracaatları ilan olunur. 11970 /1-1 

m •• • 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

(Muhtelif Hurda Malzeme Satılacaktır) 
Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 11 kalem muhtelif hurda 

malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmlstir. 
Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Hurda ve Stok Malzeme Satış, Kırık

kale Bölge ve İstanbul Şubesi Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
Teklifler İhale günü en geç saat 15.00'te Genel Müdürlük Hurda ve Stok Mal

zeme Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

G. Tem. 
Malzemenin cinsi Miktarı Bulunduğu yer Lira İh. tarihi 

82-44 «Topsat 1533» 
Teklif diamond cemse difranslyel-
leri (1 adedi ön 5 adedi arka). 4.000 
82 - 52 «Topsat 1541» 
Güç şalterleri (trefolan Ue). r.50O 
82-24 «Topsat 1513» 
Dizjenktör ve seksioner grupları 
(Parça halinde). 1.700 
82-53 «Topsat 1542» 
Muh. cins elektrik motorları 
(Çeşitli güç ve voltajlı, 3 fazlı) 7.500 
82 - 66 «Topsat 1557» 
Muh. Elektrik motorları 1000 
82 - 25 «Topsat 1514» 
3 Fazlı çeşitli güçte çekme bo
binleri ve trafoları 
82 - 65 «Topsat 1556» 
Müh. güçte trafolar (2 adet 
kompresör, muhtelif elektrik 
motorları ve ekovatlar). 
82-47 «Topsat 1536» 
Paketlenmiş pres artığı malze
meden seçilme demir çelik, ba
kır, bronz ve pirinç karışımlı 
malzeme 
81-8 «Topsat 1395» 
Muht. cins oto makas hurdası 
80 - 36 «Topsat 1369» 
Muht. oto şarj dinamosu Hurd. 4.500 
80-11 «Topsat 1356» 
Demir çelik talaşı hurdası 

Kg. Kırıkkale Hurd. Şant. 75.000 16/8/1982 

Kg. » » » 26.000 » 

Kg. » » 30.000 » 

Kg. » » » 100.000 » 

Kg. Hurda İşletmesi Müd. 20.000 » 

1000 Kg. Kırıkkale Hurd. Şant. 20.000 » 

2000 Kg. Hurda İşletmesi Müd. 40.000 » 

10 

8.060 

750 

Ton Kırıkkale Hurd. Şant. 100.000 » 

Kg. » » » 75.000 » 

Kg. » » » 40.000 » 

Ton İzmit Seymen Gemi 
Söküm Şantiyesi 500.000 » 

11631 /1-1 
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Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimiz personellerinin tasıma isi kiralama şartnamesi esasları dahilinde 
kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Çeşitli güzergahlar için 25 adet otobüs 1 yıl süre ile kiralanacak olup 
firmalar bütün güzergahlar için teklif verebilecekleri gibi bir veya birkaç güzergah 
içinde ayrı ayrı teklif verebilirler. 

3 — Güzergahların tamamı için kiralanacak olan 25 adet otobüs için muham
men bedel 40.000.000,— TL., olup bir güzergah için kiralanacak olan bir adet otobüs 
için muhammen bedel 1.600.000,— TL. dir. 

4 — İhaleye iştirak edecekler istenilen sayıda otobüs için tekllfde bulunabi
leceklerinden 1 otobüs İçin 48.000,— TL. lık geçici teminat verebilecekleri gibi 25 adet 
otobüs için 1.200.000,— TL. lık geçici teminat vereceklerdir. Teminat olarak verilecek 
banka teminat mektupları limit dahili olacaktır. 

5 — Bu İşle ilgili şartnameler Genel Müdürlük Malzeme ve İkmal Daire Baş
kanlığından dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 

6 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarım engeç 23/8/1982 tarih 
ve saat 14.00'e kadar dış zarfın üzerine «Otobüs kiralanması işine ait tekliftir» iba
resini yazarak Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekar 
Sokak No. 8 Bakanlıklar/Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden verecek
lerdir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

7 — Teklif mektupları 23/8/1982 tarih ve saat 15.00 de Satınalma Komisyonu 
Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihale toplantısına iştirak edebilirler. 

8 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 11973/2-1 

Orüs Genel Müdürlüğü Fabrikalar Merkez Müdürlüğünden : 

1 — Arhavi Çimentolu Yonga Levha Fabrikasının ihtiyacına karşılık 1 adet 
5/50/6 Crosbar veya benzeri sistem otomatik telefon santralı montaj dahil yurt için
den kapalı zarf teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhale Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğüne bağtı Fabrikalar Mer
kez Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No : 115 Kat: 4 Kızılay/Ankara adresinde 24/8/1962 
tarih ve saat 16.00 da komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — İhale ile ilgili İdari ve Teknik Şartname yukarıdaki adresten alınabilir. 
4 — Bu işe ait muhammen bedel 3.413.000,— TL. olup geçici teminatı 116.140,— 

TL. dır. 
5 — isteklilerin geçici teminatı nakit veya süresiz limit içi banka teminat 

mektubu olarak ihale saatinden bir saat önce Müdürlüğümüz veznesine yatırmaları 
şarttır. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
İlân olunur. 11970/2-1 

1 — Ulupınar Kereste Fabrikasının ihtiyacına karşılık 1 adet 120 lik Arabalı 
Şerit Tezgahı ile 1 adet 110 luk Yarma Şerit Tezgahı montaj eğitim ve 2 yıllık ye
dek parça dahil yurt içinden kapalı zarf teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — İhale Orman ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğüne bağlı Fabrikalar Mer
kez Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No. 115 Kat 4 Kızılay/Ankara adresinde 23/8/1982 
tarih ve saat 16.00 da komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — ihale ile ilgili İdari ve Teknik Şartname yukarıdaki adresten aknahüir 
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4 — Bu işe ait toplam muhammen bedel 8.300.000,— TL. olup geçici teminatı 
262.750,— TL. dır. 

5 — İsteklilerin geçici teminatı nakit veya süresiz limit içi banka teminat 
mektubu olarak İhale saatinden bir saat önce Müdürlüğümüz veznesine yatırmaları 
şarttır. 

6 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 

7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
İlân olunur. 11977 / 2-1 • 
Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğünden : 

1 — Teşkilâtımız Matbaası için 500 Kg. Matris Kavçuğu satm alınacaktır. 
2 — Şartname Spor - Toto Levazım Müdürlüğünden (Mithatpaşa Cad. No : 38 

Ankara) sağlanacaktır. 
3 — İhale 27/8/1982 günü saat 15.00 de kapalı zarfla teklif alma usulü İle 

yukarıdaki adreste yapılacak, teklif mektupları ihale günü saat 14.45 e kadar Leva
zım Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 — 500 Kg. Matris kavçuğun tahmini bedeli 575.000,— (Beşyüzyetmişbeşbin) 
TL. sı olup, geçici teminatı % 4 tür. 

5 — İsteklilerin Ticaret veya Sanayi Odasına üye olduğunu belgelemesi şart
tır. 

6 — Teşkilâtımız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta ve eksiltmelerde en uygun teklifi tayin ve tesbitte tamamen serbesttir. 

11975 / 2-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

5 Ay Süre ile İşletmelerimizde İmal Edilen Köşebent (L) Demirinin 
Doğrultma İşlemi Yaptırılacaktır. 

Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmâl 

Müdürlüğümüz. 
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat : 4'-5'dekİ Mü

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da : Küçükesat Büklüm Sokak No: 22'deki Genel Müdürlüğü

müz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup

larım, geçici temlnatlanyla birlikte en geç 18 Ağustos 1982 Çarşamba günü saat 
14.00 e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur. 11974 / 2-1 

e—— 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 

Çocuk Esirgeme Kurumuna ait binaların Sıhhi Tesisatlarının onarımları Kapalı 
Zarf Usulü ile yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli 226.150, lira, Geçici Teminatı 6.810,— liradır. İhale 17 Ağus
tos 1982 günü saat 14.00'de Kurum Genel Merkezinde yapılacaktır. 

Şartnamesi Satmalma Komisyonunda görülebilir. 

11837/2-8 
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Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Tol, Su ve Elektrik İsleri Genel Müdür
lüğü TSE 4. Bölge Müdürlüğünden : 

A — İhaleye konulan köprü adı: 1. Antalya-Manavgat-Kalemler köprü inşaatı, 
Keşif bedeli: 8.500.000, TL., Banka referansı: 63/.500,— TL., Geçici teminatı: 255.000,— 
TL., Son müracaat tarihi: 17/8/1982 Salı günü saat 17.00, İhale günü: 20/8/1982 
Cuma günü saat 11.00 de. 

B — Köprü inşaatı İhalesi yukarıda yazılı tarih ve saatde Antalya YSE 4. Böl
ge Müdürlüğü binasındaki ihale komisyonu odasında 2490 sayılı Arttırma-Eksiltme 
ve İhale Kanununun 31. maddesi ile bu Kanuna ek olarak çıkarılmış 26/1/1979 gün 
ve 16531 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1/3/1979 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiş olan 22 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname esaslarına göre ve 1983 yılına 
sari olmak üzere kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

C — Bu inşaatın tümüne 1/4/1981 gün ve 17297 sayılı Resmî Gazete'de yayın
lanan ve 1/3/1981 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 8/2574 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

D — İhale dosyaları YSE Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi Başkanlığında 
ve YSE 4. Bölge Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde görülebilir. 

E — İhaleye girebilmek İçin : 
1 — İsteklilerin 1982 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
2 — Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat vermeleri. (Geçici teminat 

mektup olarak verildiği takdirde bu mektupların mUddetsiz ve Maliye Bakanlığının 
12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı Tamimine uygun olmalı Limit Dahili). 

3 — Yeterlik Belgesi almış olmaları şarttır. 
4 — Teklif mektuplarının ihale saatinden 1 saat öncesine kadar komisyon 

başkanlığına verilmesi gereklidir. 
F — Yeterlik belgesi alabilmek İçin : 
1 — İsteklilerin (B) gurubundan en az yukarıda yazılı keşif bedelini ihtiva 

eden miktarda Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış müteahhittik 
karnesi, 

2 — İsteklilerin şirket olmaları halinde noter tasdikli şirket sirkülerini gerçek 
tek kişi olmaları halinde yine noter tasdikli şahıs imza sirkülerini, 

3 — İsteklilerin şirket olmaları-halinde sözleşmeye esas ilk İlân tarihinden 
sonra alınmış hali hazır faaliyet belgesi, 

4 — «Köprü İşleri İçin Sözleşme» kitabının son sabitesinde belirtilen yapı araç
ları bildirihindeki araçların, müteahhidin bu İş için ayıracağı araçlar olması, araç
ların kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerini veya kiralıyacak şahıs veya fir
madan alınmış noter tasdikli taahhütname ve araçları kirlayana alt olduğunu tevsik 
eden belgelerini, 

5 — YSE 4. Bölge Müdürlüğü Köprüler Şefliğinden temin edecekleri örneklere 
uygun; 

a) Çalışma tasarısı (İşin yapım plânı ile ilgili açıklayıcı rapor), 
b) Teçhizat bildirisi (3. maddedeki istenilen belgeler eklenecektir.) 
c) Mali durum bildirisi, 
d) Banka referansı (ilk İlân tarihinden sonra alınmış «taahhüdü tazammum 

ve bilâ taahhüt» ibareleri kullanılmayacaktır. 
e) Teknik personel bildirisi, 
f) Taahhüt bildirisi (Bu işe müracaat tarihindeki devam eden İle son iki yılda 

bitirip kabulünü yaptırmış işlerin açıklaması yazılacaktır.) 
6 — Yer görme belgesi. 
G — MUracaatda genel evrak kaydı muteber olup fotokopi ve suret olan bü

tün evraklar 1982 yılı noter tasdikli olacaktır. Noter tasdiksiz olan ve eksik olan 
evraklar İle postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

H — Yeterlik belgesi almak için telgraf ve telefonla müracaat kabul edilmez. 
I — İlgililere ilân olunur 11963/1-3 
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Yozgat Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 —Yozgat Merkezinde yaptırılacak olan —82K020330 — Program Proje 

Numaralı Cezaevi Onarımı inşaatı işi 2490 sayılı artırma, eksiltme ve İhale Kanunu
nun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 37.082.535,— TL. dir. 
3 — Eksiltme Yozgat'ta Bayındırlık Müdürlüğü odasında, 11 Bayındırlık ihale 

Komisyonunda 24/8/1982 Sah günü saat 11.00 da yapılacaktır. 
4 — Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde 11 Ba

yındırlık Müdürlüğünde görülebilir. (Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen 
çalışma şartlarına ait bilgiler ihale dosyasında mevcuttur.) 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklüerin; 
A. 1.112.476,— TL. lik geçici teminatım, 
B. 1982 yılına alt Ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C. Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye 
ve kredi imkânlarım bildiren mali durum bildirisini, teknik personel beyannamesini, 
teahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesini 
İbraz etmek suretiyle 11 Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile beraber zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 24/8/1982 Sah günü saat 10.00'a kadar 
makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 19/8/1982 Perşembe 
günü 11 mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 11829 /1-1 

• • 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Mü

essesesinden : ADAPAZARI 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olan aşağıda yazılı melbusatlar kapalı zarf usulü 
teklif vermek suretiyle imâl ettirilip satın alınacaktır. 

a) 1580 takım işçi elbisesi (Bulujin kumaştan) 
b) 1893 Çift kışlık ayakkabı. 
c) 133 Takım kışlık müstahdem elbisesi ve aynı kumaştan 79 adet şapka 
d) 133 Adet Müstahdem gravan 
e) 133 Adet kışlık müstahdem gömleği 
g) 180 Adet iş pardüsesi 
h) 10 Adet yağmurluk 
ı) 489 Çift lâstik çizme 
j) 173 Adet deri ceket (151 adedi astarlı, 22 adedi mtflonlu) 
2 — Bu İşlere ait şartname ve numuneler Levazım Müdürlüğü'nden temin 

edilir. 
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 3 nisbetinde olup, kat'i teminat % 6 

nlsbetlndedir. Teminatlar nakit, devlet tahvili, banka teminat mekubu şeklinde olup, 
muvakkat teminatların teklif mektupları ile birlikte verilmesi gerekir. 

4 — İhaleye İştirak eden firmaların imalatta kullanacağı kumaş kravat ve 
ayakkabı numuneleri teklif mektupları ile birlikte vermeleri gerekir. 

5 — Kapalı zarf teklif mektuplarının en geç 11/8/1982 gUnü saat 16.30'a ka
dar Müessesemiz Levazım Müdürlüğünde bulundurulması gerekir. Postada vaki gecik
meler dikkate alınmaz. 

6 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir 11768 / l - l 
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Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

Kapalı Teklif Almak Suretiyle 7.500 Ton Stearin Satın Alınacaktır. 
1 — Bu ise ait şartname Müessesemizden veya Sirkecideki 5. Vakıfhan altın

daki İrtibat Büromuzdan temin edilecektir. 
2 — Teklifler 11/8/1982 günü saat 16.00 ya kadar Müessesemizin Beykoz'daki 

Muhaberat Şefliğine verilecektir. 
3 — Teklifler arasında şartnameye ve ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih 

edilecektir. 
4 — Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya abp almamakta serbesttir. 

11960/1-1 

Kapalı Teklif Almak Suretiyle 7 Ton Yüksek Strollü Kauçuk veya Muadilleri 
Satın Alınacaktır. 

1 — Bu işe ait şartname müessesemizden veya Sirkeci'dekl 5. Vakıfhan altın
daki İrtibat Büromuzdan temin edilecektir . 

2 — Teklifler 10/8/1982 günü saat 16.00 ya kadar Müessesemizin Beykoz'daki 
Muhaberat Şefliğine verilecektir. 

3 — Teklifler arasında şartnameye veya ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih 
edilecektir. 

4 — Müessesemiz dilediği miktarda almakta veya alıp almamakta serbesttir. 

11961 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Boğazköprü - Niğde - Ulukışla yolu 60+000-76+000 Km. arası yapıları 
büz, bax ve tabliyeli yapımı işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre teklif almak 
suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — İşin birinci keşif bedeli 5.413.255,10 TL. olup, muvakkat teminatı 109.000,— 
Liradır. 

3 — Bu işe ait dosya Bölge Yapım Şefliğinde görülebilir. 
4 — Bu İş için Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) 

gurubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi veya keşif 
bedelinin yarısı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair resmi dairelerden pi»?pT»a 
tastikli iş bitirme belgesi 1982 yılı Ticaret Odası vesikası, yapı araçları büdirisl, 
(örnek 2) bu bildiride ana inşaat makinaları; 1 adet betoniyer, 1 adet vibratörtin 
listesi bunların 1982 yılma ait noterden tasdikli demirbaş ve amortisman kayıtları 
1982 yılı için ana inşaat maklnalarına sahip olduklarını belirten faturaların asılları 
veya noterden tasdikli suretleri (proforma kabul edilmez). Hariçten kiralanan ana 
inşaat makinaları için noterden tasdikli kira mukavelesi. 

5 — Ayrıca mali durum bildirisi, banka referans mektubu, taahhüt bildirisi 
ve teknik personel bildirisi ve iş yeri görme belgesini Yapım Şefliğinden alıp bir 
dilekçeye ekleyerek yeterlik belgesi almak üzere 18/8/1982 tarih saat 17.30'a kadar 
İdaremize müracaat edilmesi. 

6 — Taşaronlar almış oldukları bu yeterlik belgesini geçici teminat karşılığı 
Bölge Müdürlüğü Sorumlu Saymanlığından alınmış vezne alındısı makbuzu ve örneği 
İdareden alınacak teklif ve taahhüt mektubunu 20/8/1982 tarih Cuma günü saat 
11.00'e kadar Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığın vermeleri ilan olunur. 

11962/1-1 
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Urfa Valiliği 11 Daimi Encümeni Başkanlığından: 

1 — Urfa İli özel İdare Işhanı İnşaatı isi 2490 sayılı Kanunun hükümlerine 
göre, 1983 yılına sari olarak kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İsin kesif bedeli 100.000.000,— TL. dir. 
3 — Eksiltme, Urfa Valiliği 11 Daimi Encümeni salonunda 10/9/1982 Cuma 

günü saat 14.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler Urfa 11 özel İdare Müdürlüğünde 

görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
a) Urfa 11 Daimi Encümeni Başkanlığı namına yazılı 3.000.000,— TL. lık 

geçici teminatım, 
b) 1982 yılına alt ticaret ve sanayi odası belgesini (şirketlerde ilan tarihin

den sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması gerekir.) 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir

tilen usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, (tevsik eden belgelerle 
birlikte) sermaye ve kredi imkanları açıklayan mali durum bildirisi, banka referan
sım, teknik personel bildirisi, (Tevsik eden belgelerle) taahhüt bildirisi, Bayındırlık 
bakanlığından almış oldukları (B) gurubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım ibraz suretiyle Urfa Bayın
dırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile bir
likte zarfa koymaları gerektedir. 

6 — İstekliler teklif mektuplarım 10/9/1982 Cuma günü saat 13.00'e kadar 
makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesini almak için son müracaat tarihi 7/9/1982 günü 
mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Han olunur. 11966/1-1 

# 

Milli Savunma Bakanlığından : 

1 — Akaryakıt pompalanması için «Haramidere Pompa İstasyonu İnşaat ve 
Tesisatı» İşinin ihalesi. 

2 — Anılan İşin yaklaşık tutarı 171.000.000 TL. dır. 
3 — Anılan iş 6095 sayılı Yasaya göre öneri alınarak İhale edilecektir. 
4 — İhaleye katılabilmek için NATO Emniyet Belgesi ve en az 171.000.000 

TL.uk A gurubu üstene! karnesi İle aşağıdaki yazılı adrese başvurularak önduyuru 
alınması ve önduyurucuda istenen belgelerin en geç 3 Eylül 1982 tarih, saat 16.00 ya 
kadar hazırlanarak teslim edilmesi zorunludur. 

Not: önduyuru posta ile gönderilmez. 
Adres : M. S. B. NATO Enf. D. Bşk. lığı POL Tesisleri İnşaat Gurup Başkan

lığı Bakanlıklar/Ankara. 11959/1-1 
—————— 

Akkuş Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: (ORDU) 

Fabrikamız ambarlarında mevcut bulunan 32 parti halinde 1031.547 m? kayın 
kereste ve 2 parti halinde 1868.73 m2 kayın parke açık artırma suretiyle vadeli olarak 
satışa çıkarılmıştır. 

Ürünlerimizin %25i peşin %75'i altı ay vadeli müdöetsiz Limit dahili banka 
mektubu karşılığı satılacaktır. 

Artırma 16/8/1982 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14.00 de açık ar
tırma suretiyle fabrika müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

http://TL.uk
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İsteklilerin belirli gün ve saatte almak istedikleri partilerin % 7,5 teminatlarını 
satış saatinden yarım saat evveline kadar Fabrikamız veznesine yatırmış ilân olunur. 

Not : Kereste ve parkelere ait ebat listesi Genel Müdürlüğümüzde, Ankara, 
İstanbul - İzmir, Samsun, Erzurum, Elazığ Orman İsletme Müdürlüklerine; Giresun ve 
Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüklerine ve Düzce Fabrikası Müdürlüğünde bulun
maktadır. 11967/1-1 

S 

Çeşitli ilânlar 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından : 

Bandırma Gümrük Müdürlüğüne kaçakçılık para cezasından 4.953 TL. ödemeğe 
borçlu, Çanakkale Ezine İlçesi Akköy nüfusuna kayıtlı, Muharrem oğlu Osman 
Gezgin'den bu alacağın tahsili cihetine gidilmiş, ancak adı geçen hakkında verilen 
Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 1981/714 sayılı 24/12/1981 tarihli kararında 
belirtilen nüfus kayıt ve ikametgah adreslerinde bulunamadığından, tebligat yapı
lamamıştır. 

Para cezası tutarı 4.953 TL. nin zaman asımına uğramaması bakımından tah
sili İçin Hanen tebliğ olunur. 11958/1-1 

s 
Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğünden. 

İsmet oğlu Nurten'den olma 1953 doğumlu Gümüşhane 111 Kelkit ilçesi Ger-
dekhisar Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen İstanbul Teşvikiye Köknar Sokak 39/4 
numarada oturur. Ahmet Türker Yenimahalle 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 1977/503 
Esas sayılı 31/1/1980 günlü kesinleşen ilamı gereğince mahkum olduğu vekalet üc
reti ile birlikte toplam 2.080, para cezası borcunu ödemesi için hakkında adresine 
gönderilen ihbarname bila tebliğ iade olduğu, zabıta ve idari makamlarca yapılan 
tahkikata göre tebligata elverişli adres meçhul kaldığından bezkür ödeme evrinin 
7201 saydı Kanun hükümlerince ihbarnamenin tebliğine karar verilmiştir. 

Sözkonusu meblağın 1918 sayılı Kanun hükümlerince ilân tarihinden' itibaren 
15 gün içerisinde ödenmesi lâzımdır, ödenmediği takdirde haczen veya hapsen 
infaz cihetine gidileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 

11967/1-1 
s 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

İli : Ankara, İlçesi: Haymana, Köyü veya -tevkil: Karahoca, Madenin Cinai: 
Mermer, Ruhsatnamenin Tarihi: 2/3/1977, 2/3/1982, Numarası 49/333. 

HUDUTLARI: 
Kuzeyi: H 2 hudut betonundan 803616 grad semt açısı ile 77.20 m. mesafe

deki H 3 hudut betonuna doğru hat. 
Doğusu: H 3 hudut betonundan 1735135 grad semt açısı Ue 108.75 m. mesa

fedeki H 4 hudut betonuna doğru hat. 
Güneyi: H 4 hudut betonundan 279.25.01 grad semt açın Ue 92.13 m. mesafe* 

deki hudut başlangıcı olan H 1 hudut betonuna doğru hat. 
Batısı: Ankara J 29 A l paftasındaki 1329 rakımlı nirengi noktasından 1354100 

grad semt açısı Ue 890 m. mesafedeki baz l betonuna oradan 3607481 grad semt 
açısı ile 285 m. mesafedeki H 1 hudut betonuna oradan 3822391 grad semt açısı 11« 
109.77 m. mesafedeki H 2 hudut betonuna doğru hat. 
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Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Mermer madeni için 
Nevzat Demir uhdesine 18 yıl müddetle isletme ruhsatnamesi verilecektir. 

İtirazı olanlara bu ilânın gazete'de ille yayınlandığı tarihten itibaren onbeg 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonar vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maüt 
Kanununun 55. maddesi gereğince ilân olunur. 11979/2-1 

U i : Zonguldak, İlçesi: Ereğli, Köyü veya mevkii: Keşkek, Madenin Cinsi: 
Manganez, Ruhsatnamenin Tarihi: 31/3/1965, Numarası: AR. 1469. 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi: 184 rakımlı Kartal yuvası tepesinden başlayıp Tepeköy tepeden ge

çerek Neyren köyü camiine kırık hat. 
Doğusu : Neyren Köyü camiinden 523 rakımlı tepeye doğru hat. 
Güneyi: 523 rakımlı tepeden bağlayıp 453 rakımlı yüksekdağ tepesinden ge

çerek 465 rakımlı Çividrik tepeye kırık hat. 
Batısı: 465 rakımlı Çividrik tepeden hudut başlangıcı olan 184 rakımlı Kartal 

yuvası tepesine doğru hat. 
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Manganez madeni için 

Ahmet Sümer uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. 
İtirazı olanların bu ilânın gazete'de ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 

gün içinde bir dilekçe İle Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu müd
detin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 saydı Maden 
Kanununun 55. maddesi gereğince ilân olunur. 11978 / 2-1 

1U İlçesi 
Köyü veya 

Mevkii 

Afyon Dinar YUreğil 

Madenin Cinsi 

Mağnevyum (Sülfat) 
Tuzu ile mahlut 
Sodyum (Sülfat) Tuzu 

Kararnamenin 
Tarihi Numarası 

» Yassıviran 
» YUreğil 
> YUreğil 
» Başmakçı 

11/4/1964 6/2954 

13/5/1964 6/3074 
17/8/1964 6/3483 

23/12/1906 6/6005 
14/2/1970 7/261 

11 No. 

201 

204 
217 
244 
275 

HUDUTLARI 
Kuzeyi ve Doğusu : (YUreğil Köyü Çovancüar GamU-tkizkaya Pınar hattı ile, 

Acıgöl sahilinin kesiştiği) «H* tekatü noktasından başlayıp Acıgöl K. sahilini ta
kiben Kokarpınan'na eğri hat, 

Güneyi -. Kokarpınarından başlayıp - Acıgöl güney sahilini takiben Karadut-
pınarı ve Akpınar'dan geçerek - ikizkaya pınar'a eğri hat, 

Batısı: İkizkaya pınardan - Hudut başlangıcı olan <H» tekatü noktasına düz 
hat 

Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı Magnezyum (Sülfat) Tuzu İle mahlut 
Sodyum (Sülfat) Tuzu madeni İçin Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketi uhdesine 
40 yıl müddetle işletme imtiyazı verilecektir. 

İtirazı olanların bu İlânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş 
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müd
detin hitanımdan Bonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden 
Kanununun 55. maddesi maddesi gereğince ilân olunur. 11080/2-1 
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Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Milli Güvenlik Konseyi Kararı 

70 Yeni Anayasa Taslağı Üzerinde Görü s Bildirmeye İvedilik Getiren 
Karar 1 

Milletlerarası Sözleşme 

8/4766 T. C. İle Macaristan" Arasında Ceza İslerinde Adli Yardımlaş
ma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi Onay Kararı 3 

Atama Kararı 

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı 26 

Yönetmelikler 
— Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Milli Gıda Kodeksi Komitesi Yö

netmeliği 25 
— Tarım ve Orman Bakanlığı Tattmsal Mekamzasyon Araştırma ve 

Deney Ens. Yönetmeliği 27 
— Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yeterlik İmtihan Yönetmeliği 

Değişiklik Yönetmeliği 31 
— YÖK Doçentlik Yönetmeliği 31 
- - İst. - DMM Ana Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliği 35 
— Uler Bankası Yönetmelik ve Teklif Şartnamesi Değişikliği 42 

Genelge 

— TEK'üı Köylere Sattığı Elektrik Tarifelerinde Değişiklik Genelgesi 44 

Tebliğ 

— Para ve Kredi Kurulunun 74 Sayılı Tebliği 44 

Sirküler 

— Ticaret Bakanlığı 81/12 Sayılı Sirküler 45 

— THrk Parsamın Yabancı Paralar Karşısındaki Korları 46 
— t Umar 47 

BA9AAK 4XL1K BASIMEVİ 

Sayla: 64 


