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Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 
Korunmasına Dair Sözleşme 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Genel Konferansı 17 Ekim 
21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris'te toplanan onyedinci oturumunda. 

Kültürel mirasın ve doğal mirasın sadece geleneksel bozulma nedenleriyle de-
ğil, fakat sosyal ve ekonomik şartların değişmesiyle bu durumu vahimleştiren daha 
da tehlikeli cürüme ve tahrip olgusuyla gittikçe artan bir şeklide yok olma tehdidi 
altında olduğunu not ederek, 

Kültürel ve Doğal mirasın herhangi bir parçasının bozulmasının veya yokol-
masının, bütün dünya milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşma teşkil ettiğini 
gözönünde tutarak, 

Bu mirasın ulusal düzeyde korunmasının, korumanın gerekli kıldığı kaynakla
rın genişliği ve kültürel varlığın toprakları üstünde bulunduğu ülkenin ekonomik, bi-
limsel ve teknik kaynaklarının yetersizliği nedeniyle çoğu kez tamamlanmamış ola
rak kaldığım gözönünde tutarak, 

örgüt yasasının, dünya mirasının muhafaza ve korunmasını sağlamak ve ilgili 
milletlere gerekli uluslararası sözleşmeleri tavsiye etmek suretiyle bilgi muhafazasını, 
arttırmayı ve yaymayı öngördüğünü hatırlatarak, 

Kültürel ve doğal varlıklara ilişkin mevcut uluslararası sözleşme, tavsiye ve 
kararların hangi halka alt olursa olsun bu eşsiz ve yeri doldurulmaz kültür varlık
larının korunmasının dünyanın bütün halkları için önemini gösterdiğini gözönünde tu
tarak, 

Kültürel ve doğal mirasın parçalarının istisnai bir öneme sahip olduğunu ve bu 
nedenle tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olarak muhafazasının gerektiğini 
gözönünde tutarak, 

Kültürel ve doğal varlıkları tehdit eden yeni tehlikelerin vüs'at ve ciddiyeti kar
şısında, ilgili devletin faaliyetinin yerini almamakla beraber bunu müessir bir şekil-
de tamamlayacak kollektif yardımda bulunarak, istisnai evrensel değerdeki kültürel 
ve doğal mirasın korunmasına İştirakin, bütün milletlerarası camianın ödevi oldu-
ğunu gözönünde tutarak, 

Bu amaçla, daimi bir temel üzerine ve modern bilimsel yöntemlere uygun olarak, 
istisnai değerdeki kültürel ve doğal mirasın kollektif korunmasına matuf etkin bir 
sistemi kuran yeni hükümleri, bir sözleşme biçiminde kabulünün zorunlu olduğunu 
gözönünde tutarak, 

Onaltıncı oturumunda bu sorunun uluslararası bir sözleşme konusu yapılması-
na karar vermiş olarak, 

16 Kasım 1972 tarihinde bu sözleşmeyi kabul eder. 
I — KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIN TANIMLARI : 
Madde 1 — Bu sözleşmenin amaçları bakımından aşağıdakiler «kültürel miras» 

sayılacaktır: 
Anıtlar: Tarih, sanat veya bilim açısından istisnai evrensel değerdeki mimari 

eserler, heykel ve resim alanındaki şaheserler, arkeolojik nitelikte eleman veya ya
pılar, kitabeler, mağaralar ve eleman birleşimleri. 

Yapı toplulukları: Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri ne
deniyle tarih, sanat veya bilim açısından istisnai evrensel değere sahip ayrı veya bir
leşik yapı toplulukları. 
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Sitler : Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnai ev

rensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın, ortak eserleri ve arke-
olojik sitleri kapsayan alanlar. 

Madde 2 — Bu Sözleşmeye göre aşağıdaki eserler «doğal miras» sayılacaktır : 
Estetik veya bilimsel açıdan istisnai evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik 

oluşumlardan veya bu tür oluşum topluluklarından müteşekkil doğal anıtlar. 
Bilim veya muhafaza açısından istisnai evrensel değeri olan jeolojik ve fizyo-

grafik oluşumlar ve tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği ke
sinlikle belirlenmiş alanlar, 

Bilim muhafaza veya doğal güzellik açısından İstisnai evrensel değeri olan do
ğal sitler veya kesinlikle belirlenmiş doğal alanlar. 

Madde 3 — Yukarıda 1. ve 2. maddelerde belirtilen ve kendi toprakları üze
rinde bulunan çeşitli varlıkları saptayıp belirlemek bu Sözleşmeye taraf olan her 
devlete ait bir sorumluluktur. 

II KÜLTÜREL V E DOĞAL MİRASIN ULUSAL VE ULUSLARARASI KO
RUNMASI : 

Madde 4 — Bu Sözleşmeye taraf olan devletlerden her biri 1. ve 2. maddelerde 
sözü edilen ve topraklarında bulunan kültürel ve doğal mirasın saptanması, korun
ması, muhafazası, teşhiri ve gelecek kuşaklara iletilmesinin sağlanması görevinin ön
celikle kendisine ait olduğunu kabul eder. Bunun için kaynaklarını sonuna kadar kul
lanarak ve uygun olduğunda özellikle mali, sanatsal, bilimsel ve teknik alanlarda her 
türlü uluslararası yardım ve işbirliği sağlayarak elinden geleni yapacaktır. 

Madde 5 — Bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet topraklarındaki kültürel ve 
doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri amacıyla etkili ve faal önlemlerin 
alınmasını sağlamak için, mümkün olduğunca ve her ülkenin kendi koşullarına uygun 
biçimde şu çabaları gösterecektir : 

a) Kültürel ve doğal mirasa, toplumun yaşamında bir işlev vermeyi ve bu 
mirasın korunmasını kapsamlı planlama programlarına dahil etmeyi amaçlayan genel 
bir politika benimsemek; 

b) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri için, halen mev
cut değilse, topraklarında bir veya daha fazla hizmet kurumunu, işlevlerini ifaya ye-
terli olacak görevli ve araçlarla kurmak; 

c) Bilimsel ve teknik çalışma ve araştırmaları geliştirmek ve Devletin kül-
türel ve doğal mirasını tehdit eden tehlikelere karşı harekete geçmesine olanak sağ
layacak müdahale yöntemlerini mükemmelleştirmek; 

d) Bu mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri, yenileştirilmesi 
için gerekli olan uygun yasal, bilimsel teknik, idari ve mali önlemleri almak; ve 

e) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri konularında 
eğitim yapan ulusal veya bölgesel merkezlerin kurulmasını veya geliştirilmesini des
teklemek ve bu alandaki bilimsel araştırmaları teşvik etmek, 

Madde 6 — 1. Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, 1. ve 2. maddelerde sözü 
edilen kültürel ve doğal mirasın toprakları üzerinde bulunduğu devletlerin egemenli-
ğine tam olarak saygı göstererek ve ulusal yasaların sağladığı mülkiyet haklarına 
zarar vermeden, bu tür mirasın, bütün uluslararası toplum tarafından işbirliği ile ko
runması gereken evrensel bir miras olduğunu kabul ederler. 

2. Taraf Devletler, 11. maddenin 2. ve 4. paragraflarında belirtilen kültürel 
ve doğal mirasın saptanması, korunması, muhafazası ve devamının sağlanması konu
larında bu mirasa sahip olan devletler istediği takdirde yardım etmeyi bu Sözleşme 
hükümleri uyarınca üstlenirler. 

3. Bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet, Sözleşmeye taraf olan diğer devlet
lerin topraklarında bulunan ve 1. ve 2. maddelerde Sözü edilen kültürel ve doğal mirasa 
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doğrudan, doğruya veya dolaylı olarak zarar verebilecek kasıtlı önlemleri almamayı üst-
lenir. 

Madde 7 — Bu Sözleşmenin amacı bakımından, dünya kültürel ve doğal mira
sının uluslararası alanda korunması deyimi. Sözleşmeye Taraf olan Devletlerin kül
türel miraslarım saptama ve koruma çabalarına destek olmaya matuf bir uluslar
arası işbirliği ve yardım sisteminin kurulması olarak anlaşılacaktır. 

III — DÜNYA KÜLTÜREL, VE DOĞAL MİRASININ KORUNMASI İÇİN HÜ-
KÜMETLERARASI KOMİTE : 

Madde 8 — 1. istisnaî evrensel değere sahip kültürel ve doğal mirasın ko
runması için bu Sözleşmeyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü çer
çevesinde «Dünya Mirası Komitesi» adı altında bir Hükümetlerarası Komite kurul
muştur. Komite, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Genel Konferan-
sı'nın olağan oturumu sırasında genel kurul olarak toplanan ve Sözleşmeye Taraf 
Devletlerce seçilen 15 Taraf Devletten oluşacaktır. Komite üyesi Devletlerin sayısı, 
Genel Konferansın, bu sözleşmenin en az 4ü Devlet için yürürlüğe girişini izleyen 
olağan oturumunun yapıldığı tarihten itibaren 21'e yükseltilecektir. 

2. Komite üyelerinin seçiminde, dünyanın değişik bölge ve kültürlerinin adi
lane bir biçimde temsili güvence altına alınacaktır. 

3. Kültürel Varlığın Muhafazası ve Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası 
Merkezinin (Roma Merkezi) bir temsilcisi. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'-
nin (ICOMOS) bir temsilcisi ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma 
Birliği'nin (IUCN) bir temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür ör-
gütü Genel Konferansının olağan oturumu sırasında genel kurul olarak toplanan Söz
leşmeye taraf Devletlerin İsteği üzerine benzer amaçlı diğer hükümetlerarası veya 
hükümet dışı örgütlerin temsilcileri anılan Komite'nin toplantılarına danışman ola
rak katılabilirler. 

Madde 9 — 1. Dünya Mirası Komitesine üye Devletlerin görev süreleri, Ge
nel Konferansın, Komite üyeliğine seçildikleri olağan oturumunun sonundan, bunu iz
leyen üçüncü olağan oturumunun sonuna kadar sürecektir. 

2. Ancak, ilk seçim sırasında atanan üyelerin üçte birinin görev süreleri, Ge
nel Konferansın, üyeliğe seçildikleri olağan oturumunu izleyen ilk olağan oturumu
nun sonunda sona erecektir; aynı zamanda atanan diğer üçte bir üyenin görev süresi 
de Genel Konferansın seçildikleri olağan oturumunu izleyen ikinci olağan oturumu
nun sonunda sona erecektir. Bu üyelerin isimleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür örgütü Genel Konferansı Başkanı tarafından, ilk seçimden sonra kura ile be
lirlenecektir. 

3. Komiteye üye Devletler, temsilcilerini kültürel veya doğal miras alanında 
yetkili kişiler arasından seçeceklerdir. 

Madde 10 — 1. Dünya Mirası Komitesi kendi iç tüzüğünü kabul edecektir. 
2. Komite, belirli sorunlar hakkında danışmada bulunmak üzere, özel veya 

resmi örgütleri veya kişileri herzaman toplantılarına katılmaya çağırabilir. 
3. Komite, görevlerinin yerine getirilmesi bakımından gerekli gördüğü danış

ma organlarını kurabilir. 
Madde 11 — 1. Bu Sözleşmeye Taraf olan her Devlet, kültürel ve doğal mi

rasının bir parçasını oluşturan, kendi topraklarında bulunan ve bu maddenin 2. pa
ragrafındaki listeye girmesi uygun olan kültürel varlıklarının bir envanterini, müm-
kün olan en kısa sürede, «Dünya Kültür Mirası Komitesi» ne sunacaktır. Nihai ad
dedilmeyecek olan bu envanter sözkonusu kültürel varlığın yerini ve önemini gös
teren belgeleri ihtiva edecektir. 

2. Komite, 1. Paragraf uyarınca Devletlerce verilen envanterlere dayanarak, 
bu Sözleşmenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlandığı üzere, saptamış olacağı ölçütlere 
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göre İstisnai evrensel değerde mütalaa ettiği, kültürel veya doğal mirasın parçasını 
oluşturan varlıkların bir listesini yapacak, güncel hale getirecek ve «Dünya Kültür 
Mirası Listesi» başlığı altında yayınlayacaktır. En geç her iki yılda bir, güncelleşti-
rilmiş bir liste dağıtıma tabi tutulacaktır. 

3. Bir varlığın Dünya Kültür Mirası Listesine alınması, ilgili Devletin onayını 
gerektirir. Üzerinde birden çok devletin egemenlik veya kaza hakkı iddiasında bu
lunduğu bir toprakta bulunan bir kültürel varlığın listeye alınması anlaşmazlığa ta
raf olan devletlerin haklarım hiçbir biçimde etkilemiyecektir. 

4. Komite, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunup korunması için çok bü-
yük çapta çalışmaları gerektiren ve bu maksatla işbu Sözleşme çerçevesinde yardım 
talep edilmiş olan kültürel varlıkların bir Üstesini, «Tehlike altındaki Dünya Kültür 
Mirası Listesi» başlığı altında durum gerektirdikçe düzenleyecek, güncelleştirecek ve 
yayınlayacaktır. Sözkonusu liste, gerekli çalışmaların tahmini bedelini de içerecektir. 
Liste, kültürel ve doğal mirası oluşturan varlıklardan, yalnız hızlı bozulma nedeniyle 
yokolma tehdidi, büyük çapta resmi veya özel projeler veya hızlı kentsel veya turis
tik gelişim projeleri; toprağın kullanım veya mülkiyetindeki değişikliklerin neden ol
duğu tahribat; bilinmeyen nedenlere bağlı büyük değişiklikler; herhangi bir nedenle 
bir varlığın terk edilmesi; silahlı bir çatışmanın çıkması veya çatışma tehdidi; âfet 
ve felaketler; ciddi yangınlar, depremler, yer kaymaları-, volkanik patlamalar; su dü-
zeyindeki değişmeler, su baskınları ve gelgit dalgaları gibi ciddi ve belirgin tehlike
lerin tehdidi altında bulunanları içerebilir. Acil ihtiyaç halinde Komite, herhangi bir 
zamanda Tehlike altındaki Dünya Kültür Mirası Listesine yeni bir madde ekleyebi
lir ve bunu hemen duyurabilir. 

5. Komite, kültürel veya doğal mirasa ait bir varlığın bu maddenin 2. ve 4. 
paragraflarında belirtilen iki listeden her birine dahil edilmesinde temel alınacak öl-
çütlerin tanımım yapacaktır. 

6. Bu maddenin 2. ve 4. paragraflarında belirtilen iki listeden birine dahil 
edilme isteğini reddetmeden önce, Komite, sözkonusu edilen kültürel veya doğal var
lığın topraklan üzerinde bulunduğu devlete danışacaktır. 

7. Komite, ilgili Devletlerin onayıyla, bu maddenin 2. ve 4. parağraflarında 
atıfta bulunulan listelerin hazırlanması için gerekli olan çalışma ve araştırmaları 
koordine ve teşvik eder. 

Madde 12 — Kültürel ve doğal mirasa ait olan bir varlığın 11. maddenin 2. ve 
4. parağraflarında sözü edilen her iki listeyede dahil edilmemiş olması hiçbir şekilde 
onun bu listelere dahil edilme sonucu olanlar dışındaki amaçlar için istisnai değeri 
olmadığı anlamına gelmeyecektir. 

Madde 13 — 1. Dünya Kültür Mirası Komitesi, bu Sözleşmeye Taraf Dev
letlerin, topraklarında, bulunan ve 11. maddenin 2. ve 4. paragraflarında sözü edilen 
listelere dahil olan veya dahil edilmesi muhtemel bulunan Kültürel ve doğal mirasın 
bir parçasını oluşturan varlıklara ilişkin olarak yaptıkları, uluslararası yardım is-
teklerini alır re inceler. Bu tür istekler, bu tür varlıkların korunmasını, muhafazasını, 
teşhirini veya yenilenmesini sağlamaya yönelik olabilir. 

2. Bu maddenin 1. paragrafı çerçevesindeki uluslararası yardım istekleri, ön 
incelemeler daha ileri araştırmaların yararlı olacağım gösterdiği takdirde, 1. ve 2. 
maddelerde tanımlanan kültürel ve doğal varlıkların saptanmasıyla ilgili olabilir. 

3. Komite, bu isteklere ilişkin olarak yapılacak olan işlemi kararlaştıracak, 
uygun olması durumunda yapacağı yardımın niteliği ve boyutunu belirleyecek ve ge
rekli tertiplerin İlgili hükümet İle kendi adına alınması için yetki verecektir. 

4. Komite, çalışmaları için bir öncelik sırası saptayacaktır. Bunu yaparken, 
koruma gerektiren kültür varlığının dünya kültürel ve doğal mirası içindeki önemi
ni, bir doğal çevreyi veya dünya milletlerinin dehasını ve tarihini en iyi biçimde tem-
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sil niteliği olan varlığa uluslararası yardım yapılması zorunluluğunu, yapılacak işin 
ivediliğini, tehdit altındaki varlıkların topraklarında bulunduğu Devletlerin kaynak
larının durumunu ve özellikle, kendi olanaklarıyla bu tür varlıkları ne dereceye kadar 
koruyabildiklerini gözönünde bulunduracaktır. 

5. Komite, uluslararası yardım yapılmış olan varlıklarla ilgili olarak bir lis-
teyi hazırlayacak, güncelleştirecek ve duyuracaktır. 

6. Komite, bu Sözleşmenin 15. maddesi gereğince kurulan Fon'un kaynakla-
rının kullanımı konusunda karar sahibi olacaktır. Bu kaynakları arttırma yollarını 
arayacak ve bu amaç için faydalı bütün tedbirleri alacaktır. 

7. Komite, bu Sözleşmenin amaçlarına benzer amaçlan olan, uluslararası ve 
ulusal örgütler ve hükümetlerarası veya hükümet dışı örgütlerle işbirliği yapacaktır. 
Komite, programlarının ve projelerinin uygulanması için, bu tür örgütlere özellikle 
Kültürel Varlıkların Muhafazası ve Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası Merkezi'ne (Roma Merkezi), Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'ne (ICOMOS) ve Ulus
lararası Doğayı ve Doğal Kaynaklan Koruma Birliği'ne (EUCN) ve ayrıca resmi ve 
özel kurum ve kişilere çağrıda bulunabilir. 

8. Komitenin kararlan oylamada bulunan ve oy veren üyelerin üçte iki ço
ğunluğuyla alınır. Komite üyelerinin çoğunluğu, nisabı oluşturur. 

Madde 14 — 1. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Genel Di
rektörü tarafından atanan bir Sekretarya Dünya Kültür Mirası Komitesine yardımcı 
olur. 

2. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Genel Direktörü, Kül
türel Varlıkların Muhafazası ve Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası Merkezi'nin 
(Roma Merkezi), Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin (IOOMOS) ve Uluslar
arası Doğayı ve Doğal Kaynaklan Koruma Birliği'nin (IUCN) ihtisasları ve İmkan-
lan dahilinde hizmetlerinden azami şekilde yararlanarak, Komite'nin belgelerini, top
lantılarının gündemini hazırlayacak ve kararlarının uygulanmasından sorumlu ola
caktır. 

IV — DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASINI KORUMA FONU : 
Madde 15 — 1. İstisnal Evrensel Değeri olan Dünya Kültürel ve Doğal Mirası-

nı korumak için «Dünya Mirası Fonu» adı altında bir Fon kurulmuştur. 
2. Fon, UNESCO'nun Mali tüzüğü hükümlerine uygun olarak vakıf şeklinde 

teşkil edilecektir. 
3. Fon'un kaynakları aşağıdakilerden oluşacaktır. 
a) Su Sözleşmeye Taraf Devletlerin yaptıkları zorunlu ve gönüllü katkılar; 
b) Aşağıdaki kaynaklardan sağlanabilecek katkı, hibe ve bağışlar; 
i) Diğer Devletler; 
ii) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü, Birleşmiş Milletler Sis

teminin diğer örgütleri, özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve diğer hü-
kümetlerarası örgütler; 

iii) Resmi veya özel kurum ve kişiler, 
c) Fon'un kaynaklarından sağlanan her türlü faiz geliri; 
d) Fon'un yararına düzenlenen faaliyetlerden sağlanan bağış ve gelirler ve 
e) Dünya Mirası Komitesi'nce hazırlanacak Fon yönetmeliğinde belirtilen di

ğer bütün kaynaklar. 
4. Fon'a yapılan katkılar ve Komite için sağlanmış olan diğer tür yardımlar 

ancak Komite'nin belirleyeceği amaçlar için kullanılabilir. Komite, yalnız belirli bir 
program veya projede kullanılmak üzere yapılan katkıları, bu program veya proje
nin yürütülmesinin komitece kararlaştırılmış olması şartıyla kabul edebilir. Fona 
yapılan katkılar hiçbir siyasal koşula bağlanamaz. 
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Madde 16 — Bu Sözleşmeye taraf Devletler İlave gönüllü katkıda bulunma 
hakları haleldar edilmeden Dünya Mirası (Fonuna muntazaman iki yılda bir kat
kıda bulunmayı taahhüt ederler. Bu katkıların bütün Devletlere uygulanabilecek tek 
bir yüzdeye göre hesaplanan miktarı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür ör
gütü Genel Konferansı sırasında, toplanan sözleşmeye taraf Devletlerin genel kurulu 
tarafından kararlaştırılacaktır. Genel kurulun bu kararı, bu maddenin 2. paragrafın
da öngörülen beyanı yapmamış olan, hazır bulunan ve oy veren Taraf Devletlerin ço
ğunluğu İle alınır. Sözleşmeye taraf Devletlerin zorunlu katkısı hiç bir surette Birleş
miş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütünün mutad bütçesine yaptıkları katkı
nın % 1 inden fazla olamaz. 

2. Ancak, bu Sözleşmenin 31. ve 32. maddelerinde atıfta bulunulan her Dev
let, onay, kabul veya katılma belgelerinin verilmesi sırasında bu maddenin 1. parag
rafı hükümleriyle bağlı olmayacağım bildirebilir. 

3. Bu maddenin 2. paragrafında sözü edilen bildirimi yapmış; olan Sözleş
meye Taraf bir Devlet, her an Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Ge
nel Direktörünü haberdar ederek sözügeçen bildirimi geri alabilir. Ancak bildirimin 
geri alınması, bu Devletin zorunlu katkısı bakımından, Sözleşmeye Taraf olan Dev
letlerin bir sonraki Genel Kurulu tarihine kadar hüküm ifade etmiyecektir. 

4. Komite'nin faaliyetlerini etkili biçimde planlıyabilmesi için, bu Sözleşmeye 
taraf olan Devletlerden bu maddenin 2. paragrafında sözü edilen bildirimi yapmış olan 
Taraf Devletlerin katkıları, düzenli olarak her iki yılda bir ödenecek ve bu katkı bu 
maddenin 1. paragrafı hükümleriyle bağlı oldukları takdirde ödeyecekleri katkılardan 
az olmayacaktır. 

5. Bu Sözleşmeye taraf olan herhangi bir Devlet, içinde bulunulan yıl ile on
dan hemen önceki yıla ait zorunlu veya gönüllü katkılarından borçlu ise Dünya Kül
tür Mirası Komitesi üyeliğine seçilemiyecektir; ancak bu hüküm ilk seçime uygu
lanmayacaktır. 

Komite üyeliğinde bulunan böyle bir Devletin görev süresi, bu Sözleşmenin 8. 
maddesinin 1. paragrafında belirtilen seçimler yapıldığı zaman sona erer. 

Madde 17 — Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler, Sözleşmenin 1. ve 2. madde
lerinde tanımlanan Kültürel ve doğal mirasın korunması için yardım sağlamak ama
cıyla ulusal, resmi ve özel vakıf veya dernekler kurmayı öngörür veya kuruluşunu 
teşvik ederler. 

Madde 18 — Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür örgütü himayesinde Dünya Mirası Fonu yararına uluslararası fon 
toplama kampanyalarının örgütlenmesine yardımcı olacak, 15. maddenin 3. paragra
fında sözü edilen organların para toplamasını kolaylaştıracaklardır. 

V — ULUSLARARASI YARDIMIN KOŞULLARI VE DÜZENLENMESİ: 
Madde 19 — Bu Sözleşmeye Taraf olan herhangi bir Devlet topraklarında bulu

nan istisnai evrensel değere sahip kültürel ve doğal mirasın bir parçasını oluşturan 
varlıklar için uluslararası yardım İsteyebilir. Elinde bulunan ve Komite'nin bir karara 
varmasını sağlayacak nitelikteki 21. maddede öngörülen bilgi ve belgeleri de bu yar-
dım İstemiyle birlikte Komiteye sunar. 

Madde 20 — 13. maddenin 2. paragrafının, 22. maddenin (c) fıkrası ve 23. mad
denin hükümlerine bağlı olarak, bu Sözleşmeyle sağlanan uluslararası yardım, kül-
türel ve doğal mirasın parçasını oluşturan varlıklardan yalnız Dünya Kültür Mirası 
Komitesi'nin 11. maddesinin 2. ve 4. paragraflarında belirtilen listelerden birine gir
mesine karar verdiği veya karar verebileceği varlıklara yapılabilir. 

Madde 21 — 1. Dünya Mirası Komitesi, Uluslararası yardım İsteklerini de-
ğerlendirme usullerini saptayacak ve özellikle tasarlanan faaliyet, gerekli çalışma. 
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bunlara ait fiyat tahmini, ivedilik derecesi ve yardımı isteyen Devletin kaynaklarının 
bütün harcamaları karşılayamamağının nedenlerini içerecek yardım talebinin muhte
vasını belirleyecektir. Bu tür talepler, mümkün olduğunca uzman raporlarıyla des
teklenmelidir. 

2. Felaket ve doğal afetler nedeniyle yapılan talepler, acil çalışma gerektire
bilmeleri nedeniyle, bu tür hadiselere karşı bir ihtiyat fonu ayırmış bulunması gere-
ken Komite tarafından hemen, öncelikle değerlendirmeye alınmalıdırlar. 

3. Komite, bir karara varmadan önce gerekli gördüğü inceleme ve danışma
larda bulunacaktır. 

Madde 22 — Dünya Kültür Mirası Komitesi'nce verilen yardımlar aşağıdaki bi-
çimlerde olabilir: 

a) Bu sözleşmenin 11. maddesinin 2. ve 4. paragraflarında tanımlandığı üzere 
kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası, teşhiri ve yenilenmesinden çıkan 
sorunlarla ilgili sanatsal, bilimsel ve teknik incelemeler, 

b) Onaylanan çalışmanın doğru biçimde yürütülmesini sağlamak için uzman-
ların, teknisyenlerin ve nitelikli işgücünün temini, 

c) Kültürel ve doğal mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri ve 
yenilenmesi alanlarında her düzeydeki görevli ve uzmanların eğitimi, 

d) İlgili Devletlerin sahip olmadığı veya elde edebilecek durumda olmadığı 
araçların sağlanması, 

e) Uzun vadede ödenebilecek düşük faizli veya faizsiz borçlar, 
f) İstisnai durumlarda ve özel nedenlerle, geri ödenmesi gerekmeyen hibeler. 
Madde 23 — Dünya Kültür Mirası Komitesi, ulusal veya bölgesel merkezlere 

de kültürel ve doğal mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri ve yenilen
mesi alanlarında bütün düzeylerdeki görevli ve uzmanların eğitimi konusunda uluslar
arası yardım sağlayabilir. 

Madde 24 — Büyük çaptaki uluslararası yardımdan önce, ayrıntılı bilimsel, 
ekonomik ve teknik incelemelerde bulunulacaktır. Bu incelemeler, doğal ve kültürel 
mirasın korunması, muhafazası, teşhiri ve yenilenmesi İçin en ileri teknikleri araştıra
cak ve sözleşmenin amaçlarıyla uyumlu olacaktır. İncelemeler, ilgili devletin mevcut 
kaynaklarının rasyonel kullanımı yollarını da araştıracaktır. 

Madde 25 — Genel bir kural olarak, gerekli çalışmanın bedelinin yalnız bir 
bölümü uluslararası toplum tarafından karşılanacaktır. Uluslararası yardımdan yarar
lanan devletin katkısı, kaynaklarının buna elverişli olmaması dışında her program 
veya projeye ayrılan tüm kaynakların önemli bir payım oluşturacaktır. 

Madde 26 — Dünya Kültür Mirası Komitesi ve yardım alan devlet yaptıkları 
anlaşmayla, bu sözleşme hükümleri gereği uluslararası yardım sağlanan bir program 
veya projenin yürütüleceği koşulları saptayacaklardır. Anlaşmayla koyulan kurallara 
uygun olarak himaye altına alınmış varlığın korunmasına, muhafazasına ve teşhirine 
devam etme sorumluluğu bu uluslararası yardımı alan devlete ait olacaktır. 

VI — EĞİTİM PROGRAMLARI : 
Madde 27 — 1. Bu Sözleşmeye taraf devletler, kendi halklarının sözleşmenin 

1. ve 2. maddelerinde tanımlanan kültürel ve doğal mirasa karşı bağlılık ve saygı 
hislerini güçlendirmek için, bütün uygun araçlarla ve özellikle eğitim ve tanıtma 
programlarıyla çaba göstereceklerdir. 

2. Taraf Devletler, kamuoyunu, kültür mirasım tehdit eden tehlikelerden ve 
Sözleşmenin uygulanması için yürütülen etkinliklerden geniş biçimde haberdar etmeyi 
taahhüt ederler. 
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Madde 28 — Sözleşme çerçevesinde uluslararası yardım alan bu sözleşmeye 

taraf devletler, kendisi için yardım alınan kültürel varlığın öneminin ve bu yardımın 
oynadığı rolün bilinmesi için uygun önlemleri alacaklardır. 

VH — RAPORLAR: 
Madde 29 — 1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi

lim ve Kültür örgütü Genel Kuruluna, onun tarafından belirlenen tarih ve biçimde ye
recekleri raporlarda, kabul ettikleri yasal ve idari hükümler ve bu sözleşmenin uygu
lanması için yaptıkları diğer işlemler hakkında bu alanda kazandıkları tecrübenin ay
rıntıları ile birlikte bilgi vereceklerdir. 

2. Bu raporlar Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin dikkatine sunulacaktır. 
3. Komite, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Genel Konferan-

sı'nın her olağan oturumunda faaliyetleri hakkında rapor verecektir. 

VIII — SON HÜKÜMLER : 
Madde 30 — Bu Sözleşme, beş metni de aynı derecede geçerli olmak üzere, 

Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca olarak hazırlanmıştır. 
Madde 31 — 1. Bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

örgütüne üye devletlerin kendi anayasal yöntemlerine göre onaylarına ve kabullerine 
tabi olacaktır. 

2. Onay veya kabul belgeleri Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür örgütü 
Genel Direktörüne tevdi edilecektir. 

Madde 32 — 1. Bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür örgü
tü üyesi olmayıp, örgütün Genel Konferansı tarafından sözleşmeye katılmaya çağrılan 
bütün devletlerin katılmasına açık olacaktır. 

2. Katılma bir katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
örgütü Genel Direktörüne tevdii ile gerçekleştirilir. 

Madde 33 — Bu Sözleşme, yirminci onay, kabul veya katılma belgesinin tevdi 
tarihinden üç ay sonra, fakat sadece onay, kabul veya katılma belgelerini bu veya önce-
ki bir tarihte tevdi eden devletler bakımından yürürlüğe girecektir. Diğer her devlet 
İçin, Sözleşme kendi onay, kabul veya katılma belgesinin tevdiinden üç ay sonra yürür
lüğe girecektir. 

Madde 34 — Aşağıdaki hükümler, Sözleşmeye taraf olan Devletlerden federal 
veya üniter olmayan anayasal sisteme sahip olanlarına uygulanacaktır. 

a) Bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasının federal veya merkezi yasal 
gücün yargı yetkisi alanına girdiği hallerde, federal ve merkezi hükümetin yükümlülük-
leri, federal devlet olmayan taraf devletlerinkilerle aynı olacaktır. 

b) Bu Sözleşmenin uygulanmasının, federasyonun anayasal sistemi icabı, yasal 
önlemler almakla yükümlü tutulmayan ve federasyonu oluşturan her bir devlet, ülke, 
eyalet veya kantonun yargı yetkisi alanına girdiği hallerde Federal Hükümet, anılan 
hükümleri, kabulü tavsiyesiyle böyle devletlerin, ülkelerin, eyaletlerin veya kanton
ların yetkili makamlarının bilgisine sunar. 

Madde 35 — 1. Bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet Sözleşmeden çekilebilir. 
2. Çekilme Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Genel Direktö

rüne tevdi edilecek yazılı bir belgeyle duyurulacaktır, 
3. Çekilme, çekilme belgesinin alınmasından 12 ay sonra geçerli olacaktır. Bu, 

çekilen Devletin mali yükümlülüklerini, çekilmenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar et-
kilemiyecektir. 

Madde 36 — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Genel Direk-
törü, örgüte üye Devletlere, 32. maddede sözü edilen örgüte üye olmayan devletlere 
ve Birleşmiş Milletlere 31. ve 32. maddelerde belirtilen bütün onay, kabul ve kabul-
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ma belgelerinin ve 35. maddede belirtilen çekilme belgelerinin tevdi edildiğini bildi-
recektir. 

Madde 37 — 1. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür ör-
gütü Genel Konferansı tarafından tadil edilebilir. Bununla beraber, böyle bir tadil 
yalnızca tadil edilmiş Sözleşmeye taraf olacak devletleri bağlar. 

2. Eğer Genel Konferans bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni 
bir Sözleşme benimserse, yeni Sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, bu Sözleşme 
tadil edilen Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren onaya, kabule veya katıl
maya açık olmayacaktır. 

Madde 38 — Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 102. maddesi uya-
rınca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Genel Direktörünün isteği 
üzerine Birleşmiş Milletler Sekretaryasınca tescil edilecektir. 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Genel Konferansı'nın onye-
dinci oturum Başkanı'nın ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü Genel 
Direktörünün imzalarım taşıyan iki geçerli nüsha olarak Paris'te 23 Kasım 1972'de 
yapılmış olup, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü arşivlerinde sakla
nacak ve aslına uygunluğu onaylanmış suretleri 31. ve 32. maddelerde belirtilen bü
tün Devletlere ve Birleşmiş Milletlere gönderilecektir. 

Convention for the Protection of the Word Cultural and 
Natural Heritage 

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cu1-
tural Organization meeting in Paris from 17 October to 21 November 1972, at its se
venteenth session. 

Noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly 
threatened with destruction not only by the traditional causes of decay, but also by 
changing social and economic conditions which aggravate the situation with even more 
formidable phenomena of damage or destruction, 

Considering that deterioration or disappearance of any item of the cultural or 
natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all the na
tions of the world. 

Considering that protection of this heritage at the natonal level often remains 
Incomplete because of the scale of the resources which it requires and of the insuffici
ent economic, scientific and technical resources of the country where the property 
to be protected is situated, 

Recalling that the Consitution of the Organization provides that It will main
tain, increase and diffuse knowledge, by assuring the conservation and protection of 
the world's heritage, and recommending to the nations concerned the necessary inter
national conventions, 

Considering that the existing international conventions, recommendationas and 
resolutions concerning cultural and natural property demonstrate the importance, for 
all the peaples of the world, of safeguarding this unique and irreplaceable property, 
to whatever people it may belong, 

Considering that parts of the cultural or natural heritage are of outstanding 
interest and therefore need to be preserved as part of the world heritage of mankind 
as a whole, 

Considering that, in view of the magnitude and gravity of the new dangers 
threatening them, it is incumbent on the international community as a whole to par
ticipate in the protection of the cultural and natural heritage of outstanding univer-
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sal value, by the granting of collective assistance which, although not takin the place 
of action by the State concerned, will serve as an effective complement thereto, 

Considering that it is essential for this purpose to adopt new provisions in the 
from of a convention establishing an effective system of collective protection of the 
cultural and natural heritage of outstanding universal value, organized on a perma
nent basis and in accordance with modern scientific methods, 

Having decided, at its sixteenth session, that this question should be made the 
subject of an international convention. 

Adopts this sixteenth day of November 1972 this Convention. 
I. DEFINITIONS OF THE CULTURAL AND THE NATURAL HERITAGE : 
Article 1 — For the purposes of this Convention, the following shall be eonsl-

considered as (cultural heritage* : 
monuments: architectural works, works monumental sculpture and painting, 

elements or structures of an archaeloglcal nature, inscriptions, cave dwellings and 
combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of 
view of history, art <*r science; 

groups of buildings : groups of separate or connected hulldlngs which, because 
of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of out
standing universal value from the point of view of history, art or science; 

sites: works of man or the combined works of nature and of man, and areas 
including archaeological sites which are of outstanding universal value from the his
torical, aesthetic, ethnological or anthropological points of view. 

Article 2 — For the purposes of this Convention, the following shall be consi
dered as «natural heritage*; 

natural features consisting of physical and biological formations or groups of 
such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or sci
entific point of view; 

geological and phystographical formations and precisely delineated areas 
which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstan
ding universal value from the point of view of science or conservation; 

natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal 
value from the point of view of science, conservation or natural beauty. 

Article 3 — It is for each State Party to tJhis Convention to identify and deli
neate the different properties situated on Its territory mentioned in Articles 1 and 2 
above. 

U. NATIONAL PROTECTION AND INTERNATIONAL PROTECTION OF 
THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE : 

Article 4 — Each State Party to this Convention recognizes that the duty of 
ensuring the Identification, protection, conservation, presentation and transmission to 
future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 
2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to 
this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any inter
national assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and 
technical, which it may be able to obtain. 

Article 5 - - To ensure that effective and active measures are taken for the 
protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage situa
ted on its territory, each State Party to this Convention shall endeavour, in so far as 
possible, and as appropriate for each country: 

(a) to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural he
ritage a function in the life of the community and to integrate the protection of that 
heritage into comprehensive planning programmes; 
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(b) to set up within its territories, where such services do not exist, one or 
more services for the protection, conservation and presentation of the cultural and 
natural heritage with an appropriate staff and possessing the means to discharge 
their functions; 

(c) to develop scientific and technical studies and research and to work out 
such operating methods as will make the States capable of counteracting the dangers 
that threaten its cultural or natural heritage; 

(d) to take the appropriate legal, scientific, technical, administrative and fi
nancial measures necessary for the identification, protection, conservation, presenta
tion and rehabilitation of this heritage; and 

(e) to foster the establishment or development of national or regional centres 
for training in the protection, conservation and presentation of the cultural and na
tural heritage and to encourage scientific research in this field. 

Article 6 — 1. Whilst fully respecting the sovereignty of the States on whose 
territory the cultural and natural heritage mentioned in Articles 1 and 2 is situated, 
and without prejudice to property rights provided by national legislation, the States 
Parties to this Convention recognize that such heritage constitutes a world heritage 
for whose protection it is the duty of the international community as a whole to co
operate. 

2. The States Parties undertake, in accordance with the provisions of this 
Convention, to give their help in the identification, protection, conservation and pre
servation of the cultural and natural heritage referred to in paragraphs 2 and 4 of 
Article 11 if the States on whose territory it is situated so request. 

3. Eeach State Party to this Convention undertakes not to take any deliberate 
measures which might damage directly or indirectly the cultural and natural he
ritage referred to in Articles 1 and 2 situated on the territory of other States Parties 
to this Convention. 

Article 7 — For the purpose of this Convention, international protection of the 
world cultural and natural heritage shall be understood to mean the establishment of 
a system of international co-operation and assistance designed to support States Par
ties to the Convention in their efforts to conserve and identify that heritage. 

in. INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF 
THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE : 

Article 8 — 1. An Intergovernmental Committee for the Protection of the 
Cultural and Natural Heritage of Outstanding Universal Value, called <the World 
Heritage Committee*, 1B hereby established within the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. It shall be composed of 15 States Parties to the 
Convention, elected by States Parties to the Convention meeting in general assembly 
during the ordinary session of the General Conference of the United Nations Educa
tional, Scientific and Cultural Organization. The number of States members of Com
mittee shall be increased to 21 as from the date of the ordinary session of the Ge
neral Conference following the entry into force of this Convention for at least 40 
States. 

2. Election of members of the Committee shall ensure an equitable representa
tion of the different regions and cultures of the world. 

3. A representative of the International Centre for the Study of the Preserva
tion and Restoration of Cultural Property (Rome Centre), a representative of the In
ternational Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and a representative of the 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. (IUCN), to 
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whom may be added, at the request of States Parties to the Convention meeting in 
general assembly during the ordinary sessions of the General Conference of the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, representatives of other 
intergovernmental or non-governmental organizations, with similar objectives, may 
attend the meetings of the Committee in an advisory capacity. 

Article 9 — 1. The term of office of States members of the World Heritage 
Committee shall extend from the end of the ordinary session of the General Confe
rence during which they are elected until the end of its third subsequent ordinary 
session. 

2. The term of office of one-third of the members designated at the time of 
the first election shall, however, cease at the end of the first ordinary session of the 
General Conference following that at which they were elected; and the term of office 
of a further third of the members designated at the same time shall cease at the end 
of the second ordinary session of the General Conference following that at which they 
were elected. The names of these members shall be chosen by lot by the President of 
the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization after the first election. 

3. States members of the Committee shall choose as their representatives 
persons qualified in the field of the cultural or natural heritage. 

Article 10 — 1. The World Heritage Committee shall adopt its Rules of Pro
cedure. 

% The Committee may at any time invite public or private organizations or 
individuals to participate in its meetings for consultation on particular problems. 

3. The Committee may create such consultative bodies as It deems necessary 
for the performance of its functions. 

Article 11 — 1. Every State Party to this Convention shall, in so far as pos
sible, submit to the World Heritage Committee an inventory of property forming part 
of the cultural and natural heritage, situated In its territory and suitable for inclusion 
in the list provided for in paragraph 2 of this Article. This inventory, which shall not 
be considered exhaustive, shall include documentation about the location of the pro
perty in question and its significance. 

2. On the basis of the inventories submitted by States in accordance with 
paragraph 1, the Committee shall establish, keep up to date and publish, under the 
title of «World Heritage List, a list of properties forming part of the cultural heritage 
and natural heritage, as defined in Articles 1 and 2 of this Convention, which it con
siders as having outstanding universal value in terms of such criteria as it shall have 
established. An updated list shall be distributed at least every two years. 

3. The inclusion of a property in the World Heritage List requires the consent 
of the State concerned. The inclusion of a property situated in a territory, sovereignty 
or jurisdiction over which Is claimed by more than one State shall In no way prejudice 
the rights of the parties to the dispute. 

4. The Committee shall establish, keep up to date and publish, whenever cir
cumstances shall so require, under the title of «List of World Heritage in Danger*, a 
list of the property appearing in the World Heritage {List for the conservation of 
which major operations are necessary and for which assistance has been requested 
under this Convention. This list shall contain an estimate of the cost of such opera
tions. The list may Include only such property forming part of the cultural and na
tural heritage as is threatened by serious and specific dangers, such as the threat of 
disappearance caused by accelerated deterioration, large-scale public or private pro
ject or rapid urban or tourist development projects; destruction caused by changes in 
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the use or ownership of the land; major alterations due to unknown causes; abandon
ment for any reason whatsoever; the outbreak or the threat of an armed conflict; ca
lamities and cataclysms; serious fires, earthquakes, landslides; volcanic eruptions; 
changes in water level, floods, and tidal waves. The Committee may at any time, in 
case of urgent need, make a new entry in the 'List of World Heritage in Danger and 
publicize such entry immediately. 

5. The Committee shall define the criteria on the basis of which a property 
belonging to the cultural or natural heritage may be included in either of the lists 
mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article. 

6. Before refusing a request for inclusion in one of the two lists mentioned in 
paragraphs 2 and 4 of this article, the Committee shall consult the State Party in 
whose territory the cultural or natural property in question is situated. 

7. The Committee shall, with the agreement of the States concerned, co - ordi
nate and encourage the studies and research needed for the drawing up of the lists 
referred to in paragraphs 2 and 4 of this article. 

Article 12 — The fact that a property belonging to the cultural or natural 
herigate has not bean included in either of the two lists mentioned in paragraphs 2 
and 4 of Article 11 shall in no way be construed to mean that it does not have ar. 
outstanding universal value for purposes other than those resulting from Inclusion in 
these lists. 

Article 13 — 1. The World Heritage Committee shall receive and study requ
ests for international assistance formulated by States Parties to this Convention with 
respect to property forming part of the cultural or natural heritage, situated in their 
territories, and included or potentially suitable for inclusion In the lists referred to in 
paragraphs 2 and 4 of Article 11. The purpose of such requests may be to secure the 
protection, conservation, presentation or rehabilitation of such property. 

2. Requests for International assistance under paragraph 1 of this article may 
also be concerned with identification of cultural or natural property defined In Artic
les 1 and 2, when preliminary investigations have shown that further inquiries would 
be Justified. 

3. The Committee shall decide on the action to be taken with regard to these 
requests, determine where appropriate, the nature and extent of its assistance, and 
authorize the conclusion, on its behalf, of the necessary arrangements with the go
vernment concerned. 

4. The Committee shall determine an order of priorities for its operations. It 
shall in so doing bear in mind the respective importance for the world cultural and 
natural heritage of the property requiring protection, the need to give International 
assistance to the property most representative of a natural environment or of the 
genius and the history of the peoples of the world, the urgency of the work to be 
done, the resources-available to the States on whose territory the threatened property 
is situated and in particular the extent to which they are able to safeguard such 
property by their own means. 

5. The Committee shall draw up, keep up to date and publicize a list of pro
perty for which International assistance has been granted. 

6. The Committee shall decide on the use of the resources of the Fund estab
lished under Article 15 of this Convention. It shall seek ways of increasing these 
resources and shall take all useful steps to this end. 

7. The Committee shall co - operate with international and national govern
mental and nongovernmental organizations having objectives similar to those of this 
Convention. For the implementation of Its programmes and projects, the Committee 
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may call on such organizations, particularly the International Centre for the study 
of the Preservation and Restoration of Cultural Property (the Rome Centre), the 
International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union 
for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), as well as on public and 
private bodies and individuals. 

8. Decisions of the Commitee shall be taken by a majority of two - thirds of 
its members present and voting. A majority of the members of the Committee shall 
constitute a quorum. 

Article 14 — 1. The World Heritage Committee shall be asisted by a Secre
tariat appointed by the Director General of the United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization. 

2. The Director - General of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, utilizing to the fullest extent possible the services of the In
ternational Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural 
Property (the Rome Centre), the International Council of Monuments an*} Sites 
(ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature and Natural Re
sources (IUCN) in their respective areas of competence and capability, shall prepare 
the Committee's documentation and the agenda of its meetings and shall have the 
responsibility for the implementation of its decisions. 

IV. FUND FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND 
NATURAL HERITAGE 

Article 15 — V A Fund for the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage of Outstanding Universal Value, caled «the World Heritage Fund», is hereby 
established. 

2. The Fund shall constitute a trust fund, in conformity with the provisions of 
the Financial Regulations of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. 

3. The resources of the Fund shall consist of : 
(a) Compulsory and voluntary contributions made by the States Parties to 

this Convention, 
(b) contributions, gifts or bequests which may be made ny : 
(i) Other States; 
(ii) The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

other organizations of the United Nations system, particularly the United Nations 
Development Programme or other intergovernmental organizations; 

(ill) Public or private bodies or Individuals; 
(c) Any Interest due on the resources of the Fund; 
(d) Funds raised by collections and receipts from events organized for the 

benefit of the Fund; and 
(e) alt other resources authorized by the Fund's regulations, as drawn up by 

the World Heritage Committee. 
4. Contributions to the Fund and other forms of assistance made available to 

the Committee may be used only for such purposes as the Committee shall define, The 
Committee may accept contributions to be used only for a certain programme or pro
ject, provided that the Committee shall have decided on the implementation of such 
programme or project. No political conditions may be attached to contributions made 
to the Fund. 

Article 16 — 1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribu
tion, the States Parties to this Convention undertake to pay regularly, every two 
years, to the World Heritage Fund, contributions, the amount of which, in the form of 
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a uniform percentage applicable to all States, shall be determined by the General 
Assembly of States Parties to the Convention, meeting during the sessions of the Ge
neral Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza
tion. This decision of the General Assembly requires the majority of the States Par
ties present and voting, which have not made the declaration referred to in parag
raph 2 of this Article. In no case shall the compulsory contribution of States Parties 
to the Convention exceed 1 \% of the contribution to the Regular Budget of the Uni
ted Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

2. However, each State referred to in Article 31 or In Article 32 of this Con
vention may declare, at the time of the deposit of its instruments of ratification, 
acceptance or accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 
1 of this Article, 

3. A State Party to the Convention which has made the declaration referred 
to in paragraph 2 of this Article may at any time withdraw the said declaration by 
notifying the Director - General of the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. However, the withdrawal of the declaration shall not take 
effect in regard to the compulsory contribution due by the State until the date of the 
subsequent General Assembly of States Parties to the Convention. 

4. In order that the Committee may be able to plan its operations effectively, 
the contributions of States Parties to this Convention which have made the declaration 
referred to in paragraph 2 of this Article, shall be paid on a regular basis, at least 
every two years, and should not be less than the contributions which they should have 
paid if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of this Article. 

5. Any State Party to the Convention which is in arrears with the payment 
of its compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year 
immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the World Heritage 
Committee, although this provision shall not apply to the first election. 

The terms of office of any such State which is already a member of the Com
mittee shall terminate at the time of the elections provided for in Article 8, paragraph 
1 of this Convention. 

Article 17 — The States Parties to this Convention shall consider or encourage 
the establishment of national, public and private foundations or associations whose 
purpose Is to Invite donations for the protection of the cultural and natural heritage 
as defined in Articles 1 and 2 of this Convention. 

Article 18 — The States Parties to this Convention shall give their assistance 
to International fund - raising campaigns organized for the World Heritage Fund un
der the auspices of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza
tion. They shall facilitate collections made by the bodies mentioned in paragraph 3 of 
Article 15 for this purpose. 

V. CONDITIONS AND ARRANGEMENTS FOR INTERNATIONAL ASSIS
TANCE 

Article 19 — Any State Party to this Convention may request international 
assistance for property forming part of the cultural or natural heritage of outstanding 
universal value situated within its territory. It shall submit with its request such in
formation and documentation provided for in Article 21 as it has in its possession 
and as will enable the Committee to come to a decision. 

Article 20 — Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 13, sub-parag
raph (c) of Article 22 and Article 23, international assistance provided for by this 
Convention may be granted only to property forming part of the cultural and natural 
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heritage which the World Heritage Committee has decided, or may decide, to enter 
In one of the lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of Article 11. 

Article 21 — 1. The World Heritage Committee shall define the procedure by 
which requests to it for international assistance shall be considered and shall specify 
the content of the request, which should define the operation contemplated, the work 
that is necessary, the expected cost thereof, the degree of urgency and the reasons 
why the resources of the State requesting assistance do not allow it to meet all the 
expenses. Such requests must be supported by experts' reports whenever possible. 

2. Requests based upon disasters or natural calamities should, by reasons of 
the urgent work which they may involve, be given immediate, priority consideration 
by the Committee, which should have a reserve fund at its disposal against such con
tingencies. 

3. Before coming to a decision, the Committee shall carry out such studies and 
consultations as it deems necessary. 

Article 22 — Assistance granted by the World Heritage CJommittee may take 
the following forms : 

(a) studies concerning the artistic, scientific and technical problems raised 
by the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and 
natural heritage, as defined in paragraphs 2 and 4 of Article 11 of this Convention; 

(b) Provision of experts, technicians and skilled labour to ensure that the 
approved work is correctly carried out; 

(c) Training of staff and specialists at all levels in the field of identification, 
protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural 
heritage; 

(d) Supply of equipment (which the State concerned does not possess or Is 
not in a position to acquire; 

(e) Low - interest or interest - free loans which might be repayable on a long -
term basis; 

(f) The granting, in exceptional cases and for special reasons, of non-repay
able subsidies. 

Article 23 — The World Heritage Committee may also provide international 
assistance to national or regional centres for the training of staff and specialists at 
all levels in the field of Identification, protection, conservation, presentation and reha
bilitation of the cultural and natural heritage. 

Article 24 — International assistance on a large scale shall be preceded by deta
iled scientific, economic and technical studies. These studies shall draw upon the most 
advanced techniques for the protection, conservation, presentation and rehabilitation 
of the natural and cultural heritage and shall be consistent with the objectives of this 
Convention. The studies shall also seek means of making rational use of the resources 
available in the State concerned. 

Article 25 — As a general rule, only part of the cost of work necessary shall 
be borne by the international community. The contribution of the State benefiting 
from international assistance shall constitute a substantial share of the resources 
devoted to each programme or project, unless its resources do not permit this. 

Article 26 — The World Heritage Committee and the recipient State shall define 
In the agreement they conclude the conditions In which a programme or project for 
which international assistance under the terms of this Convention is provided, shall 
be carried out. It shall be the responsibility of the State receiving such international 
assistance to continue to project, conserve and present the property so safeguarded, in 
observance of the conditions laid down by the agreement. 
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VT. EDUCATIONAL. PROGRAMMES 
Article 27 — 1. The States Parties to this Convention shall endeavour try all 

appropriate means, and in particular by educational and information programmes, to 
strengthen appreciation and respect 'by taeir peoples of the cultural and natural heri
tage defined in Articles 1 and 2 of the Convention. 

2. They shall undertake to keep the public broadly informed of the dangers 
threatening this heritage and of activities carried on in pursuance of this Conven
tion. 

Article 28 — States Parties to this Convention which receive international 
assistance under the Convention shall take appropriate measures to make known the 
Importance of the property for which assistance has been received and the role played 
by such assistance. 

VIL REPORTS 
Article 29 — 1. The States Parties to this Convention shall, in the reports 

which they submit to the General Conference of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization on dates and in a manner to be determined by 
it, give information on the legislative and administrative provisions which they have 
adopted and other action Which they have taken for the application of this Conven
tion, together with details of the experience acquiered in this field. 

2. These reports shall be brought to the attention of the World Heritage 
Commitee, 

3. The Committee shall submit a report on its activities at each of the 
ordinary sessions of the General Conference of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. 

VIIL FINAL CLAUSES 
Article 30 — This Convention is drawn up in Arabic, English, French, Russian 

and Spanish, the five texts being equally authoritative. 
Article 31 — 1. This Convention shall be subject to ratification or accep

tance by States members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization in accordance with their respective constitutional procedures. 

2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Di
rector-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi
zation. 

Article 32 — 1. This Convention shall be open to accession by all States 
not members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
which are Invited by the General Conference of the Organization to accede to it. 

2. Accession shall be effected by the deposit of an Instrument of accession 
with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultu
ral Organization. 

Article 33 — This Convention shall enter into force three months after the 
dafe of the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance or accession, 
but only with respect to those States which have deposited their respective instru
ments of ratification, acceptance or accession on or before that date. It shall enter 
Into force with respect to any other State three months after the deposit of its 
instrument of ratification, acceptance or accession. 

Article 34 — The following provisions shall apply to those States Parties to 
this Convention which have a federal or non-unitary constitutional system : 

(a) with regard to the provisions of this Convention, the Implementation ot 
which comes under the legal Jurisdiction of the federal or central legislative power, 
the obligations of the federal or central government shall be the same as for those 
States Parties which are not federal States; 
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(b) with regard to the provisions of this Convention, the Implementation of 

which cornea under the legal jurisdiction of Individual constituent States, countries, 
provinces or cantons that are not obliged by the constitutional system of the fede
ration to take legislative measures, the federal government shall inform the com
petent authorities of such States, countries, provinces or cantons of the said provisi
ons, with its recommendation for their adoption. 

Article 35 — 1. Each state Party to this Convention may denounce the 
Convention. 

2« The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited 
with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. 

3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the 
instrument of denunciation. It shall not affect the financial obligations of the de
nouncing State until the date on which the withdrawal takes effect. 

Article 36 — The Director-General of the United Nations Educational, Sci
entific and Cultural Organization shall Inform the states members of the Organi
zation, idle States not members of the Organization which are referred to in Article 
32, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, 
acceptance, or accession provided for in Articles 31 and 32, and of the denunciations 
provided for in Article 35. 

Article 37 — 1. This Convention may be revised by the General Conference 
of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Any such 
revision shall, however, bind only the States which shall become Parties to the 
revising convention. 

2. If the General Conference should adopt a new convention revising this 
Convention in whole or in part, then, unless the new convention otherwise provides, 
this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession, as 
from the date on which the new revising convention enters into force. 

Article 38 — In conformity with Article 102 of the Charter of the United 
Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nati
ons at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scien
tific and Cultural organization. 

Done In Paris, this twenty-third day of November 1972, in two authentic 
copies bearing the signature of the President of the seventeenth session of the Ge
neral Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified 
true copies of which shall be delivered to all the States referred to in Article 31 and 
32 as well as to the United Nations. 

Yönetmelikler 
İstanbul Üniversitesinden : 

İstanbul üniversitesi Omıan Fakültesi TU tün Eksperleri 
Yüksekokulu Lisans ve Sınav Yönetmeliği 

Öğretim ve Süresi : 
Madde 1 — İstanbul üniversitesi Orman Fakültesi Tütün Eksperleri Yüksek

okulu Lisans Öğretimi, teorik dersler, ders uygulamaları, seminerler, tütün işletmele
rinde ve Tütün Endüstri kuruluşlarında uygulamalı çalışma ve staj, ekskürsiyonlar, 
günlük uygulamalar ve bitirme ödevinden oluşur. Bu öğretim herbiri İki yarıyılı içe
ren 4 öğretim yılım kapsar. Bir yarıyıl 16 haftadır. 
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Dersler: 
Madde 2 — Tutun Eksperleri Yüksekokulu lisans Diplomasını elde edebilmek 

için alınması ve sınavında başarılı olunması gereken dersler 4 öğretim yılım oluştu-
ran sekiz yarıyılda toplanmıştır. Bu yarıyıllardaki derslerin adları, süreleri haftadaki 
teorik ders, seminer, ders uygulamaları ve günlük uygulama saatleri aşağıda göste-
rilmiştir. 

I. Y I L 

1. Yarıyıl (Kış) 2 Yarıyıl (Yaz) 
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Genel Botanik ö 
4 

2 6 Genel Kimya 6 
4 

¡3 
2 

6 
Genel Zooloji 3 2 & Temel Matematik II 3 1 4 
Genel Fizik 3 2 S Bitki Yetiştirme 4 — 4 
Temel Matematik I 3 1 4 Toprak Hmi 2 1 3 
Meteoroloji ve Klimatoloji 2 1 a Genel Ekoloji 2 1 3 
Yabancı EMİ 3 — 3 Genel Hukuk Esasları 3 — 3 
Türk Dili 2 — 2 Atatürk İlkeleri ve 
Atatürk İlkeleri ve İnkllâp Tarihi 1 — 1 
tnkilâp Tarihi 1 — 1 Yabancı DU 3 — 3 
Beden Eğitimi — 1 1 Türk Dili 2 — 2 

Beden Eğitimi — 1 1 
n . YIL 

3. Yarıyıl (Kış) 4. Yarıyıl (Yaz) 
Makine Bilgisi I 3 1 4 Makine Bilgisi TJ 3 1 4 
Fitopatoloji 3 2 5 Tütün Kimya ve 
Entomoloji 3 2 S Teknolojisi 4 2 6 
Bitki Beslenme 3 — 3 Elektro - Teknik 3 1 4 
Genetik 3 — 3 Genel Tütüncülük 3 2 5 
Fiziko - Kimya 2 2 4 Genel Ekonomi 5 — 5 
Atatürk İlkeleri ve Atatürk tikeleri ve 
tnkilâp Tarihi 1 — 1 İnkllâp Tarihi a — 1 
Yabancı Dil 2 — 2 Yabancı DU 2 — 2 
Türk Dili 1 — 1 Türk Dili 1 — 1 
Beden Eğitimi — 1 1 Beden Eğitimi — 1 1 

m. YIL 
5. Yarıyıl (Kış) 6. Yarıyıl (Yaz) 
Klima ve İsı Tekniği 4 1 S Tütün Değerlendirme ve 
İstatistik 3 3 & Ekspertiz 4 2 « 
Pazarlama 4 — 4 Tütün Manlplasyonu 4 2 6 
Yönetim ve Organizasyon 3 — 3 Kalite Kontrolü 2 1 3 
Tütün Bakımı 3 1 4 Genel Muhasebe 3 — , 3 
Tütün Tanımı 2 1 3 üretim Plânlaması 
Atatürk İlkeleri ve ve Kontrolü 2 1 3 
tnkilâp Tarihi 1 — 1 Ticaret Hukuku 2 — 2 
Yabancı DU 2 — 2 Atatürk İlkeleri ve 
Türk Dili 1 — 1 İnkllâp Tarihi 1 — 1 
Beden (Eğitimi — 1 1 Yabancı Dil 2 — 2 

Türk Dili 1 — 1 
Beden Eğitimi — 1 î 

SLtóQ
 

ara<3 



IV. YIL 

7. Yarıyıl (Kış) 8. Yarıyıl (Yaz) 

| D
er

s 

i I 
J _ 

E t ! ı_ 
Tütün Fabrikasyonu 4 2 6 özel Harmancılık 2 2 4 
Tütün Politikası 2 — 2 Tütün Dış Ticareti 3 — 3 
Maliyet Muhasebesi 4 — 4 Yatırım Plânlaması 2 — 2 
Bilgi Sayar Fabrika Plânlaması 2 1 3 
Programlaması 2 2 4 İş Etüdü ve Plânlaması 2 — 2 
İş Hukuku a — 3 Seminer — 2 2 
Seminer — 2 2 Bitirme ödevi — 4 4 
Atatürk İlkeleri ve Atatürk İlkeleri ve 
İnküap Tarihi 1 — 1 tnkilâp Tarihi 1 — 1 
Yabancı Dil 2 — 2 Türk Dili 1 — 1 
Türk Dili 1 — 1 Beden Eğitimi — 1 1 
Beden Eğitimi — 1 1 

Bu programlara ek olarak Yüksekokul Kurulu tarafından ayrıca, Ekskürsiyon-
lar ve günlük uygulamalar düzenlenir. 

Aynı öğretim yılı içindeki yarı yıllara ait ders programlarında; eğitim ve öğ
retimin yürütülebilmesi hususunda gerekli görüldüğü hallerde Yüksekokul Kurulunca 
geçici düzenlemeler yapılabilir. 

Seminerler: 
Madde 3 — Seminer çalışmaları, öğrencilerin bilimsel araştırmalarda yetişme

lerini sağlamak üzere Yüksekokul Kurulu tarafından tesbit olunacak bir programa 
göre yapılır. 

Uygulamalı Çalışma ve Staj : 
Madde 4 — Tütüncülüğe ve Tütün Mamülleri Endüstrisine alt bütün iş alan-

larında pratik bilgilerini ve becerilerini arttırmak maksadıyla, «İstanbul üniversi-
tesi Orman Fakültesi Tütün Eksperleri Yüksekokulu öğrencilerinin yapacakları uy
gulamalı çalışma ve stajlara ilişkin yönerge» gereğince, öğrencilere uygulamalı ça-
lışmalar ve stajlar yaptırılır. 

Bitirme ödevi: 
Madde 5 — Bitirme ödevinin amacı, öğrenciye bir konuyu işleme ve susma ye

teneğini kazandırmak, araştırmaya ilgi duymasını sağlamak ve meslek yaşamında 
araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak becerisini vermektir. 

Bu ödev öğrencilere ilgili dersin öğretim üyeleri veya görevlileri tarafından 
yaptırılır. Bitirme ödevi inceleme ve deneylere dayanabildiği gibi, bir literatür çalış
ması şeklinde de olabilir. 

Bitirme ödevinin hangi derslerden verileceği, miktarı her yıl yaz yarıyıl ders 
programları ile birlikte Yüksekokul Kurulunca saptanır ve öğrencilere duyurulur. Bi
tirme ödevi öğrencilere 4. yarıyılda verilir. 

öğrenciler bitirme ödevlerini mezun olacakları sınav döneminden en geç 15 
gün önce ilgili öğretim üyesine veya görevlisine tealim etmek zorundadır. 

Bitirme ödevine verilen notlar öğrencinin mezun olacağı sınav dönemi sonuna 
kadar Müdürlüğe bildirilir. 
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Proğramlar: 

Madde 6 — Her yarıyılın başlangıcından 15 gün önce o yarıyıla ait öğretim ve 
sınav takvimi ile teorik dersler, ders uygulamaları (Ekskürsiyonlar ve günlük uygu
lamalar dahil) ve seminer programları Yüksekokul Kurulunca tesbit edilir ve Müdür-
lükçe ilan olunur. 

Yüksekokula Girme ve Derslere Yazılma : 
Madde 7 — Bir öğrencinin Yüksekokula yazılmış sayılabilmesi için ilk yarıyıl 

derslerinin tamamına yazılması ve bu derslerin öğretimi ile ilgili diğer çalışmalara 
ait harçları ve girilmesi zorunlu kuruluşlara ait ücretleri ödemesi lazımdır. 

Yüksekokula yazılma işlemini tamamlayan her öğrenciye bir kimlik kartı ve 
bir öğrenci karnesi verilir, öğrenci karnesine öğrencinin devam edeceği dersler ve öğ-
retimle ilgili diğer çalışmalar yazılır. Bu karnenin tertibi, Yüksekokul Yönetim Ku
rulunca testbit olunur. 

Kimlik kartı veya öğrenci karnesinin kaybedilmesi halinde yenilerinin verile
bilmesi için kaybın gazete ile ilan edilmesi ve öğrencinin dublekata harcını ödemesi 
gerekir, yeniden alınan karneye eski kayıtların sureti idarece yazılır. Kaybedilen 
kimlik kartının yerine yenisi Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ertesi yarıyılda 
verilir. 

Madde 8 — Derslere yazılma, öğrencinin istanbul Üniversitesi öğrenci Yönet
meliği hükümleri uyarınca, o yarıyılda alacağı derslerin adlarım idareye bildirmesi 
ve o derslere ait harçları yatırdığına dair makbuzu teslim ederek karnesini damga-
latmasıyla tamamlanır, öğrenciler bu işlemi yarıyıl başlangıcından İtibaren on gün 
içinde tamamlamaya mecburdurlar. Tatil günleri bu süreye eklenir, iş bu işlemleri 
zamanında yerine getirmeyen öğrenci o yarıyıl için derslere yazılma hakkım kay
beder 

Madde 9 — ilk iki yarıyıla alt derslerin sınavlarını Yüksekokula kayıt olduk
ları tarihten itibaren iki öğretim yılı İçinde başarı ile tamamlayamayan ve dört yıllık 
Öğrenim süresini altı yıl içinde tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anla-
şılan Öğrencilerin Yüksekokul ile ilişkileri kesilir. 

öğrenciler yarıyıl derslerine birinci yarıyıldan başlayarak sırası ile yazılmak 
zorundadırlar. 

Bir öğrenim yılındaki kış yarıyılı derslerine yazılabilmek için, bir önceki öğre-
nim yılının tekrarlanması gereken kış yarıyıl derslerinin, bir öğrenim yılındaki yaz 
yarıyıl derslerine yazılabilmek için de, bir önceki öğrenim yılının tekrarlanması gere
ken yaz yarıyıl derslerinin öncelikle alınması gerekir. Ancak, bir yarıyılda alınabi-
lecek ders, uygulama ve seminer saatleri toplamı tekrar edileceklerle birlikte o yarı
yıldaki ders, uygulama ve seminer saatleri toplamım geçemez. 

Yüksekokuldan Ayrılma : 
Madde 10 — Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile Müdür-

lüğe başvurarak Yüksekokuldan ayrılma harcını ödemesi gerekir, isterse kendisine 
Yüksekokuldaki durumunu gösteren bir belge verilir. Ayrılına işlemini yaptırmış, olan 
öğrenciye Yüksekokula bırakmış olduğu belgeleri geri verilir. 

Sınavlara Girme K o ş u l l a r ı : 

Madde 11 — öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için, 
a) Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmış olması, 
b) Dersin uygulaması varsa, uygulamaların da yüzde seksenine katılmış ol-

ması, 
c) Bir yarıyıl içinde en az iki defa yapılması gereken yarıyıl içi sınavlarında 

ortalama olarak tam notun en az yüzde kırkını almış olması, 
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d) Uygulamaları proje ve ev ödevlerini süresi içinde başarılı olarak yapmış ol-
ması zorunludur. 

Bu koşullardan birinin gerçekleşmemesi halinde o ders bir defaya mahsus olmak 
üzere tekrarlanır. Aynı durum tekerrür ederse öğrencinin Yüksekokul ile ilişkisi ke
silir. 

Devam yoklamaları her teorik ders ve ders uygulamasında yapılır. 
Madde 12 — Her yarıyıl sonunda anabilim dalı başkanları madde 11'deki ko

şulları yerine getirmediğinden dolayı sınava giremeyecek öğrencilerin bir listesini Mü
dürlüğe verirler. 

Madde 13 — Sınavlara girebilmek için öğrencinin 11. maddedeki koşulları ye-
rine getirdikten başka, sınava gireceği dönemin başlangıcından en geç 1 hafta önce 
gerekli sınav harçlarını ödemesi, öğrenci karnesini ibraz ederek derslere yazıldığım 
tevsik etmesi gerekir. 

Sınavlar : 
Madde 14 — Sınavlar, yarıyıliçi sınavı, ders bitirme sınavı ve bütünleme sına

vı olmak üzere üç türlüdür. 
a) Yarıyıliçi sınavları her dersten her yarıyıl İçinde iki defa ve birincisi ya

rıyıl ortalarında, ikincisi yarıyılın son haftalarında yapılır. Yarıyıliçi sınavının ikin
cisi, birinci sınavdan sonraki konuları kapsar. 

Yarıyıliçi sınavına girmeyen öğrenci sıfır not almış sayılır. 
b) Ders bitirme sınavları dersin okutulduğu yarıyıl sonunda 3 haftalık bir 

süre içinde yapılır. Su sınavlara, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda girmek zorunludur. 
c) Bütünleme sınavları, o dersin okutulduğu öğretim yılının Eylül - Ekim ay

larında ve iki haftalık bir süre içinde yapılır. Ancak mezun olması bu sınava bağlı 
olan son yarıyıl öğrencileri için bu hüküm uygulanmaz. 

Madde 15 — Yarıyıliçi, bitirme ve bütünleme sınavlarının yer, gün ve saatleri 
Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirtilerek Müdürlükçe öğrencilere duyurulur, öğren-
ciler bu sınavlara belirtilen yer, gün ve saatte girmek zorundadırlar. 

Bir dersin bitirme veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci sıfır not almış 
sayılır. 

Madde 16 — Sınavlar her dersin öğretim üyesi veya görevlisi tarafından, maze
reti halinde öğretim üyeleri arasından Müdürlükçe tayin edilecek öğretim üye veya 
görevlisi tarafından yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak 
yapılabilir. 

Sözlü sınavlar ilgili öğretim üye veya görevlilerince her yarıyıla ait sınav tak
viminin ilanından önce Müdürlüğe bildirilir. 

Sözlü sınavlar alenidir. 
Madde 17 — Yazılı sınavlar ilgili öğretim üyeleri veya görevlileri ile görev-

lendirilmiş öğretim yardımcıları gözetiminde yazılı olarak yapılır. Sınav süresi Öğ
retim Üyesi tarafından belirlenir. Sınavı verilen süre içinde bitirmeyenlerin sınav ka
ğıtları alınır. 

Sınavlarda sorular verildikten sonra sınav salonuna öğrenci alınmaz. 
Sınavlarda öğrenci sınav salonuna kitap, defter veya müsveddelik kağıt geti

remez. Ancak öğretim üyesinin kabul edeceği yardımcı araçlar bulundurulabilir. 
Cevaplar Yüksekokul mühürü ile mühürlenmiş sınav kağıtlarına yazılır. Sahife 

adedi öğretim üyesi veya görevlisi tarafından sınırlandırılabilinir. 
Sınavda kopya eden veya kopya girişiminde bulunan veya kopya ettiği sonra

dan anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır atmış sayılır. Bu gibi öğrencilere ayrıca disiplin 
cezası verilir. 

Kopya ettiren veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hüküm-
ler uygulanır. 
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Sınav Sonuçları: 
Madde 18 — Sınavlar 100 üzerinden tam sayı olarak notlandırılır. Bitirme ve 

bütünleme sınavlarında başarı notu 50 olup 50'den aşağı not alanlar başarısız sayılır. 
Bitirme sınavında başarısızlık halinde, en az 30 puan alınmak şartı ile bütün-

leme sınavına girilir. 
Bütünleme sınavına girme hakkım kazanamayanlar ile bu sınava girip başarı 

göstermemiş olanlar o ders veya derslere bir defaya mahsus olmak üzere öncelikle 
tekrar yazılmak suretiyle bunları ve varsa uygulamalarını bu yönetmelik hükümle-
rine göre başarmak zorundadırlar. Aynı durum tekerrür ederse öğrencinin Fakülte 
ile ilgisi kesilir. 

Bitirme veya bütünleme sınavında başarı sağlanması halinde, yarıyıliçi sınav 
notları ortalaması, bitirme veya bütünleme sınav notundan daha fazla ise; aradaki 
farkın yarısı bitirme veya bütünleme sınav notuna eklenir ve buna ders geçme notu 
denir. 

Yarıyıliçi sınav notları ortalaması bitirme veya bütünleme notundan küçük veya 
ona eşit ise bitirme veya (bütünleme notları aynı zamanda ders geçme notu sayılırlar. 

Yarıyıliçi sınav notu ortalaması ile ders geçme notunun hesaplanmasından bu
çuklar tama yuvarlanır. 

Madde 19 — Sözlü sınav notları sorulan sorularla birlikte her öğrenci için ayrı 
ayrı bir fişe yazılarak sınavı yapan öğretim üyesi veya görevlisi tarafından imzalanır. 
Gerek bu fişler gerekse öğrencilerin aldıkları notları içeren imzalı bir liste Müdürlüğe 
verilir. 

Yazılı sınavlarda notlar sınav kağıdı üzerine yazılarak imzalanır ve yine öğren
ci adlarım ve aldıkları notları ihtiva eden imzalı bir liste ile birlikte Müdürlüğe verilir. 

Madde 20 — Ders uygulamaları dersin özelliğine göre ilgili öğretim üyesi veya 
görevlisi tarafından değerlendirilir ve başarısız olanlar II. maddeye göre işlem görür. 

Madde 21 — öğretim programının tamamlanması için her öğrencinin ekskürsi-
yona katılması ve uygulamalı çalışma ve staj yapmış olması zorunludur. Gerek bu ça-
lışma ve stajı yapan, gerekse ekskürsiyona katılan öğrencilerin bunları başarı ile ta-
mamladıklarına ilişkin bir belge almış olması şarttır. 

Uygulamalı çalışma ve staj belgesi öğrencilerin çalıştıkları Tütün Alım Merkez
lerinden, Yaprak Tütün İşletmelerinden veya Tütün Endüstrisi kuruluşlarından alınır. 
Ekskürsiyon belgeleri ise, ekskürsiyon grup başkanlarınca bir liste halinde idereye 
verilir. 

Madde 22 — Bitirme ödevi ilgili öğretim üyesi veya görevlisi tarafından 100 
üzerinden değerlendirilir. 50'den aşağı notlar başarısız sayılır. 

Sınav Sonuçlanma İtiraz : 
Madde 23 — Yazılı sınav sonuçlan Müdürlüğe bildirilip ilan edildiğinden itiba

ren 3 gün içinde öğrenci, Müdürlüğe başvurarak itirazda bulunabilir. Bu takdirde sınav 
kağıtları Okul İdaresince ilgili öğretim üyesi ve görevlisine yeniden incelettirilir. Bu 
ikinci incelemede Öğretim üyesi veya görevlisi tarafından tesbit edilecek sonuç kesindir. 

Diploma ve Derecesi : 
Madde 24 — Bu yönetmelikteki lisans sınavlarını başarı ile verenler 21. madde

deki belgeleri alıp bitirme ödevini başarılı bir şekilde yapanlara başarı derecesi belirtil
mek suretiyle Tütün Eksperi Unvanı ve diploması verilir, ayrıca devam ettikleri ders, 
proje ve bitirme ödevi ile ilgili saatleri ve başarı notları gösteren bir «Lisans öğrenim 
Belgesi» verilebilir. 

Bir öğrenci ilk 4 yarıyılın bütün derslerini başarıyla tamamlanmış olmak kaydı 
ile öğreniminin bütününü tamamlayamaz durumda kalırsa, o öğrenciye Yüksekokul 
Kurulunun Karan ile bir veya iki yarıyıllık ek öğretimden sonra da ön lisans diplo-
ması verilebilir. Bu takdirde öğrenci dört yarıyıllık öğretime ek olarak gördüğü öğ-
renim gözönünde tutularak beş veya altı yarıyıllık yüksek öğrenim görmüş sayılır. 
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Madde 25 — lisans diploma derecesinin belirlenmesi için öğrencinin bütün 

derslerden aldığı ders geçme notları ile bitirme ödevinden aldığı not toplanır ve bu 
derslerle, bitirme ödevi sayısı toplamına bölünür. Böylece bulunan sayı: 

65'e Kadar (65 dahil) diploma derecesi ORTA, 
66 - 85 (85 dahil) İYİ, 
86 ve yukarı ise PEKİYİ olur. 
Geçici Maddeler : 
Geçici Madde 1 — 1982 -1983 ders yılından önce alınıpta sınavında başarı sağ-

lanamamış dersler için 1982 - 1983 ders yılı başında bir sınav hakkı daha verilir. Gerek 
bu sınava veya daha önceki sınava girmeme, gerekse girip de başarısızlık gösterme 
halinde öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan Tü
tün Eksperleri Yüksekokulu Yönetmeliğinin kendilerine sağlamış olduğu haklardan, 
2547 sayılı Kanunun 44. maddesindeki süreleri aşmamak kaydıyla bu dersler için yarar
lanırlar. 

Geçici Madde 2 — Lisans diploma derecesinin belirlenmesi ve Lisans öğrenim 
belgesi düzenlenmesinde, bu yönetmelikten önce ON üzerinden alınmış bulunan ders 
geçme notlarının on katı alınarak 100 üzerinden değerlendirilir. 

Geçici Madde 3 — Halen 2. ve 3. sınıftaki öğrencilerle, 3 yıllık Tütün Eksper
leri Yüksekokulunu bitirenlerden istekli olanların bu yönetmeliğe intibakım sağlamak 
için, istanbul üniversitesi Senatosunca belirlenecek esaslar dahilinde, iki yarıyıllık 
geçici bir öğretim programı düzenlenir. 

Bu programı başarı ile bitirenler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Tü
tün Eksperleri Yüksekokulu Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, 
dört yıllık Tütün Eksperleri Yüksekokulunu bitirmiş sayılırlar. 

Yürürlük : 
Madde 26 — Bu Yönetmelik 1982 - 1983 ders yılından itibaren ilk defa alına

cak dersler için uygulanır. 
Madde 27 — Bu Yönetmeliğe öğrencilerin intibaklarını sağlamak bakımından 

ortaya çıkabilecek ve bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Yüksekokul Yöne
tim Kurulu karar vermeğe yetkilidir. 

Madde 26 — «Tütün Eksperleri Yüksekokulu Yönetmeliği» yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

Madde 29 — Bu Yönetmelik 1982 - 1983 öğretim yılından itibaren yürürlüğe 
girer. Bu Yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Tütün Eksperleri Yük
sekokulu Müdürü yürütür. 

istanbul üniversitesinden: 

istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulu 
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

BİRİNCİ BÖLÜM 
öğretim 

öğretim Süresi: 
Madde 1 — istanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksekokulu'nda öğ-

retim her biri 16 haftadan oluşan dört yarıyılda yapılır. 
Başka yüksekokullardan nakledenler hakkında bu hususa ilişkin kurallar uy

gulanır. 
öğretim Yılı 
Madde 2 — Yüksekokul Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Yüksek

okulda öğretim, birinci yarıyıl 18 Ekim'de başlar 8 Şubat'ta sona erer; İkinci yarıyıl 25 
Şubat'ta başlar 16 Haziran'da sona erer. 

Yukarıdaki fıkrada belirlenen tarihler arasındaki süreye «öğretim Yılı» denir. 
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öğretimin Şekli: 
Madde 3 — Yüksekokulda öğretim, teorik derslerden ve uygulamalı çalışma

lardan oluşur. 
Okula Girme ve Derslere Yazılma: 
Madde 4 — Adalet Yüksekokuluna lise mezunu olanlar alınır. 
Okula kabul, İstanbul üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğindeki esaslara bağlıdır. 
Derslere yazılma hususunda, İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans öğ

retim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 
İkinci sınıfın derslerine yazılabilmek için birinci sınıfta okutulan tüm derslerin 

sınavlarında başarılı olmak gerekir. Ancak bir dersten borçlu olarak ikinci sınıfa ya-
zılmak mümkündür. Şu kadar ki, bu dersin sınavı başarılmadıkça, ikinci sınıfın ders-
lerinin sınavlarına girilemez. 

Devam Zorunluluğu: 
Madde 6 — Yüksekokula kayıtlı öğrenciler, derslere devam etmek zorundadır-

lar, iki yarıyılda mazeretsiz toplam 30 günden fazla eğitim-öğretime katılmayan öğ-
renciler, o yılki sınav haklarım kaybederler. Bu süreyi aşan devamsızlıklarını sağlık 
kurulu raporu ile kanıtlayanların devamsızlıklarını telafi etmelerine bağlı olarak sı
nav hakları saklıdır. 

Derslere Devamın Kontrolü : 
Madde 6 — öğretim elemanı derslere devam mecburiyetinin, tespit edilen esas

lar dairesinde yerine getirildiğini kontrol eder. 
Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemiş öğrencilere ait bir liste sınav

ların başlangıcından 15 gün önce Müdürlüğe tevdi olunur. 
Bu öğrenciler sınavlara kabul edilmezler. 
öğretimin Düzenlenmesi : 
Madde 7 — Yüksekokul Kurulu ikinci yarıyıl sonu toplantısında, gelecek iki 

yarıyıl için eğitim ve öğretim ile İlgili esasları ve öğretim takvimini kararlaştırır. 
Müdürlük, bu takvime göre gelecek iki yarıyıldaki dersleri, uygulamak çalış-

maları, gün ve saatlerini ve bunları gerçekleştirecek öğretim üyelerinin adlarını gös-
teren bir proğram hazırlayarak ilân eder. 

Derelerin ve Uygulamalı Çalışmaların Niteliği. 
Madde S — Yüksekokulda verilen dersler ve bunların haftalık saatleri ve hangi 

derslerden uygulamalı çalışma yapılacağı ekli listede gösterilmiştir. 
Uygulamalı çalışmalar haftada bir saatten az ve Uç saatten fazla olmamak 

üzere Yüksekokul Kurulunca her öğretim yılı başlamadan önce saptanır ve ders prog
ramlarında gösterilir. 

Pratik çalışmalara tahsis edilen saatlerde ders yapılamaz. 
Pratik çalışmalarda her yarıyılda okul içinde en az iki yazılı ödev yaptırılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Sınavlar 

Sınav Dönemleri : 
Madde 9 — İki yarıyıl okutulan derslerin sınavları yaz yarıyılı sonunda; bir 

yarıyıl okutulan derslerin sınavları ise o dersin okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. 
İki yarıyıl okutulan dersler ile sadece yaz yarıyılında okutulan derslerin bütünleme 
sınavları bu derslerin okutulduğu öğretim yılını takip eden Eylül - Ekim ayları için-
de yapılır. 

Kış yarıyılında yarıyıl olarak okutulan derslerin bütünleme sınavları ise o der-
sin okutulduğu öğretim yılım takip eden Haziran - Temmuz ayları içinde yapılır. 

Sınava Girme Koşulları: 
Madde 10 — öğrencilerin bir dersin sınavına girebilmeleri için gerçekleştir-

mek zorunda oldukları şartlar şunlardır : 
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A — 
a — Derslerin % 70 ine, dersin uygulamalı çalışmasının % 80 ine devanı edil

miş olması; 
b — Yarıyıl içi sınavlarındaki başarı ortalamasının tam notun en az % 40 ını 

oluşturması; 
c — İşbu yönetmeliğin 8 nci maddesi gereğince yaptırılan ödevlerde başarı 

sağlanmış bulunması; 
d — Yüksek öğretim, Kurulu tarafından tespit edilecek sınav harçlarının üni-

versite veznesine yatırılmış olması; 

B — 
Sınavlarda başarısızlık halinde, tam notun en az % 30 unu almış bulunanlar 

bütünleme sınavlarına kabul edilirler. 
Bütünleme sınavına girme hakkım kazanamayanlar ile bu sınava girip başarı 

gösterememiş olanlar o ders veya derslere bir defaya mahsus olmak üzere öncelikle 
tekrar yazılmak suretiyle bunları ve varsa uygulamalarını bu yönetmelik hüküm
lerine göre başarmak zorundadırlar. Aynı durum tekerrür ederse öğrencinin Yüksek-
okul ile ilgisi kesilir. 

Sınavların Düzenlenmesi: 
Madde 11 — Sınavlar Okul Müdürlüğünce hazırlanacak programa göre yapılır, 

öğrenciler sınavlara bu programa göre düzenlenen listedeki gün ve saatlerde girmek 
ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 

Sınavların Biçimi : 

Madde 12 — özel Hukuk Bilgisi, Hukuk Usulü Bilgisi, Ceza ve Ceza Usulü Bil
gisi, icra - İflas Bilgisi derslerinin sınavları hem yazılı hem de sözlü olarak yapılır. 
Bu derslerin yazılı sınavından sonra öğrenciler sözlü sınava alınır. 

Diğer derslerin sınavları ilgili öğretim üyesinin veya öğretim görevlisinin sözlü 
yapma hususunda başvurusu olmadıkça yazılı yapılır. 

Sadece yazılı olarak yapılması öngörülen sınavların sözlü olarak yapılmasını is-
teyen öğretim üyeleri, bu İsteklerini 15 Ocak gününe kadar Okul Müdürlüğüne bildi
rirler. Aynı dersi, okutan birden fazla öğretim Üyesi varsa, bu başvurunun ortaklaşa 
yapılması gerekir. 

Yarıyıl içi sınavları ise tüm derslerden yazılı olarak yapılır. 
Sınav Yeri : 
Madde 13 — Sınavlar Yüksekokul binasında yapılır. Okul Yönetim Kurulu sı

navların başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. 
Sınavların hangi salonlarda yapılacağı, sınav salonlarına alınacak öğrenci sa

yısı ile, salon başkam ve gözeticiler Müdürlükçe saptanır. 

Sınav Süresi : 
Madde 14 — Yazılı sınav süresi en çok 3 saattir. Her dersin öğretim üyesi veya 

öğretim görevlisi bu sınır İçinde sınav süresini saptar. 
Sınav Kağıtları: 
Madde 15 — Sorular Yüksekokulun mührü basilmiş kağıtlar üzerinde cevap

landırılır. Her dersin öğretim üyesi veya öğretim görevlisi, kendi sınavında öğrenci-
lerin ne kadar kağıt kullanacağım saptar. 

Sınavın Yapılması: 
Madde 16 — öğrenciler sınav salonuna yalnız yazı malzemesi getirebilirler. An

cak dersin öğretim üyesi veya öğretim görevlisi isterse, öğrenciler sorularla ilgili 
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mevzuattan yararlanabilirler. Bu takdirde sınavda kullanılacak mevzuat, ilgili öğre-
tim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından teksir ettirilerek sınav soruları ile bir
likte öğrencilere dağıtılır. 

Sınav Disiplini : 
Madde 17 — Sınavlarda kopya eden veya kopya teşebbüsünde buluttan veya 

kopya ettiği sonradan anlaşılan öğrenciler, o dönemde girdikleri bütün sınavları ba-
şaramamış sayıldığı gibi, o dönemde başka hiçbir sınava da alınmaz. Bu gibi öğren-
cilere üniversite öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca ayrıca disiplin ce-
zası verilir. 

Kopya ettiren veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hüküm
ler uygulanır. 

öğrencinin Sınav Kâğıdını Teslimi : 
Madde 18 — Sınavım bitiren öğrenci kağıdım derhal salondaki görevlilere tes

lim eder. Sınav görevlisi kağıt üzerindeki ad ve numaranın öğrenciye ait olup olma
dığım inceler. Sınavda sahte kimlik kullanan kişi hakkında bir tutanak düzenlenir ve 
Disiplin Soruşturması açılmak üzere Müdürlüğe verilir. Sahte kimlik kullanan öğrenci 
ise o dönemde girdiği bütün sınavları başaramamış sayıldığı gibi, o dönemin diğer 
sınavlarına da giremez. Bu fiille ilgisi saptanan öğrenci hakkında da aynı hüküm uy
gulanır. 

Sınav Kâğıtlarının incelenmeli : 
Madde 19 — Sınav kağıtları, dersi okutan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi 

tarafından incelenir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, kâğıtlar Yüksekokul Yöne
tim Kurulunun saptayacağı öğretim üyesi veya öğretim görevlisince incelenir. 

Bir derslin çeşitli bölümleri, birden çok öğretim üyesi veya öğretim görevlisi 
tarafından okutulmuşsa, sınav kâğıtları, ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevli
leri tarafından birlikte incelenir. Bu takdirde her öğretim üyesi veya öğretim görevlisi 
kendi okuttuğu bölümlere ait cevapları İnceler ve değerlendirir. 

Yazılı Sınav Sonuçlarının ilanı: 
Madde 20 — Yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 

15 gün içinde bir çizelgeye yazılır ve değerlendirmeyi yapan öğretim üyesi veya öğ
retim görevlisince imzalanarak sınav kâğıtları ile birlikte Müdürlüğe verilir. Sonuç-
lar Müdürlükçe hemen ilan edilir. 

Sözlü Sınavlar : 
Madde 21 — Sözlü sınavlarda öğrenciler, sınavın bir gün içinde bitirilebileceği 

sayıda gruplara ayrılır. Her grubun sınav sonuçları sınavın bitiminde Müdürlüğe ve
rilir ve hemen ilân edilir. 

Sözlü sınavlar alenidir. 
Sözlü sınav disiplinini bozanlar hakkında 18. madde hükmü uygulanır. 
Bir dersin çeşitli bölümleri birden çok öğretim üyesi veya öğretim görevlisi 

tarafından okutulmuşsa, sözlü sınavı bunlardan biri yapabileceği gibi, her öğretim 
Üyesi veya öğretim görevlisi kendi okuttuğu bölümlerden sınavı yapabilir. Bu tak
dirde, sınav bittikten sonra ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri, kendi bö
lümlerinden takdir ettikleri notu belirler ve ortalama sonucu çizelgeye geçirirler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sınav Sonuçları 

yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları : 
Madde 22 — Bir dersin sınavı hem yazılı hem sözlü yapıldığı hallerde, öğrenci

nin yazılı sınav notu ayrıca İlân edilmez. Başarı durumu, yazılıdan sonra yapılacak 
sözlü sınav sonunda her iki sınav gözönünde tutularak değerlendirilir ve ilân edilir. 

Sınavlarda Değerlendirme: 
Madde 23 — Tam not 100 dür. Başarı notu ise tam notun % 50 sidir. Bu asgari 

başarı notunu sağlamış olan öğrencinin almış olduğu nota, yarıyıl içi sınav notları 
ortalamasının % 20 si eklenmek suretiyle öğrencinin o dersten almış olduğu başarı 
notunun derecesi bulunur. 

Diploma: 
Madde 24 — Bu yönetmelik uyarınca bütün sınavlarını başarı ile bitirenlere 

Adalet Yüksekokulu diploması verilir. 

Diploma Derecesi; 
Madde 25 — öğrencinin Yüksekokuldaki öğrenimi sırasında aldığı başarı not

larının toplamı okuduğu ders sayısına bölünür ve elde edilen sonuca göre aşağıdaki 
liste uygulanır. 

— 50 - 65 ORTA 
— 66 - 85 İYİ 
— 86 - 100 PEKİYİ 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler ve Yürürlük 

Hizmetiçi Eğitim: 
Madde 26 — Adalet örgütünde çalışmakta olan personelin yetiştirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla Devlet Memurları Kanunundaki esaslara uygun olarak hizmet-
içi eğitim kurslarının düzenlenmesine, Yüksekokul Kurulunun görüşü de alınarak 
Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir. Bu kursların süresi, okutulacak ders
ler ve uygulamalar ile kursta görev alacak olanlar Yüksekokul Kurulunca belirlenir. 

Geçici Madde 1 — 
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce geçirilmiş sınavlarda alınmış not

lar diploma derecesinin tayininde Pekiyi = 90, İyi = 73, Orta = 58 kabul edilir. E'de 
edilen bu sonuca bu yönetmeliğin 25. maddesi uygulanır. 

Geçici Madde 2 — 
1 — 1882/1983 ders yılından itibaren ilk defa alınacak derslere bu Yönetme

likte belirtilen hükümler uygulanır. 
2 — 1981/1982 ders yılında yürürlükten kalkan yönetmeliğe göre güz döne

minde başarı sağlayamamış öğrenciler için 1982/1983 ders yılı başında bir sınav hak
kı verilir. 

Gerek bu ek sınava veya daha önceki sınava girmeme, gerekse girip de başa
rısızlık gösterme halinde, bu dersler bakımından öğrencilere kaldırılan Yönetmelik 
bükümleri uygulanır. 
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Geçici Madde 3 — 
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
Geçici Madde 4 — 
Bu Yönetmeliğe öğrencilerin intibaklarını sağlamak bakımından çıkabilecek 

diğer sorunlar, Yüksekokul Yönetim Kurulunca verilecek kararlarla çözümlenir. 

Yürürlük : 
Madde 27 — İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek-

okulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve eki yürürlükten kaldırılmıştır, işbu Yönet
melik 1982/1983 ders yılından itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 28 — Bu Yönetmeliği Adalet Yüksekokulu Müdürü yürütür. 
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Haftada Saat 

RlRÎNCt SINIF 
- öğretim Yılının Tamamında Okutulacak Dersler : 

Kamu Hukuku Bilgisi 
Özel Hukuk Bilgisi 6 + Uygulama 
Hukuk Usûlü Bilgisi 3 Uygulama 
Daktilografi 3 + Uygulama 
Türk Dili ve Hukuk Dili 1 2 
Atatürk tikeleri ve tnkilâp Tarihi 1 

— tik Yarıyılda Okutulacak Dersler : 
Yargı örgütü 2 
Dosyalama - Arşiv 2 + Uygulama 

— İkinci Yarıyılda Okutulacak Dersler : 
Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı 2 
Mali Mevzuat 2 

İKİNCİ SINIF 
— öğretim Yılının Tamamında Okutulacak Dersler : 

Ceza ve Ceza Usulü Bilgisi 4 + Uygulama 
İcra-İflâs Bilgisi 3 + Uygulama 
Türk Dili ve Hukuk Dili II 2 
Daktilografi 2 + Uygulama 
Muhasebe 2 + Uygulama 
İşletme ve Yönetim Bilgisi 2 + Uygulama 
Adli Tıp 1 

— İlk Yarıyılda Okutulacak Dersler : 
İnfaz Bilgisi 2 + Uygulama 
Tebligat Mevzuatı 1 

— İkinci Yarıyılda Okutulacak Dersler : 
Davranış Psikolojisi 2 + Uygulama 
Kalem Mevzuatı ve İşlemleri 2 + Uygulama 
Atatürk İlkeleri ve tnkilâp Tarihi 2 



R e s J Gazete
DFFGD

 
TariMı (T Taerütievral 13KJ-T Ekim Itn 

r 

14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 | 
J 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 4 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından • 

MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
Banker Haluk Karaca'nın tasfiyesi nedeniyle aşağıda cins, miktar ve kıymet

leri yazılı menkul mallar satışa çıkarılmıştır. 
Birinci artırma 2/3/1983 günü saat 14.30 dan 15.00'a kadar G. M. K. Bulvarı No. 

6/2 Kızılay - Ankara'deki Kurul Odasında yapılacak ve o günkü kıymetin % 75 ine 
istekli bulunmadığı takdirde 3/3/1983 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapı
larak en çok fiat verene satılacağı, satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde 
satış bedelinin % 15 inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu 
takdirde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde 
bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde 
bırakılacaktır. Satış toptan yapılacak ve bedeli peşin alınacaktır. Satış ile ilgili ola
rak bilgi almak istiyenlerin G. M.K. Bulvarı No. 6 daki 4 Nolu Tasfiye Kuruluna 
başvurmaları ilan olunur. 

Muh. Kıymeti 
Lira Adedi Cinsi 

47.500 1 VVatburg marka ibreli terazi 
98.000 1 80x50x100 ebadında üstü mermer altı ahşap et makinası 

tezgahı. 
73.000 1 80x50x100 ebadında ahşap dolap ve ağaç et tezgahı. 
2.700 3 Vitrin aplik lambası 
2.200 8 Bıçak masat ve et döğme aleti. 
3.700 1 200x150 ebadında 3 cm. kalınlığında cam. 
1.300 1 130x50 çerçeveli ayna 
1.000 1 300x35 ağaç üstü muşamba kanepe. 
2.650 1 Artan marka aspiratör. 

Tasfiye Halinde Mentas Menkul Değerler Ticaret A. Ş. 2 No. lu Menkul Kıy
metler Kurulu Başkanlığının (6) No. lu Duyurusu: 

Tasfiye Halinde Mentaş Menkul Değerler Ticaret A. Ş.'ne menkul kıymet al
mak üzere para yatıran tasarruf sahiplerinin 40 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
me'nin 50 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik ek 19. maddesine göre 
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açık kalan ana para alacaklarını 2 No. lu Menkul Kıymetler Kurulu'na aşağıdaki 
esaslara göre yazdırmaları gerekmektedir. 

1 — Başvuruda bulunacak tasarruf sahipleri şunlardır: 
a) Mentaş'a yatırdığı para karşılığında hiç menkul kıymet almamış olanlar

la, eksik menkul kıymet almış olanlardan halen anapara kadar menkul kıymet al
mamış olanlar, 

b) Kurulumuzdan belge almış olsun veya olmasın kendisine Mentaş'a yatır
dığı anapara kadar mevduat sertifikası, kuponu verilenlerden bu kuponları Kuru
lumuza başvurmadan önce % 25 vergi kesintisi ile tahsil etmiş olanlardan bu sto
paj farklarım alamayanlar, 

2 — Başvurular yazılı olarak ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Gümüş
süyü İnönü Caddesi No. 72 Taksim - İstanbul adresine yapılacaktır. 

3 — Başvurularda şu hususlar belirtilecektir: 
a) Para yatırılan şube, 
b) Referans numarası. 
c) Anapara tutarı, 
d) Anapara alacağının miktarı (açık kalan miktar), 
e) Başvuruda bulunanın adı, adresi, 
f) Stopaj iadesi için vergi dairesine başvurulmuşsa bu dairenin adı. 
4 — Başvurulara şu belgelerin fotokopileri eklenecektir: 
a) Mentaş belgesi, 
b) % 25 vergi kesintisi yapıldığına dair ilgili bankadan alınan yazı (Bu yazı

da sertifika faiz kuponlarının tutarı, numarası ve ödeme tarihi belirtilmiş olmalıdır.) 
Duyurulur. 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 3 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir: 

Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi tarafından 3/2/1982 gün ve E. 1982/4. 
K. 1982/22 sayılı kararla tasfiyesine karar verilen Erdoğan Ticaret (Zühtü Erdo-
danl'e ait Sharp marka GF - 8585 No. lu 4 dalga ve çift hoparlörlü radyo; 75.000 TL. 
muhammen bedelle ve 06 SR125 plakalı, 220/S-1960 model Mercedes oto 400.000 TL. 
muhammen bedelle 35 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 13. maddesi uyarınca 
ve aşağıdaki koşullarla pazarlık suretiyle satılacaktır. 

1 — Satışa katılma koşulları: 
a) Satış peşin para ile yapılacaktır. 
b) Satışa katılacak kişilerin satış saatinden bir saat öncesine kadar muham

men bedelin % 15'i tutarındaki güvence parasını Tasfiye Kuruluna yatırmaları zo
runludur. Bakanlıklar, Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve diğer Kamu Kurumlarından 
güvence parası aranmaz. 

c) Tasfiye Kurullarında görevli olanlar ile eşleri ve ikinci dereceye kadar 
(bu derece dahil) kan ve sihri hısımları satışa katılamazlar. 

2 — Pazarlıkla satış 2/3/1983 günü saat 11.00 — 12.00 arasında Ankara, G. M. K. 
Bulvarı No. 6/2 deki Kurulumuz bürosunda yapılacaktır. 

a) En yüksek teklif taşınırın muhammen bedelinin % 75'ini bulmadığı takdir
de 4/3/1983 günü aynı saatte ve yerde 2. arttırma yapılacak, en çok arttırana ihale 
edilecektir. 

b) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağı nakit olarak 
Kurula yatırmadıkça arttırma işlemleri kabul edilmez. 

3 — Satılan malın teslimi: Satılan mal, ilk satıştan 10 gün sonra ihale üze
rinde kalana bulunduğu yerde teslim edilir. 

4 — Pazarlığa katılmak isteyenler, satış konusu radyoyu 3 No. lu Tasfiye 
Kurulunda satış konusu otoyu Ankara Rüzgarlı Sokaktaki Çavuşoğlu Oto Garajında 
görebilirler. 
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5 — Açık arttırmaya katılanlar ile malı teslim alan kişiler iş bu ilânın içerdiği 
koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

6 — Satış bedelinin dışında, otoya ait doğmuş ve doğacak borçlar ahcıya ait
tir. 

İşbu satıştan doğacak ihtilafların çözümünde yetkili mercii Ankara Asliye 3. 
Ticaret Mahkemesidir. 

•• - 9 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 13 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığın

dan: 

PAZARLIKLA MENKUL SATIŞ İLÂNI 
1. KONU: 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen ileri inşaat Ticaret Mümessillik Li

mited Şirketi Ortaklarından M. Metin Zengin'e ait olup Gazi Mustafa Kemal Bul
varı No. 6 Kat 4 de Kurulumuz nezdinde bulunan ev eşyalarının pazarlıkla satışı 
yapılacaktır. 

2. Satılacak eşyanın sıra numarası, cinsi, miktarı, fiatı, tutarı 
Sıra Fiatı Tutarı 
No. Cinsi Miktarı Lira Lira 

1 Nasyonal marka televizyon 1 Adet 27.000 27.000 
2 Meydan Larousse Ansiklopedi (13 cilt) l Takım 40.000 40.000 
3 AEG buzdolabı 11 ayak (Çok kullanılmış) 1 Adet 9.500 9.500 
4 AEG çamaşır makinesi (Çok kullanılmış) 1 Adet 15.000 15.000 
5 2 m* lik çiçekli hah 1 Adet 1.500 1.500 
6 5 m 2 lik çiçekli taban halısı (Eski) 1 Adet 9.500 9.500 
7 2 m 2 lik düz halı 1 Adet 2.500 2.500 
8 Emsan marka fırın l Adet 3.000 3.000 
9 Hoover marka buharlı ütü 1 Adet 3.000 3.000 

10 Sun marka regülatör 1 Adet 4.000 4.000 
11 2 Milangaz tüplü ocak (üçlü) 5.500 5.500 
12 Çiçekli perde 4 Parça 2.500 2.500 
13 Martin - Medirin Fizik tedavi cihazı 

iki parçalı (Diatermi) 1 Adet 180.000 180.000 

TOPLAM 303.000 
3. Satış şartları: 
a) Satışa katılmak isteyenler muhammen bedelin % 10'u nisbetinde teminatı 

Kurulumuza satıştan l gün önce yatıracaklardır. Satış bedeli peşin ödenecektir. 
b) Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15 den 

aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile son
radan teklifte bulunanlar arasında satıştan 10 gün sonra yapılacak açık artırmada 
satış en çok artıran üzerinde bırakılacktır. 

c) Alıcı satın aldığı eşyaları en geç 7 gün içinde bulunduğu yerden almak 
zorundadır. 

d) Tasfiye Kurullarında görevli personel, eşleri, çocukları ile ana ve baba
ları satışa katılamazlar. 

e) Satışa katılanlar Kurulca kendilerine verilen teminat belgesini satış günü 
Kurula ibraz edeceklerdir. 

4. Satış günü ve yeri: 
Pazarlıkla satış Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. 6 Kat 4 de 13 No. lu Tasfiye 

Kurulunda 2/3/1983 günü saat 14.00 de yapılacaktır. Değerinin % 75 inden aşağı 
alıcı çıktığı takdirde ikinci satış 7/3/1983 günü aynı yer ve aynı saatte yapüacaktır. 

Hân olunur. 
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Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi l No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlı
ğından : 

OTOMOBİL SATIŞ İLÂNI 
Tasfiye halindeki Banker Oğuz Almaç'a ait 35 FR 600 plaka no.lu, 1969 model, 

Mercedes 220 marka muhammen bedeli 850.000 TL. olan binek oto pazarlık usulüyle 
2/3/1983 günü saat 14.30 da Sıhhiye Belediye Otoparkında satılacaktır. İlk satışta 
muhammen bedelin % 75 ine alıcı çıkmadığı takdirde, ikinci satış 4/3/1983 günü aynı 
yer ve saatte yapılacaktır. 

Satışa katılmak isteyenler muhammen bedelin % 10'u oranında teminatı, sa
tıştan önce Kurulumuza tevdi edeceklerdir. 

Satışı izleyen 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden aşağı olmamak üzere 
daha yüksek teklifte bulunulup, tamamı peşin olarak yatırıldığı takdirde, ilk alıcı 
ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonraki 10 uncu günde bir defa
ya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bır-
kılacaktır. 

Satışa konu otomobil Sıhhiye Belediye Otoparkında görülebilir. Satışla ilgili 
şartname ve ek bilgi almak isteyenler G. M. K. Bulvarı No. 6 Kat 2 deki 1 No. lu 
Tasfiye Kuruluna başvurabilirler. 

İlân olunur. 
% — — 

Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi 1 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlı
ğından : 

OTOMOBİL SATIŞ İLÂNI 
Tasfiye halindeki Banker Dursun Aktürk'e ait 06 UT 447 plaka no. lu 1980 

model. Honda Penelude marka, muhammen bedeli 2.000.000 TL. olan binek oto pa
zarlık usulüyle 2/3/1983 günü saat 14.00 te Sıhhiye Belediye Otoparkında satılacak
tır. İlk satışta muhammen bedelin % 75 ine alıcı çıkmadığı takdirde, ikinci satış 
4/3/1983 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Satışa katılmak isteyenler muhammen bedelin % lû'u oranında teminatı, sa
tıştan önce Kurulumuza tevdi edeceklerdir. 

Satışı izleyen 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden aşağı olmamak üzere 
daha yüksek teklifte bulunulup, tamamı peşin olarak yatırıldığı takdirde, ilk alıcı 
ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonraki 10 uncu günde bir de
faya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bı
rakılacaktır. 

Satışla ilgili şartname ve ek bilgi almak isteyenler G. M. K. Bulvarı No. 6 Kat. 
2 deki 1 No. lu Tasfiye Kuruluna başvurabilirler. 

İlan olunur. • 
Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi 1 No. lu Tasfiye Kurulu Başkan-

lığından .-

OTOBÜS SATIŞ İLÂNI 
Tasfiye halindeki Banker Mustafa Atalay'a ait 06 UT 115 plaka no. lu 1980 

model, 0302 Mercedes marka otobüs pazarlık usulüyle 2/3/1983 günü saat 15.00 de 
Sıhhiye Belediye Otoparkında satılacaktır. İlk satışta muhammen bedelin % 75 ine 
alıcı çıkmadığı takdirde ikinci satış 4/3/1983 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Otobüsün muhammen bedeli 15.000.000 TL. dır. Satışa katılmak isteyenler 
muhammen bedelin % 10 u oranında teminatı, satıştan önce Kurulumuza tevdi ede
ceklerdir. 



H Şubat 1983 — Sayı: 17959 RESMÎ GAZETE Sayfa: 35 

Satışı izleyen 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden aşağı olmamak üzere 
daha yüksek teklifte bulunulup, tamamı peşin olarak yatırıldığı takdirde, ilk alıcı 
ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonraki 10 uncu günde bir defaya 
mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bırakıla
caktır. 

Satışla ilgili şartname ve ek bilgi almak isteyenler G. M. K. Bulvarı No. S kat 
2 deki l No. lu Tasfiye Kuruluna başvurabilirler. 

İlan olunur. • 
16 Nolu Tasfiye Kurulu Tarafından Bildirilmiştir: 

PAZARLIKLA SATIŞ İLÂNI 
(İSTİNABE SURETİYLE SATIŞ) 

(Alaca - Çorum) 
1 — Pazarlıkla satış konusu Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 25/2/1982 

günlü kararı ile Tasfiyesine karar verilen Banker Rıza Yurtseven (Raiş Ticareti e 
ait Çorum İli, Alaca İlçesi, Kuyumcusaray Köyü, Küçûktepe mevkiindeki tarlanın 
satış ilanıdır. 

2 — ÖZELLİKLERİ VE RAİŞ DEĞERİ: 
Tarla, Cil t : 3, Sayfa: 233, Parsel. 233 ve 3900 m2, olarak tapuda kayıtlıdır. 
Pazarlığa esas olan takdiri kıymeti 200.000 TL. dir. (İkiyüzbin Uradır) 
3 — SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ: 
1 — 3 Mart 1983 günü 
2 — i l Mart 1983 günü saat: 14.00'de Alaca İcra Dairesinde yapıla sıktır. 
4 — Satışa katılma koşulları hakkında Tasfiye Kurulumuzdan ve Amca i l

çesi İcra Dairesinden ayrıntılı satış şartnamesi ücretsiz olarak temin edilebilir. • 
19 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir .-

AÇIK ARTIRMA ÎLE SATiŞ İLÂNI 
1. Satışın Konusu: 
Banker Haydar Öztürk'e ait olup, Yeni Sanayi Taşköprü Cami yanı No. 11/5 

Ankara adresinde bulunan ve muhammen bedeli 150.000 TL. olan 06 NN 258 plaka 
nolu, 1976 model, Fargo markalı, D -100 - 9 tipindeki kamyonet satılacaktır. 

2. Satışa katılma şartları .-
a) Satış peşin parayla ve toptan yapılacaktır. 
b) Satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'nden 

aşağı olmamak üzere, daha yüksek teklifler bulunduğu takdirde ilk alıcı ile sonra
dan teklif bulunanlar arasında satıştan sonra 10 gün içinde bir defaya mahsus ol
mak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bırakılcaktir. 

c) Satıştan sonra teklif bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığının peşin 
olarak nakit veya banka teminatı mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde yatırma-
dıkça arttırma talepleri kabul edilmez. 

d) Satışa katılacak olan alıcıların satış tarihinden l gün öncesine kadar mu
hammen fiyatın % 10 tutarındaki parayı Başkanlığımıza veya gösterilecek bir banka 
hesabına yatırıp buna ait belgeyi satışın başlamasından önce satış komisyonuna 
ibraz etemeleri gerekir. 

3. Satışın günü ve yeri: 
Satış, 28/2/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü, saat 14.00'de Gazi Mustafa 

Kemal Bulvarı, 6 No. lu binanın Bankerler 19 No. lu Tasfiye Kurulunda yapılacaktır. 
Uygun fiyatla alıcı çıkmadığı takdirde satış aynı adreste, saatte,7/3/l983 günü yer
de yapılacaktır. 
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4. Satılacak menkul mallar yukardaki adreste Çarşamba günleri saat 14.00-
15.00 arasında görülebilir. 

5. Alıcı satın aldığı malı 3 gün içinde bulunduğu yerden almadığı takdirde 
satış akdi feshedilerek peşin alınan meblağ ilgili bankerlerin tasfiye masasına irat 
kaydedilir. 

6. Satışla ilgili bilumun masraflar alıcıya aittir. 
7. Satışa iştirak edenler işbu şatnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
8. Satışı yapıp yapmamakta kurul serbesttir. 
Satışla ilgili olarak fazla bilgi almak isteyenler 19 No.lu Tasfiye Kurullu Baş

kanlığına müracaat edebilirler. 
İlan olunur. 

e 

19 No'lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir: 

AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ İLÂNI 
1. Satışın Konusu: 
Banker Mehmet Küçükay'a ait olup Adem Yavuz Sok. 4-21 Kızılay/Ankara 

adresinde bulunan çeşitli büro eşyaları satılacaktır. 
Eşyaların muhammen değeri 321.000 TL. dır. 
2. Satışa Katılma Şartları -. 
a) Satış peşin parayla ve toptan yapılacaktır. 
b) Satışın yapıldığı günü takiben 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'nden 

aşağı almamak üzere, daha yüksek teklifler bulunduğu takdirde ilk alıcı ile sonra
dan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10 gün içinde bir defaya mahsus 
olmak üzere açık arttırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır, 

cl Satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığını pe
şin olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde yatır -
madıkça arttırma talepler kabul edilmez. 

d) Satışa katılacak olan alıcıların satış tarihinden ı gün öncesine kadar 
muhammen fiyatın % 10 tutarındaki parayı Bakanlığımıza veya gösterilecek bir 
banka hesabına yatırıp buna ait belgeyi satışın başlamasından önce satış komis-
yonu'na ibraz etmeleri gerekir. 

e) Bakanlıklar, Kamu İktisadı Teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları pazar
lığa teminat aranmaksızın katılabilirler. 

3. Satışın günü ve yeri : 
Satış, 28/2/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü, saat 14.00'de Gazi Mustafa 

Kemal Bulvarı, 6 Nolu binanın Bankerler 19 No.lu Tasfiye Kurulunda yapılacaktır. 
Uygun fiyatlarla alıcı çıkmadığı takdirde satış aynı adreste 7/3/1983 Pazartesi günü 
14.00'de yapılacaktır. 

4. Satılacak menkul mallar yukardaki adreste Çarşamba günleri saat 14.00-
16.00 arasında görülebilir. 

5. Alıcı satın aldığı malı 3 gün içinde bulunduğu yerden aldığı takdirde ak
di feshedilerek peşin alınan meblağ ilgili bankerlerin tasfiye masasına irat kayde
dilir. 

6. Satışla ilgili bilumum masraflar alıcıya aittir. 
7. Satışa iştirak edenler, işbu şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
8. Satışı ilgili olarak fazla bilgi almak isteyenler 19 No.lu Tasfiye Kurulu 

Başkanlığı'na müracaat edebilirler. 
İlan olunur. 
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izmir 1 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir. 

PAZARLIKLA SATIŞ İLÂNI 
1 — Konusu: Pazarlıkla satışın konusu Cengiz Finansman ve Ticaret Limited 

Şirketi Ortağı Coşkun Aydın'a ait haczi caiz ev eşyalarıdır. 
2 — Evsafı ve muhammen bedeli: Hacizli mallar eski 53, yeni 76 Sokak eski 

44, yeni 43 numaralı Yardakul Apt.'nın 8 nci dairesinde bulunmakta olup, cinsi, ev
safı ve muhammen bedeli aşağıda gösterilmiştir. 

Muh. Bedeli 
Sıra No. C i n s i Miktarı TL. 

1 Yemek odası takımı, 3 gözlü vitrin ve masa ta
kımı komple. l Takım 50.000 

2 Misafir koltuk takımı 3'lü, ikili, 2 adet tek kişilik. » 40.000 
3 iskandinav koltuk takımı > 25.000 
4 Çamaşır makinası Hoover marka i Adet 20.000 
5 Arçelik buzdolabı orta boy l » 30.000 
6 Teletrans marka televizyon 1 > 35.000 
7 Crosley gaz sobası 1 » 15.000 
8 Halı salon tipi 2 » 50.000 

Toplam : 265.000 

3 — Satışa katılma şartları: 
a) Satış peşin para ile yapılacaktır. Satışın yapıldığı gün ve saatte satış be

deli tahsil olunacaktır. 
b) Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden 

aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcıyla sonra
dan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonraki 10 günde bir defaya mahsus ol
mak üzere açık arttırma ile yapılacak, satış en çok arttıran üzerinde bırakılacaktır. 

c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını nakit 
veya Ümit halinde teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde Kurulumuza ya-
tırmadıkça arttırma talepleri kabul edilmez. 

d) Satışa katılacak kişilerin satış tarihinden bir gün öncesine kadar muham
men fiyatın % 10 tutarındaki teminat karşılığı parayı Kurulumuza yatırmaları ve 
buna ait belgeyi satış günü ibraz etmeleri gerekir. 

e) Genel, katma bütçeli veya döner sermayeli kuruluşlar ile kamu iktisadi 
teşekkülleri ve kamu kurumları yukarıdaki fıkra hükmü dışında satışa teminat 
aranmaksızın iştirak edebilirler. 

f) Tasfiye Kurullarında görevli personel, eşleri ile anası, babası, kayınpe
deri ve kayınvalidesi, kardeş ve çocukları ihaleye giremezler. 

4 — Pazarlıkla satış günü, saati ve yeri: 
Pazarlıkla satış 28/2/1983 Pazartesi günü saat 14.00 -15.00 arasında «izmir 

Konak Adliye Binası No: 205» adresinde Kurulumuzda yapılacaktır. 
Alıcının bu tarihte çıkmaması veya verilen değerin Kurulumuzca yeterli gö

rülmemesi halinde satış 4/3/1983 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 
5 — Pazarlıkla satış şartnamesi Kurulumuzdan ücretsiz olarak sağlanabilir. 
6 — Kurulumuz malları satıp satmamaya karar verebilir. 
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istanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 2 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

1982/3-2 
Banker Rehber Ticaret - Ayhan Akansel'e ait toplam 503.300,— muhammen 

değerli 155 parça büro eşyasının, Karaköy Haraççı Ali Sokak Dar Han Kat.- l ve 3 
adresinde açık artırma ile satılmasına karar verilmiştir. Eşyanın tamamına tek talip 
çıkmadığı takdirde satış yerinde takdiren belirlenecek guruplar halinde satışa çıka
rılacaktır, tik arttırma 7/3/1983 günü saat 10.00 -12.00 arasında yapılacak, o gün mu
hammen değerin % 75 ine istekli çıkmadığı takdirde 8/3/1983 günü aynı saat ve yer
de ikinci artırma yapılarak en çok arttırana ihale edilecek, satış peşin para ile yapı
lacaktır. 

Satıştan sonraki yedi gün içinde satış bedelinden en az % 15 yüksek bedelle 
teklifte bulunulduğundan ve teklif edilen bedel nakit veya banka teminat mektubu 
yahut devlet tahvili olarak kurulumuza yatırıldığından ilk alıcı ile teklif bulunan
lar arasında 18/3/1983 günü aynı saat ve yerde açık arttırma yapılarak en çok art
tırana ihale edilecektir. 

m 

İstanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 2 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından: 

1982/3 - 4 
Banker Ayhan Akansel'e ait olup aşağıda muhammen değerleri, abone numa-

maraları. satış günleri gösterilen telefon intifa haklarının açık artırma ile satılma
sına karar verilmiştir. İlk artırma 7/3/1983 günü Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü 
Han, Kat: 5 de aşağıda belirtilen saatlerde yapılacak, o gün muhammen değerin % 
75 ine istekli çıkmadığı takdirde 8/3/1983 günü aynı saat ve yerde ikinci artırma ya
pılarak en çok artırana ihale edilecek, satış peşin para ile yapılacak, ihaleye katılan
lardan muhammen bedelin %10 nisbetinde teminat alınacaktır. 

Satıştan sonraki yedi gün içinde satış bedellerinden en az %15 yüksek bedel
le teklifte bulunulur ve teklif edilen bedel nakit veya banka teminat mektubu yahut 
devlet tahvili olarak Kurulumuza yatınlırsa ilk alıcı ile teklifte bulunanlar arasın
da 18/3/1983 günü aynı saat ve yerde açık artırma yapılarak en çok artırana ihale 
edilecektir 

Satışa arzolunan telefon intifa hakkının 
Muh. Değeri 

Abone numarası Lira İhale saati 

45 58 22 180.000,— 14.00- 14.15 
4996 97 180.000.— 14.30- 14.45 
49 66 08 180.000,— 14.15 - 14.30 
44 64 06 180.000,— 14.45 - 15.00 
43 39 90 180.000,— 15.00- 15.15 
72 00 62 120.000,— 15.15 - 15.30 

S 

Altındağ 1. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1982/333 
Bahri Kemer tarafından ZUbeyde Kemer aleyhine açılan boşanma davasının 

yapılan muhakemesinde davalının bütün araştırmalara rağmen tebliğe yarayacak 
adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin ilânen tebliğine Karar verilmiş olup, 
davalı Zübeyde Kemer'in duruşma günü olan 7/3/1983 günü saat 9.30 da bizzat veya 
kendisini bir vekille temsil ettirmesi dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 1 S 1 B 
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İzmir 6. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/92 
K. No : 1982/572 

Karşılıksız çek vermek sucundan sanık Karacasu Cabi Mahallesi nüfusuna kayıth 
İzmir Şirinyer Mehmetakif Cad. 29/4 de oturur Mehmet oğlu Ayşe'den olına 1937 
doğumlu özer Tanyüksel Mahkememizin 23/11/1982 gün ve 1982/92 - 572 sayılı kararı 
ile T.C.K. nun 503/ilk, 522, 647 S.K. 4. madde ve fıkraları gereğince 15.750,— Ura 
ağır para cezasına, ayrıca mUdalul vekiline takdir olunan Ura 5.000,— lira maktu 
ücreti vekalet ile 140 Ura mahkeme masrafına hükmedlldiği ancak hüküm sanığın 
gıyabında verilmiş olup, dosyada mevcut adreslerinden yapılan araştırmada sanığın 
bulunup gıyabi karar tebliğ edilemediğinden 7201 S.K. nun 28,. 29, 30. maddeleri 
gereğince hükmün Resmi Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmekle, hükmün yayın
landığı tarihten 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

1519/2 

Adana 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1981/865 
K. No : 1981/864 
Şahsi davacı Sefa Doğuç hakkında Mahkememizin 18/11/1981 tarih ve Esas 

1981/865 Karar 1981/864 sayılı ilamıyla C.M.U.K. nun 361. maddesi uyarınca Dü
şürülmesine, eski hale getirmek hakkı mahfuz kalmak kaydı ile 120 TL. mahkeme 
masrafının şahsi davacıdan tahsiline, şahsi davacının gıyabında karar verilmiş olup, 
şahsi davacının 7201 sayılı Tebligat Yasanının 28. maddesindeki esaslar dairesinde 
adresinde • adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 
30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de İlânen tebliğine, İlanın yapıl
dığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme 
divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 1518 

Sivas 3. AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/75 
Davacı Hazine vekili Av. Zuhal Arat tarafından davalı Halil Ertürk aleyhine 

açılan tapu İptali davasında : 
Davalı HaUl Ertürk'ün adresi meçhul olduğundan tüm aramalara rağmen bu

lunamadığı anlaşıldığından davalı Halil Ertürk'ün duruşma günü olan 14/3/1983 günü 
saat 8.30 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, 
duruşmaya gelmediği takdirde davaya gıyaplarında devam olunacağı davetiye yerme 
kaim olmk üzere ilânen tebUğ olunur. 1516 

İzmir 3. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1982/603 
K. No : 1982/701 
Mütecaviz sarhoşluk suçundan Mahkememizin 22/10/1982 tarihli ilamı İle T.C. 

K. nun 572. mad gereğince 2 ay hafif hapis cezası İle hükümlü Cemil oğlu 1955 do
ğumlu, Suphi Sizgen hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı 
ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi ge
reğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tari
hinden itibaren on beş gün sonra muhataba tebUğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin 
kendisinden alınacağı İlân olunur. 1519/1 
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Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

1 — Devletin Askeri Kuvvetlerini Alenen Tahkir ve Tezyif sucundan sanık 
olup. Mahkememizin 1978/222 - 322 Esas ve Karar Sayı 30/6/1978 tarihli kararı İle 
görevsizliğine, dosyanın görevli Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine 
dair Elazıg/Rızaye Mah. Aksu Sokak No. 43 nuf. Kay. Cevat Oğ. 1956 doğ. lu ısfen-
diyar Eyüpoğlu hakkındaki gıyabi hüküm. 1978/222 

2 — Devletin Askerî Kuvvetlerini Alenen Tahkir ve Tezyif sucundan sanık olup 
Mahkememizin 1978/149 • 377 Esas ve Karar Sayı ve 26/7/1978 Tarihli kararı ile 
Görevsizliğine, Dosyanın görevli Midyat Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair : 
Mardin/Midyat İlçesi Esten Mahallesi NUf. Kay. Abdurrahman oğ. 1942 Doğ. lu Bed-
rettln Şen hakkındaki gıyabi hüküm. 1978/149 

Adreslerinde bulunamaları sebebiyle Hanen tebliğine karar verilmiş olmakla 
yukarıda yazılı hüküm özetlerinin ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yolu
na başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 1867 / 1-1 

E. No : 1978/471 
K. No : 1978/242 
Suç: Hizmete tekasüll dolayısıyle silah hasarına sebebiyet vermek. 
Sanık kimliği : Mesut Ayık - Hüseyin Oğ. 1956 Doğ. lu Behiye'den olma Kırşe

hir/Kaman İlçesi Çağırkan Köyü nüf. kay. 22. Syy. J. Tuğ. Kh. Bl. Tk. J. eri. 
Yukarda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında 3/11/1978 tarih ve 1978/ 

471 - 242 Esas ve karar sayı ile As. C. K. nun 137 Md. si uyarınca yedi gün hapis ceza
sıyla Mahkumiyetine, 647 sayılı Kanunun 6. Md. si gereğince teciline karar verildiğin
de dair Giyasl hükmün sanığa tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 28, 29 ve 30'uncu Md. leti uyarınca tebligatın Resmi Gazete'de İlan sure
tiyle yapümasına aynı Kanunun 31 nci Md. sl gereğince ilan tarihinden İtibaren 15 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 31/1/1983 tarihinde karar verildiği Pan 
olunur. 1868 /1-1 

•• • • 

Gaziantep 5. Zırhlı Tugat Askeri Mahkemesinden : 

1982/74 
Suç: Firar 
Sanık : Muhsin Bayrakçeken Mehmet oğlu 1957 doğumlu Fatma'dan olma 

Gümüşhane Bayburt İlçesi Ağaören Köyü nüfusuna kayıtlı, 20 Mknz. Tuğ. 1. P. Tb. 
karargah ve destek bölğünden terhisli er. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında As. C. K. nun 66/1 - A madde
si gereğince altı ay hapis cezası ile Mahkumiyetine, As. C. K. nun 73 ncü mad, uya. 
1/2 oranında indirim yapılarak Uç ay hapis cezası ile mahkumiyetine, 

Sanığın yeniden asker edilme fer'i cezası tertip edilmesine yer olmadığına karar 
verilmiş olup, sanık aramalara rağmen bulunamadığından hükmün 7201 sayılı Kanu
nun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete'den Hanen tebliği ve aynı Kanun 
31 nci maddesi gereğince İlan tarihinden İtibaren 16 gün sonra kesinleşeceği ilan olunur. 

1869 /1-1 
" 11 »• 

Denizli 2. Sulh HukukHâkimliğinden: 

1983/7 
Mahkemece izalei şüyuu yoluyla satılmasına karar verilen Denizli Kirişhane 

Mahallesi Kirişhane Caddesi mevkiinde tapunun kütük 71, pafta 2. ada 295, parsel 
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39, numarasında kayıtlı tamamı 260 M2, miktarlı bir parça arsa, arsa üzerinde tek 
katlı kerpiç yapılı ahşap, üzeri eski oluklu kiremtlerle örtülü, elektrik ve suyu bu
lunan, tuvalet ve banyosu mevcut, bakiyesi bahçe olarak kullanılan işbu taşınmazın 
arsa olarak M2, si 6.000 TL. dan 1.560.000 TL. binanın inşaat malzeme değerinin 
240.000 TL. ki toplam 1.800.000 TL. muhammen bedelle verilen karar uyarınca De
nizli Belediyesi Çatalçeşmc Parkındaki Evlenme salonunda açık artırma suretiyle 
satılacaktır. 

Taşınmazın birinci satış günü 8/3/1983 Salı saat 11.00 — 11.30 arasında olup, 
bu günde sürülen peyler takdir olunan muhammen bedelin % 75 ini bulmadığı 
veya müşteri çıkmadığı takdirde ikinci satışın aynı yer ve saatlerde olmak üzere 
18/371983 Cuma günü yapılacaktır. 

Taşınmazın ihalesi katılanlardan hissedarların dışındakilerin muhammen be
delin % 10 kadar teminat yatırmaları veya milli bir bankanın teminat mektubunun 
ibraz etmeleri, 

Satışa katılanların şartnameyi okumuş münderecatını aynen kabul etmiş sa
yılacakları, 

Taliplilerin satış gün ve saatinde satış mahallinde hazır bulunmaları. 
Bu taşınmazda hissedar olup aramalara rağmen adreslerinin tesbiti mümkün 

olmayan hissedarlar Kelçeoğlu Mehmet kızı Fatma Dudu ile Raif oğlu Meüha'dan 
olma Süleyman Savaş ve Heyecan Tektaşlı'ya 64 örnek satış ilâm yerine geçerli ol
mak üzere duyurulur. 1221 

Uzunköprü Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan: 

1983/12 
Uzunköprü Kırcasalih Nahiyesi muhtelif mevklilerde kain ve tapunun pafta 

21, parsel 4204, pafta 19, parsel 4265, pafta 6, parsel 351, pafta 20, parsel 2759, pafta 
10, parsel 1253, pafta 8-22, parsel 3015. pafta 19, parsel 3761, pafta 27, parsel 15749, 
pafta 5, parsel 5438. pafta 5, parsel 5434 te kayıtlı toplam 85378.13 M2, miktarında 
ve toplam olarak 2.580.000 TL. sı muhammen değerinde gayrimenkullerin mahkeme
ce satışlarına karar verildiğinden iş bu taşınmazların ilk ihalesinin 8/3/1983 günü 
saat 9.30 11.10 da satış mahalli olan Adliye Yazı İşleri Müdürü odasında, yapılma
sına takdir olunan kıymetlerin % 75' nisbetlerinde alıcı çıkmadığı takdirde ikinci 
ihalelerinin 18/3/1983 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verildiğinden his
sedarlardan Nazif Evcinin adresi meçhul olmakla kıymet takdir zabtı ve satış ilâ
nı tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 1215 

Yerköy Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1981/1 
Davalılar Elif Bacanak ve Hatice Eker'in adreslerinin tesbit edilememesi se

bebiyle kendilerine 20 Haziran 1982 tarih ve 17730 sayılı nüshasıyla Resmi Gazete 
ile ilânen tebligat yapıldığı, yine duruşmaya gelmediklerinden bu defa davalıların 
duruşmanın bırakıldığı 28/2/1983 günü saat ll.OO'de Yerköy Sulh Hukuk Mahkeme
sinde hazır bulunmaları, veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde 
duruşmaların gıyaplarında devamına karar verileceği ve hükmün gıyaplarında ve
rileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilanen'tebliğ olunur. 

1217 
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3 üncü Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığından : 
ERZİNCAN 

ILANEN TEBLİĞ 
1 — Firar suçundan sanık Mustafa oğlu, 1955 dolumlu, Fatsa Beyceli Köyü nü

fusunda kayıtlı, 59. Top. Tug. Hiz. Bl.'den firari er Mehmet DİK hakkında yapılan 
duruşmada 3. Or. K. As. Mahkemesinin 26/1/1983 gün ve 7-1973/7 sayılı hükmü ile 
As. C. K. nun 66/1-A, 73 ile T. C. K. nun 59. maddeleri uyarınca neticeten 2 ay 16 
gün hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Aramalara rağmen bulunamadığından, ilânen 
tebliğ olunur. 

2 — 2/2A983 gün, 1983/7 sayılıdır. 1926/1-1 
# , 

Altındağ 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/487 
Davacı Gülay Şener vekili tarafından davalı Nevzat Şener aleyhine açtığı bo

şanma davasının yapılan açık duruşmasında; 
Davalı adına çıkarılan tebligat bila ikmal iade edilmiş olup, zabıtacada yap

tırılan tahkikatta da davalının adresinde bulunamadığından bahisle davalıya ilânen 
tebligat icrasına karar verilmiş bulunduğundan davalı Nevzat Şener'in duruşma günü 
olan 15/3/1983 Salı günü saat 9.30 da bizzat duruşmaya gelmesi veya kendini bir 
vekille temsil ettirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere İlân olunur. 1517 

Ankara 6. İş Mahkemesinden : 

1981/82 
Davacı S.S.K. Genel Müdürlüğü tarafından davalı Adnan Çtrci aleyhine açılan 

alacak davasının yapılan duruşmasında : 
Davacının adresine çıkarılan davetiyenin tebliğ edilemediği ve başkaca adresi

nin de bilinmediğinden, ilânen davetiye tebliğ edilmiş, ancak duruşmaya gelmediğinden 
ilânen gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Verilen karar gereğince davalının duruşma günü olan 9/3/1983 günü saat 10.00 
da Mahkemede hazır bulunması ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi duruşmaya 
gelmediğinden ve bir vekil de tutmadığından davamn gıyabında devam edileceği ilânen 
gıyap kararı yerine geçmek üzere tebliğ olunur. 1447 • 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satınalma Müdürlüğünden: 

1 — Bankamız ihtiyacı için 100.000 adet Türkiye ve Avrupa Karayolları hari
tası bastırılacaktır. 

2 — İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle, Genel Müdürlüğümüz 
Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Konu ile ilgili şartname, Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğü
müzün Varlık Mahallesi İstanbul Caddesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet bina
sından, İstanbul'da Mecidiyeköy'deki Marmara Bölge Müdürlüğünden, izmir'de Al-
sancak'taki Ege Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektup
ları 1/3/1983 Sah günü saat 15.30'a kadar Ankara'da Malzeme ve Satınalma Mü
dürlüğümüzün yukarıdaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edile
cektir. 

5 — Bankamız 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 1924 / 2-2 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığından : 

1 — Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için 60 Ton kapasiteli bir adet 
KREYN yurt dışından satın alınacaktır. 

2 — 1601/1904, 2020 sayılı Kanuna göre yapılacak olan bu alıma alt döviz 
Komutanlıkça sağlanacaktır. 

3 — İdari ve teknik şartnameler Kara Küvetleri Komutanlığı Tedarik. Şubesi 
ile BWB. Türk İrtibat Heyet Bşk. lığı (Koblenz), Washington ve Londra Kd. Askeri 
Ateşliklerinden bedelsiz olarak alınabilir. 

4 — Son teklif verme süresi 4 Nisan 1983 günü saat 17.00 ye kadar olup, bu 
tarihten sonra gelecek tekliflerde, postada olabilecek vaki gecikmeler kabul edilme
yecektir. 

5 — Komutanlık malzemeyi alıp almamakta ve malzeme miktarım değiştir
mekte serbesttir. 

6 — Şartnameler posta ile gönderilmez ve posta ile yapılan İsteklere cevap 
verilmez. 

7 — Yetkili şahısların şartnameleri alırken dilekçe İle müracaat etmeleri ve 
dilekçelerine mümessillik belgesi fotokopilerinin eklenmesi şarttır. 

1743 / 2-2 • 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

ÇUBUK MALZEME DEPOLARIMIZA DEMİR RAF YAPTIRILACAKTIR 
1 — Bankamıza, Çubuk Malzeme Depolarımıza demir raf yaptırılması işi kapa

lı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Bu işe alt teknik ve özel şartname İle proje Genel Müdürlüğümüz Malze

me Müdürlüğünden 2.000,— TL. karşılığında temin edilebilecektir. (Şartname bedeli 
Ankara, Denizciler Caddesindeki Muhasebe Müdürlüğümüze makbuz karşılığında yatı
rılacaktır.) 

3 — Bu işe ait ihale 4 Mart 1983 Cuma günü saat 11.00'de Genel Müdürlük 
binamızda toplanacak Satın Alma Komisyonumuzca yapılacağından, teklif mektupla-
tının aynı gün saat 10.00'a kadar makbuz mukabilinde Malzeme Müdürlüğümüze veril
mesi gerekmektedir. 

4 — İşin geçici teminatı 357.600,— (Yalnız üçyüzelliyedibinaltıyüz) TL. dır. 
5 — Bu işle ilgili olarak geçici teminat mektubunun veya Bankamız veznesine 

nakit yatırılmışsa makbuzunun kapalı teklif zarfına konulması gereklidir. 
6 — Bankamız 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadı

ğından İhaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine verip vermemekte serbesttir. 

1557 / 3-2 
• -

Niksar Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Deposunun Adı : Hacıali, Yol durumu : Stabilize, Cins, NL V ' İ Boy ve Sınıfı: 
Kayın Lif-Yonga Od. (Karışık), Parti Adedi: 8, Miktarı: 2022 Ster, Muh. Bedeli: 
4.000,— TL., % 7,5 Teminatı : 606.600,— TL. dır. 

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 8 parti 
çeşitli cins orman ürünlerinin % 50'sl ile % 12 faizi peşin, % 50'si 6 ay vadeli sü
resiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere Ek No. 1 model 
şartname uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 22/2/1983 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 de işlet
memiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
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3 — Bu satışa ait Han, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel 
Müdürlüğii, Amasya Orman Bölge Başmüdürlüğü, Tokat, Almus, Koyulhisar, Ak-
dağmadeni, Amasya, Samsun, Bafra, Kargı, iskilip, Çorum, Çayıralan, Giresun, Bu
lancak, Ünye, Akkuş, Mesudiye, Tirebolu, Trabzon, Artvin, Bolu, Hendek, Akyazı, 
Adapazarı, izmit, Kastamonu, Taşköprü, istanbul, İzmir, Zonguldak, Eskişehir Or
man işletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Bu satışa Lif - Yonga ve Sunta Sanayi temsilcileri ile bu işle iştigal eden 
sanayi kuruluştan katılabilir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarım işletmemiz veznesine yatır
maları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım 
ve satış tarihini bildirmeleri ve katılacaklann teminat makbuzları ile birlikte komis
yona başvurmaları ilan olunur. 1860 / 2-2 

• 
Köyişlerl ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak • iskân Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT İLANI 
1 — Köyişlerl ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak-İskân Genel Müdürlüğü Ça

nakkale Toprak - İskân Müdürlüğü tarafından 2510 ve 1306 sayılı Kanunlar gereğince 
aşağıda mahiyeti açıklanan Tesisler (Yapım İşleri 1983 yılı içerisinde bitirilmek 
şartıyla 1306 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 51. maddesine 
göre «kapalı zarf usulü» ile ihaleye konulmuştur. 

işin Cinsi: Çanakkale - Gökçeada - Uğurlu 29 konut (İki katlı, üst kat konut 
alt kat işletme), Çok Amaçlı Sosyal Tesis, diğer sosyal tesis (cami, şadırvan, köy 
konağı, kültürel amaçlı köy konağı, minare, umumi VVC ve sosyal tesis inşaatları 
bahçe duvarları) İnşaatları. 

İşin keşif bedeli : 199.795.000,— TL. olup, geçici teminatı 6.008.850— TL. dır. 
İşin ihale saati : 24/2/1983 günü saat 15.00 dedir. 
2 — «Kapalı zarf usulü» ile eksiltme Çanakkale Toprak - tskân Müdürlüğünün 

toplantı salonunda ihale komisyonunca yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 
3 — İhale dosyaları Çanakkale Toprak - İskân Müdürlüsünde imza karşılığı 

görülebilir. 
4 — isteklilerin İhaleye İştirak edebilmeleri için Toprak - tskân Müdürlüğü 

Belge Komisyonu Başkanlığından (İhaleye iştirak belgesi) almaları şarttır. 
5 — İhaleye iştirak belgesi almak için eksiltme şartnamesinin 5.(c) madde

sinde belirtilen belgelerle limit dahilindeki geçici teminat mektubunu veya geçici te
minatın Fon veznesine yatırıldığına dair makbuz ile en geç 22/2/1983 günü saat 
17.00 ye kadar müracaat etmiş olmaları şarttır. 

6 — İhaleye katılması yeterli görülenlere (yeterlik belgesi) 24/2/1983 günü 
saat 9.00 dan itibaren Belge Komisyonu Başkanlığınca verilecektir. 

7 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için, 
a) Yeterlik belgesini, 
b) Şahıslarda 1983 yılı için vizeli Ticaret Odası belgesi, Şirketlerde ilân tari

hinden sonra alınmış halen faaliyette olduğunu belirtir belge, 
c) Şirketlerde imza yetki sirküleri, 
d) Eksiltme teklifini ihtiva eden ve usulüne göre düzenlenmiş teklif zarfları, 
Yukarıdaki belgeleri havi dış zarfın ihale saatinden bir saat öncesine kadar 

Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri şarttır. 
8 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
9 — Telgrafla müracaat veya postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet İlân olunur. 1805 / 2-2 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuza bağlı Garp Linyitleri işletmesi Müessesemizde; 
a) Seyitömer Bölgesi Seyitömer Bölümünde yapılacak :p % 30 toleranstı 

3.000.000 ma dekapaj, 
b) Seyitömer Bölgesi Aslanlı Bölümünde yapılacak q: % 30 toleranslı 

2.000.000 ma dekapaj, 
c) Tunçbllek Bölge l / A panosunda yapılacak ;p % 30 toleranslı 3.750.000 nı~ 

dekapaj, 
d) Tunçbllek Bölgesi By/4A panosunda yapılacak ^ % 30 toleranslı 4.000.000 

m> dekapaj, 
e) Tunçbllek Bölgesi By/4B panosunda yapılacak % 30 toleranslı 3.350.000 

ms dekapaj, 
f) Tunçbllek Bölgesi By/5 panosunda yapılacak zç % 30 toleransU 3.600.000 

m> dekapaj, 
g) Tunçbllek Bölgesi 36 nolu panoda yapılacak zp % 30 toleranslı 3.600.000 

m» dekapaj, 
h) Kavacık Odaköy Bölümünde yapılacak :p \% 30 toleransU 1.000.000 m' 

dekapaj ve qz % 30 toleranslı 350.000 ton kömür kazı, 
~" ı) Kavacık-Çakırca Bölümünde yapılacak ^ % 30 toleranslı 200.000 ma de

kapaj ve q: % 30 toleranslı 40.000 ton kömür kazı, 
İşleri teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

2 — Bu işlere ait yeterlik belgesi formları ve şartnameler Hipodrum Cadde
sindeki Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Başkanlığı 1105 nolu odadan dilekçe 
İle müracaat edilerek saat 14.00 -17.00 arası yeterlik formları 300,— TL., şartna
meler 7.500,— TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 — isteklUerin yeterlik formlarım; 
a) Seyitömer Bölgesi Seyitömer Bölümündeki 3.000.C ma .< »sapaj işi için 

24/2/1983 Perşembe, 
b) Seyitömer Bölgesi Aslanlı Bölümündeki 2.000.000 mu dekapaj işi için 

25/2/1983 Cuma, 
c) Tunçbllek Bölgesi l / A panosundaki 3.750.000 ma dekapaj işi için 28/2/1983 

Pazartesi, 
d) Tunçbllek Bölgesi By/4A (panosundaki 4.000.000 m» dekapaj İşi itfta 

1/3/1983 Sah, 
e) Tunçbilek Bölgesi By/4B panosundaki 3.350.000 ms dekapaj isi için 

2/3/1983 Çarşamba, 
f) Tunçbilek Bölgesi By/ö panosundaki 3.600.000 ma dekapaj İşi için 3/3/1983 

Perşembe, 
g) Tunçbilek Bölgesi 36 nolu panodaki 3.600.000 ma dekapaj işi için 4/3/1983 

Cuma, 
h) Kavacık Odaköy Bölümündeki 1.000.000 ma dekapaj ve 300.000 ton kömür 

kazı işi için 7/3/1983 Pazartesi, 
ı) Kavacık Çakırca Bölümündeki 200.000 ma dekapaj ve 40.000 ton kömür 

kazı İçin 8/3/1983 Salı. 
günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine teslim etmeleri 
koşuldur. 

4 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 
5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

1862 / 2-2 
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Bolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Parti 
adedi Deposu 

Yol 
durumu 

Miktarı 
Cins ve nevi Ster 

Muh. 
bedeli 

TL. 

% 7,5 
teminatı 

TL. 

2 Sarıyer Asfalt Kayın yarma sanayi 87 4.100 26.800 
10 Gele - Gölcük Stabl. Kayın yarma sanayi 308 4.100 94.100 
3 Sarıyer Asfalt Meşe yarma sanayi 101 4.350 33.000 
5 Çele - Gölcük Stabl. Meşe yarma sanayi 158 4.350 51.500 
2 Sarıyer Asfalt İbr. Yuv. Lif - Yonga odunu 150 3.100 34.800 
1 Sarıyer Asfalt Yap. Yar. Lif - Yonga odunu 19 3.750 5.500 
8 Sarıyer Asfalt İbr. Yar. Lif - Yonga odunu 232 3.100 54.100 
4 Çele - Gölcük Stabl. İbr. Yar. Lif - Yonga odunu 207 3.100 48.100 

30 Sarıyor Asfalt Yapraklı odun (Lif - Yonga 
sanayii İçin) 2195 3.750 617.500 

5 Çele - Gölcük Stabl. Yapraklı odun (Lif - Yonga 
sanayii için) 193 3.750 54.400 

40 Sarıyer Asfalt İbreli ağaç odunu (Lif-Yon
ga sanayii İçin) 3058 3.100 713.500 

8 Çele - Gölcük Stabl. İbreli ağaç odunu (Lif-Yon
ga sanayii için) 367 3.100 85.300 

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins vo miktarı yazılı 118 parti 
orman ürünleri % 50'si peşin, bakiyesi altı ay vadeli % 12 faizi peşin süresiz kafi 
banka teminat mektubu karşı lığındı ı olmak üzere model şartnameler uyarınca açık 
artırmalı olarak satışa çıkunlmı.'rlır. 

2 — Açık artırması 24/-2/1983 günü sanı U.OO'de İmletmemizde toplanacak Ko
misyon huzu) undu! yapılacaktır. 

3 — Teminatını banka mektubu olarak vereceklerin banka mektuplarına iş
letme adı, ihale tarihi ile teminat miktan ve parti No. larını yazdıracaklardır. 

4 — Bu satışa lif-levha yonga sanayicileri veya bunların yetkili temsilcileri, 
ambalaj sanayicileri ve küçük sanat erbabı kişiler gösterecekleri belgelere müste
niden girebilirler. 

5 — Sanayi odunlarına ayrıca doğramacı, mobilyacı, marangoz, kereste ima
latçısı, ambalaj sandığı imalatçısı vs. gibi küçük sanat erbabı kişiler son sene vizesi 
yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, Sanayi Odalarına kayıtlı olmayanlar ise 
507 sayılı Kanuna göre kurulan meslekleri ile ilgili Derneklerden alacakları son 
sene vizeli belgelerini İbraz ederek girebilirler. 

6 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel 
Müdürlüğümüz, ilân ve şartnameler ise Ankara, İstanbul, İzmir, Kızılcahamam, Bur
sa, Eskişehir, Hendek, Düzce ve Adapazarı İşletmeleri ile İşletmemizde görülebilir. 

7 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları, ihale 
saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarını yatırmış olup, İlgili belgeleri 
Komisyona ibraz etmeleri mecburidir. 

İlân olunur. 1923/2-2 

• — 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Genel Müdürlüğümüz Atıcılık - Avcılık ve Okçuluk Federasyonu ile Bini
cilik Federasyonu Başkanlıklarının 1983 yılı faaliyetlerinde kullanılması gerekli aşa-
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gıda cins ve miktarı yazılı malzemelerin kapalı zarf usul»! İle satmalına işlemi yapı
lacaktır. 

2 — İşin Muhammen bedeli 
1 — Atıcılık ve Avcılık ve Okçuluk Federasyonu Başkanlığı 950.000,— TL. 
2 — Binicilik Federasyonu Başkanlığı 1.686.000,— TL. 
3 — Geçici teminat muhammen bedelin % 4 dür. 
4 — İhale 22 Şubat 1983 tarihinde saat 15.00 de Beden Terbiyesi 9. Kat toplan

tı salonunda yapılacaktır. 
İHALEYE GİRME ŞARTLARI: 
1 — İhaleye (girmek için malzemelerin muhammen bedelinin % 4 geçici temi

natı ihale saatinden 1 saat öncesine kadar Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlü
ğü ve Bütçe Daire Başkanlığına yatırılacaktır. Teklif zarfı ve geçici teminat ayrıca 
bir zarfa konarak ihale komisyonu Sekreterliğine posta veya elden makbuz karşılığı 
verilecektir. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edllmiyecektir. 

Teklif veren firmalardan : 
a) Ticaret Odası Kaydı 
b) Şirketse imza sürküleri 
c) İmalatcıysa imalat belgesi 
d) Kanuni ikametgahı 
2 — İşe alt teknik ve İdari şartnameler Malzeme Müdürlüğünden temin edile

cektir. 
3 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
1 — ATICILIK - AVCILIK VE OKÇULUK FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

ALINACK MLZEME 
Malzemenin cinsi : Trap - Skeet atış plâğı, Miktarı: 50.000 adet, Tah. birim 

«vatı : 19, Tah. tutarı : 950.000,— TL. 

2 — BİNİCİLİK FEDERASYONU BAŞKAN LIĞINA ALINACAK MALZEME 

Malzemenin cinsi Miktarı 
Tah. Bir. Flatı 

TL. 
Tah. Tutarı 

TL. 

Konkur Eğer 10 Adet 60.000 600.000 
Çizme 40 Çift 12.000 480.000 
Cirit Pantolonu 36 Adet 4.000 144.000 
Oval Sandık 2 » 10.000 20.000 
Cirit Gömleği 36 » 3.500 126.000 
Köprü Sandık 2 » 20.000 40.000 
Düz Sandık 2 20.000 40.000 
Çalı Kasa 4 5.000 20.000 
Yuvarlak Kasa 4 » 5.000 20.000 
Yatay Parmaklık 4 » 3.500 14.000 
Tahta Perde 4 3.500 14.000 
Düz Tahta Perde 10 2.000 20.000 
Kademeli Sandık Sehpa 2 6.000 12.000 
Dik Sehpa 4 5.000 20.000 
Sandık Sehpa 8 5.000 40.000 
Oval Parmaklık 4 7.000 26.000 
Kademeli Sehpa 8 » 3.000 24.000 
Güneşli Sehpa 8 » 3.000 24.000 

TOPLAM 1.686.000 
1926 / 2-2 
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Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi Müessesesinden : (BURSA) 

MANŞON SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 3 Kalemde 38.000 Adet Manşon Satın Alınacaktır. 
2 — Teklif mektubuyla birlikte numune verilmesi zorunludur. 
3 — Konuyla ilgili 30 gün opsiyonlu kapalı teklif en geç 25 Şubat 1983 günü 

saat 17.00 ye kadar Müessesemizde olmalıdır. 
4 — Geniş bilgi Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden alınabilir. 
5 — Müessese ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğinden almakta serbesttir. 

1759 /1-1 
e 

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz Etimesgut Tekstil Fabrikası ihtiyacı için 19 kalem sinter burcu 
satınalınacaktır. 

Bu işe alt şartname Ankara'da Genel Müdürlük tç Alım Şube Müdürlüğünden, 
İstanbul'da İnönü Caddesi No: 88 Taksim/ISTANBUL adresindeki İstanbul Şube 
Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarım 24 Şubat 1983 günü saat 17.00 ye kadar Kurumumuz İçi Alım Şube 
Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz ihaleye kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine 
vermekte serbesttir. 1760/1-1 

s 

TCDD İşletmesi Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi Alım - Satım ve İhale 
Komisyon Başkanlığından : 

1 — Ekli listede cins ve miktarı belirtilen malzemeler iç piyasadan kapalı zarf 
yöntemi ile satın alınacaktır. 

2 — Tekliflerin en geç 7/3/1083 Pazartesi (günü saat 14.00'e kadar Advas'da 
toplanacak Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 —• Şartnameler adı geçen Komisyonumuzdan sağlanabilir. 
4 — Firmalar teklifleriyle birlikte teklif ettikleri bedelin % 2,5'u oranında 

geçici teminat vereceklerdir. 
5 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — TCDD. 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta ve diğediği iştirakçiye ihale etmekte serbesttir. 
1350 / 1-1 

BAĞ-KUR Genel Müdürlüğünden-. 

1 — Mülkiyeti Kurumumuza, ait Ankara Kavaklıdere Bülten Sokak'ta, imarın 
2542 ada, 1 parselinde bulunan ve eski adı -Çankaya Hastahanesi» olan bina hali
hazır durumu ve içindeki malzeme, mefruşat, demirbaş ve tıbbi cihazları ile bir
likte «Kira Sözleşmesi Hususi Şartları» İdari Şartname ve elektrik, jeneratör, asan
sör, kalorifer, buhar ve sıhhi tesisatı ile ilgili «Teknik Şartname» esaslarına göre 
Bağ-Kur İhale Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince «Kapalı Zarf Usulü» ile ki
raya verilecektir. 

2 — Muhammen yıllık kira bedeli 11.495.539,35 TL. dir. 
3 — Geçici teminat miktarı 362.500 TL.'dir. 
4 — Bu işe ait kira sözleşmesi hususi şartları «İdari Şartname» ve teknik 

şartnamesi İhale Komisyonu Başkanlığından 5.000 TL. karşılığında temin edilebilir 
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5 — İhale, Ankara Atatürk Bulvarı Devres Han No. 74'deki Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığında 25/2/1983 Cuma günü, saat 15.30'da 
yapılacaktır. 

6 — İhaleye girecek olanlar; 
a) Yukarıda miktarı belirtilen geçici teminatlarını (Kurum veznesine) ya

tıracaklar ve makbuzlarım, 
b) İlânın 4. maddesinde belirtilen şartnamelerin temini için 5.000 TL.'nln 

ödendiğini gösteren makbuzlarını, 
kapalı zarfa koyacaklardır. 
7 — İsteklilerin İhale Yönetmeliğinin 25. maddesine göre hazırhyacakları 

mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde 
İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında 
bulunacak şekilde iadeli taahhütlü olarak postalamaları gerekir. Postadaki gecik» 
meler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta 
ve dilediğine vermekte serbesttir. 

Han olunur. 

D Ü Z E L T M E 
IBAÖ - KTJR Genel Müdürlüğünün 7/2/1983 gün 17052 sayılı Resmi Gazete'de 

Çıkan ilânlarının 5 inci maddesindeki İhale günü 25/2/1983 Cuma olması gerekirken 
sehven 25/2/1983 Çarşamba olarak yayımlanmıştır. 

Cuma olarak düzeltilerek duyurulur. 1496 / 2-2 

Bayramiç/Çanakkale Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti Miktarı Muh. Bedeli 
Bölgesi Emvalin Cins ve Nev'l Adedi M3 Dms Ura 

Yağcılar 3. S. N. B. Çz. Tomruk 13 452.908 9.050 
> 3. S. K. B. Çz. Tomruk 78 3282.270 7.000 
> 2. S. Çz. Maden Direk 13 436.951 5.850 

Bayramiç 3. S. N . B. Akmeşe Tomruk 9 179.241 6.350 
3. S. K. B. Akmeşe Tomruk 9 248.330 4.700 

Kocakır 3. S. N . B. Kızılağaç Tomruk 1 5996 3.512 
Aladağ (Or. İçi) İnce Kut. Kab. Sanayi Odunu 3 266.000 3.500 
Bvciler (Or. İçi) İbreli Lim-Yonga Odunu 7 742.000 2.400 
Karaköy (Or. İçi) İbreli Lif-Yonga Odunu 3 351.000 2.400 

136 4606.190 

1 — Yukarıda depoları yazılı emvaller hizalarında gösterilen muhammen be
deller üzerinden açık arttırmak satışa konulmuştur. 

2 — Bunların tutar bedellerinin % 50'si ile vergileri ve % 12 mektup faizi 
peşin, bakiyesi % 50'si müddetsiz, limitli ve kat'l banka mektubu karşılığı 6 ay vadeli 
olarak satılacaktır. 

3 — Açık arttırma 24/2/1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00 de 
İsletme Müdürlüğü binasında komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin belli gün ve satte İştirak edecekleri partiler İçin yatırdıkları 
% 7,5 teminat makbuzları İle birlikte komisyona müracaatları İlân olunur. 

1859 / 2-1 



Sayfa; 50 RESMİ GAZETE 14 Şubat 1983 — Sayı: 17959 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden : 
İZMİR 

İsin Cinci: Belkahve Sıcak Karışım Kaplama Şantiyesinde Elektrik Şebekesi 
yapımı, 1. Kesif Bedeli : 2.553.656,82 TL., Geçici Teminat : 51073,— TL., Son Müra
caat Tarihi: 21/2/1982, Eksiltmenin Tarihi: 23/2/1982, Saati: 11.30 

1 — Yukarıda nitelikleri yazılı isler 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre 
taşeron usulü ile kapalı zarf içinde teklif almak suretiyle ayrı ayrı eksiltmeye kon
muştur. 

2 — Yeterlik belgesi alınması için gerekli koşullar ve belgeler, 
2.1 — Emanet İnşaat Komisyonu'na başvurma dilekçesi, 
2.2 — Benzeri özellikte 1. keşif bedelinin yarısı kadar resmi dairelerden ahn-

nuş «İş Bitirme Belgesi» veya 1. keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi
nin aslı veya onanmış sureti. 

2.3 — Yapı araçları bildirisi (Ana inşaat makinelerinin müteahhide ait olması 
ve makinelerin kendisine alt olduğunu tevsik eden Amortisman Defterinin noter tas
dikli suretlerinin bildiriye eklenmesi şarttır. Bu makinelerin halen bulundukları yer
lerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 

2.4 — Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi. 
2.5 — Sözleşmenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka mektubu. 
2.6 — İsteklilerin bu işlerde çalıştıracağı teknik personele alt (Teknik Perso

nel bildirisi) 
2.7 — Dilekçenin veriliş tarihinde isteklinin elinde bulunan işleri açıklayan 

-Taahhüt bildirisi». 
2.8 — İşyeri görme belgesi Belkahve Sıcak Karışık Kaplama Şantiye Şefliğin

den alınacaktır. 
2.9 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması 

halinde şirket sirküleri. 
Yukarıda (2.1), (2.4). (2.6), (2.7) de belirtilenlerin ve teklif mektubunun bizzat 

istekli tarafından imzalanması şarttır. Bu bildiriler vekaleten imza edilmiş olursa ka
bul edilmez. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler mesai gün ve saatinde Asfalt Şef
liğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeler hizalarında yazılı gün ve saatlerde Karayolları 2. Bölge Mü
dürlüğünde Asfalt Şefliğinde yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin; 
Kapalı zarf içindeki teklif mektubunu ayrıca bir zarf İçine yerleştireceklerdir. 

Dış zarfta bulunması gereken diğer 'belgeler şunlardır: 
5.1 — Yeterlik belgesi, 
5.2 — Gerekiyorsa vekaletname, 
5.3 — Ticaret veya Sanayi Odası faaliyet belgesi, 
5-4 - - Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 
5.5 — İmza sirküleri veya şirket sirküleri, 
5.6 — İsteklilerin bu işe ilişkin teklif mektuplarını idarenin özel taşeron tek-

l l f ve taahhüt mektubunu kullanarak düzenleyip ve 1 liralık put yapıştırıp, imzalıya-
rak kapalı bir zarfa yerleştireceklerdir. 

5.7 — İkinci zarf (Dış zarf) içine yukarıda istenen belgeler istekli tarafından 
konulup mühürlendikten sonra bu dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hangi 
işe ait olduğu yazılacak ve eksiltme saatinden bir saat önce Emanet İnşaat Komis
yonu Başkanlığına verilecektir. 

Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 1761 /1-1 
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Ankara Numune Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 

Cinsi : ıStorz Marka Slstoskopi cihazı ve bronkoskop cihazı parçalan kimyasal 
maddeler, ilaç ve sıhhi malzeme, Miktan : 40 Kalem, Muhammen Tutan : 39.409.220,— 
TL., Geçici Teminatı: 972.277,— TL., İhale Şekli: Teklif isteme ve pazarlık, Ta
rihi : 3/3/1983, Günü: Perşembe, Saati : 10.00. 

Hastanemizde vatmakta olan ücretli hastalar ihtiyacı bulunan ilaç, kimyasallar, 
slstoskopi ve Bronkoskopi cihaz parçaları ve sıhhi malzemeler 209 sayılı Kanuna para
lel 106 sayılı Yönetmeliğin İS. maddesinin (A) ve (D) bendi gereği teklif İsteme ve 
pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 

Müessese adı, cinsi, miktarı, muhammen tutan, geçici teminatı, şekli, tarihi, 
günü ve saati yukarıda gösterilmiştir, ihale gösterilen zamanda Ankara Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. Muhtelif malzeme, cihaz parçalan ve sıhhi 
malzemelerin tamamına İştirak edilebileceği gibi kalem kalem de iştirak edilebilir. 
İhaleye iştirak edecek firmalar gireceği miktara göre, geçici teminatı Döner Serma
ye Veznesine yatıracaklardır. Liste ve Şartname Hastanemiz Döner Sermaye Sayman
lığından temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ihale saatinden 1 saat evveline 
kadar Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve 
ihale saatinde ihaleye katılmalan gerekmektedir. 

Hastamuneal malzemeleri bir kısmım veya tamamım alıp almamakta serbesttir. 
Kurumumuz 2490 ve 1050 sayılı Yasalara tabii değildir. 
Postada vakit geçirmeler dikkate alınmaz. 1930 / 2-1 

Afşin-Elbistan Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemizin ihtiyacı olarak 375 adet muhtelif oto aküsü ve akü malzemesi 
genel ve teknik şartname ile eki projesine göre satınalınacaktır. 

1 — Bu işe ait Genel ve Teknik şartnameler ; 
a) AEL Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden Çoğulhan/AFŞİN 
b) TKİ Kurumu .Genel Müdürlüğü KST Ankara İŞubesi Tam Kat: 11 Oda 

No : 1116 da Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrum/ANKARA 
c) İstiklâl Cad. Odakule İş Merkezi Kat : 12 No : 264-288 Beyoğlu İSTANBUL 

adresindeki TKİ İstanbul Satınalma Müdürlüğünden, 
d) Erzene Hah. 78. Sok. No : 3 Bornova/İZMİR adresindeki Ege Linyitleri 

İşletmesi Ticaret Şube Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 
2 — Teklif mektuptan 9 Mart 1983 Çarşamba günü saat 14.00 e kadar Afgin-El-

blstan Linyitleri İşletmesi (AEL) Müessesesi Genel Muhaberat Servisine konusu yazı 
larak verilecektir. 

3 — Geçici teminatı olmayan ve telgrafla yapılan müracaatlar ile postadaki 
vaki gecikmeli teklif mektuplan nazari itibare alınmayacaktır. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 1436 /1-1 

Sümerbank izmir Basma Sanayii Müessesesinden : 

KÖMÜR NAKLETTIRİLECEKTIR 
Müessesemizin 1 Yıllık İhtiyacı Yaklaşık 30.000 Ton 10/18 Lava Linyit Kömürü 

Soma Garp Linyitleri İşletmesinden kamyonlarla Müessesemiz kömür sahasına günde 
en az 100 Ton olarak Taşıttmlacaktır. 

Son teklif verme tarihi 22 Şubat 1983 olan bu ihtiyacımızla tlgilinecek Firma
ların detaylı bilgi için Müessesemiz Ticaret Müdürlüğüne müracaattan ilân olunur. 

1757 /1-1 
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Atatürk Orman çiftliği Müdürlüğünden : 

1976 Model (26-32) Tipi MerSedes TIR Motoru için aşağıda belirtilen (Orijinal) 
ve (Standart) Yedek Parçalar 23/2/1983 günü saat 15.00 de Müdürlüğümüz bina
sında kapalı zarf usulü ile yedek parçaların tümü üzerinden ihale edilerek satın 
alınacaktır. 

Miktarı C i n s i Muh. Bedel! 

1 Takım Ana Yatak 95.000,— TL. 
1 Adet Grank Mili 8f)0.000,— TL. 

10 Adet Gömlek (10000x10) 100.000,— TL. 
10 Adet Piston (125 Uk) 450.000,— TL. 
10 Adet Piston Kolu 400000,— TL. 
1 Takım Komple Conta nc.ooo,— TL. 
1 Adet Eksantrik Mili 275.000,— TL. 
1 Adet Yağ Pompası (Komple) 125.000,— TL. 

10 Adet Pompa Elemanı (10000x10) lliû.OOO,— TL. 
10 Adet Enjektör Memesi (8000x10) 81.000,— TL. 
10 Adet Kol Burcu 25.000,— TL. 

T O P L A M : 2.610.000,— TL. 

Geçici Teminatı 195.750,— Lira olup, kati teminatı 261.000,— Liradır. 
Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. 
Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 1929 / 2-1 

• • 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünden : (Samsun) 

1 — Aşağıda I. keşifleri, teklif alma gün ve saatleri ile belge için son müracaat 
günleri yazılı işler, 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre Emanet Komisyonlarınca 
teklif almak suretiyle Taşeronlara yaptırılacaktır. 

2 — Bu işlere ait dosyalar Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Köprü 
Şefliğinde tetkik edilebilir. 

3 — Teklif vermek isteyenlerin en geç aşağıdaki yazılı işler için tesblt edilmiş 
bulunan müracaat son günü mesai sonuna kadar, her iş için ayrı bir dilekçe ile Kara
yolları 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine: 

a) Köprü işleri için (B) grubu Müteahhitlik karnesi aslı veya I keşif bedeli
nin yarısı kadar iş yaptıklarına dair resmi daireaer. LeiirUlen işe ait alınmış «İs. Bl* ir
me Belgesi» aslı (karne veya iş bitirme belgelerinin fotokopilerinin Noterden tasdikli 
olanları da kabul edilir.) 

b) ı Köprü ikmâl inşaatları için (C) grubu Müteahhitlik karnesi veya L keşif 
bedelinin yarısı kadar iş yaptıklarına dair resmi daireden belirtilen işe ait alınmış 
«İş Bitirme Belgesi» aslı (karne veya Iş Bitirme Belgelerinin fotokopilerinin Noterden 
tasdikli olanları da kabul edilir.) 

c) Yapı araçları bildirisi, işin özel şartnamesinde yazılı ana inşaat makinaları-
nın kendisine ait olduğunu belirtir fatura veya bu makinaları kiralayacağına dair 
Noterden tasdikli belge (kiralanacak makinamn kiralayan şahsa ait olduğunu belirtir 
fatura veya trafik ruhsatname fotokopilerinin noter belgesine eklenmesi şarttır.) 

d) Mali durum bildirisi ve eki (Banka Referans Mektubu) 
e> Dilekçelerin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan «Taahhüt Bil

dirisi» eklemeleri' şarttır. 
4 — «Yeterlik Belgesi» için telgrafla müracaat ve postadaki vaki olacak gecik

meler kabul edilmez. 
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5 — (Yeterlik Belgesi» alanların «Geçici Teminat Mektubu veya makbuzu» ve 
«Yeterlik Belgesi» İle birlikte teklif ve taahhüt mektuplarım bir zarfa koyarak anılan 
gün ve saate kadar «Emanet Komisyonus>na vermeleri ilan olunur. 

İsin Cinsi 
1. Kesif Bed. Geç. Tem. Müracaat İHALE 

Lira Kr. Lira Kr. Son Günü Gün ve Saati 

1) (Tokat - Niksar) Ayr. -
Erbaa 11 Yol. Avlunlar 
(CUgori) Kop. üst yapı 
inş. 

2) Alaca - Çekerek Dev. 
Yol. özdere K6pr. Üst 
yapı Ins. 

3) Tokat - Artova - Sulu-
saray 11 Yol. Sulusaray 
Köp. üst yapı inşaatı 

4; (Çorum - Cemilbey) Ayr. 
Amasya 11 YoL Çat Kop. 
üst yapı inşaatı 

5) Sinop - Ayancık Dev. 
YoL Gebem Kop. lnş. 

6) (Osmancık - Merzifon) 
Ayr. HamamozU 11 Yol. (Ar-
kut) Hamamozü Köp. lnş. 

7) Fatsa - Kumru 11 Yol, 
Kargucak Kop. İki. İşi 

8) Niksar • Reşadiye • Sivas 
11 Hd. Yol. Alime Kop. 
İkmal lnş. 

9) Tokat - Niksar Dev. Yol 
Yalancıdere Köp. İki. lnş,. 

10) Çorum • Ortaköy) Ayr. -
Amasya 11 Yol. öz Köp. 
İkmal lnş. 

3.37S.927.3T 67.519,— 

7.082.940,34 141.669,— 

6.545.156,66 130.903,— 

6.322.172,56 

8.886.862,08 

3.203.221,04 

5.008.859,50 

3 978.148,50 

2.451.984.85 

1.802.992,— 

126.443,— 

177.737,— 

65.264,— 

100.177,— 

79.563,— 

49.039,— 

36.060,— 

25/2/1983 
23/2/1983 Saat: ».00 

25/2/1983 
23/2/1983 Saat : 10.00 

25/2/1983 
23/2/1983 Saat : 11.00 

25/2/1983 
23/2/1983 Saat: 14.00 

25/2/1983 
23/2/1983 Saat : 15.00 

25/2/1988 
23/2/1983 Saat : 16.00 

28/2/1983 
23/2/1983 Saat: 9.00 

28/2/1983 
23/2/1983 Saat : 10.00 

28/2/1983 
23/2/1983 Saat : 11.00 

28/2/1983 
23/2/1983 Saat : 14.00 

1349 /1.1 

Emet Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Aşağıda müfredatı gösterilen 54 parti halindeki orman emvali 28 Şubat 1983 
tarihine rastlayan Pazartesi {günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak 
Komisyon huzurunda açık artırmalı ve vadeli olarak satılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek istiyenlerin 28/2/1 &83 Pazartesi günü saat 13.45'e kadar 
almak istedikleri partilerin teminatlarım yatırarak İşletmemiz Satış Komisyonuna 
müracaatları ilân olunur. 

Parti Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 Geç. Tem. 
Cins ve Nevi Deposu Adedi M*. Dm*. Lira Kr. Lira Kr. 

i t i . S. Ks. B. Ck, Tom. Tavşanalanı 27 
HI. S. N. B. Çk. Tom. » 27 

54 

1.027.386 
1.473.231 

2.500.617 

8.000,— 
12.000.— 

628.000,-
1.339.000.-

1.967.000,-
1872/1»! 
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Balıkeslr/Dursunbey Dîvlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Parti Miktarı Muh. Bedeli % 7,5 Tem. 
Adedi Cins ve Kalitesi Ms Dm a Ura Ura 

16 III. Sınıf Nor. Boy çam kereste 480.690 27.500 591.000 
6 III. Sınıf Kısa Boy cam kereste 171.578 21.500 172.000 

46 IV. Sınıf Nor. Boy cam kereste 1630.981 18.500 2.414.000 
10 IV. Sımf Kısa Boy cam kereste 295.065 15.500 227.000 

78 TOPLAM : 2578.314 3.404.000 

1 — Fabrikamız İstif yerinde mevcut yukarıda beyanı gösterilen 78 parti ha
lindeki 2578.314 m' çam kereste, peşin veya % 25'i peşin, bakiye % 75'i altı ay vadeli 
müdetsiz banka teminat mektubu karşılığı, açık artırmalı satışa çıkarılacaktır. 

2 — Her partinin ayrı açık artırması 24 Şubat 1983 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 10.00 da Fabrikamız satış salonunda toplanacak komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

İlan olunur. 1994 / 2-1 

Düzce Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı Muh. Bed. Te. Tutarı 
Adedi Cins ve Nev'i Adet Ms Dm 3 Lira Lira 

1 Okal Yonga Levha 35 mm. 125x253 52 5.756 10.000 4.400 
1 Okul Yonga Levha 25 mm. 125x253 48 3.795 11.350 3.300 
2 Kaplamasız Y. Lev. 19 mm. 125x253 251 15.082 15.350 14.200 
1 3. S. N. B. Çam Kereste 2454 42.246 27.500 48.700 
1 4. S. N. B. Çam Kereste 2718 39.036 '8.500 32.700 
1 Std. Dışı N. B. Göknar Kereste 608 24.884 8.000 8.800 

13 3. S. N. B. Göknar Kereste 7396 340.036 27.500 423.600 
20 4. S. N. B. Göknar Kereste 14203 564.428 18.500 493.500 
1 4. S. K. B. Göknar Kereste 3138 27.593 15.500 20.900 

(4) Yonga Levhalar Yekûnu : 351 24.633 21.900 
(37) Keresteler Yekûnu : 30517 1038.223 1.028.200 
(41) Teminatlar Genel Yekunu : 1.050.100 

1 — Yukarıda cins ve nev'llerl yazılı 41 parti orman emvalî, hizalarında yazılı 
muhammen bedeller üzerinden açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 — İhale, 23/2/1983 Çarşamba günü saat 14.00 de Fabrikemız ihale salonunda 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacak olup, keresteler ve yonga levhalar <& 251 
peşin, % 75'i altı ay vadeli, limitli müddetsiz banka mektubu karşılığında satılacaktır. 

3 — Teminatlar satış günü saat 13.30'a kadar Müdürlüğümüz veznesine ya
tırılacaktır. 

4 — Satışla ilgili vergi ve resimler; % 03 karar pulu, % 3 Vilayet Hissesi, 
% 3 Bakanlık Fonu, % 2 Dellaliye ve ayrıca yonga levhalardan % 8 gider vergisi 
alıcısına, lifin masrafları Fabrikamıza aittir. 

5 — Bu satışla ilgili şartname ve ebat listeleri Orüs Genel Müdürlüğü, Bolu, 
istanbul ve Adapazarı Orman Bölge Başmüdürlüklerinde, emvaller ise Fabrikamız 
İstif yerinde görülebilir. 

6 — Dileyen her Türk Vatandaşı ihalemize iştirak edebilir. 
İlan olunur. 1808/1-1 
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Pazarköy/Eğrldlr Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Parti Emvalin M i K t a r ı Muh. Bed. % 7,5 Geç. Tem. 
Adedi Cinsi ve Nev'i Adet M 3 Dm 3 Lira Lira 

1 II. S. N. B. Karaçam Ker. 440 19.671 50.000 74.000 
3 m . S. N. B. Karaçam Ker. 1349 62.839 27.500 129.500 
1 III. S. Çok. K. B. Krç. Ker. 11876 39.533 13.950 41.000 % 10 İnd. 
2 III. S. N. B. Kızılcam Ker. 949 33.368 20.250 50.000 

59 IV. S. N. B. Karaçam Ker. 60709 2109.262 16.650 2.723.000 
19 IV. S. K. B. Karaçam Ker. 72630 626.878 13.950 655.000 
1 K. B. Kadron Lata Krç. Ker. 14774 31.157 11.250 26.000 » 

83 Parti Yekûn: 162727 3009.708 3.698.500 

1 — Yukarıda muhteviyatı yazılı 83 parti 162727 adede denk 3009.708 nıî cins 
ve kalitedeki Kara ve Kızılcam Keresteler 25/2/1983 Cuma gür.ü saat 15.00 de her 
parti ayrı ayrı olmak üzere açık arttırmalı ihale İle satılacaktır 

2 — Emvallerin vergileri ve % 25'i peşin, bakiyesi % 75 bedel karşılığı altı ay 
vadeli, müddetsiz, limit dahili ve kat'l banka teminat mektubu veya heran paraya 
çevrilebilen Devlet Tahvili karşılığı satılacağı ilân olunur. 1928 / 1-1 

' •'• 

SUmerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

18 KALEM MENSUCAT BOYASI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemizce; 
500 Kg. Remazol Gelb FG veya Muadili 
250 Kg. Remazol Rot GD veya Muadili, 
750 Kg. Remazol Blau RR veya Muadili 
500 Kg. Remazol Türkiş G veya Muadili 
200 Kg. Indanthren Brillant Rosa Suprafix Teig veya Muadili 
200 Kg. Indanthren Scharlach BDC Suprafix Teig veya Muadili 
200 Kg. Indanthren Rot Violet RRN Suprafix Teig 2PH veya Muadili 
100 Kg. Indanthren Braun RRD Suprafix Teig veya Muadili 

Boyaları kapalı teklif alınmak suretiyle satırı alınacaktır. 
2 — Teklif mektuplarının 21/2/1983 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Mües-

sesemizde bulundurulması lâzımdır. Geciken teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
3 — Teklif edilen her kalem boya için 25 Gr. hk numune verilecektir. 
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, teklifler arasında ihtiyacı

mıza en uygun olanı tercih edilecektir. 1992 /1-1 
» 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

350 M* STROPOR (KÖPÜKLÜ MANTAR) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR. 
Kurumumuz Etimesgut Tekstü Maklnaları Fabrikasının ihtiyacı için 350 Ms 

Stropor (Köpüklü Mastar) malzemesi satın alınacaktır. 
Bu işe ait teknik ve idari şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube 

Müdürlüğünden, İstanbul'da İnönü Caddesi No : 88 Taksim/İstanbul adresindeki İs
tanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnamelerine göre »hazırhyacakları teklif 
mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 21 Şubat 1983 günü saat 17.00'ye kadar 
Kurumumuz Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi di
lediğine vermekte serbesttir. 1203 /1-1 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

17 KALEM SFERO DÖKÜM PARÇASI SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 17 Kalem Sfero Döküm Parçası resim, teknik 

Şartname, sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme su
retiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 2/3/1983 Çarşamba günü .=aat 14.00 de Müessesemiz Alım Sa
tım Komlsyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'udur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile 'dirlikte kapalı tekl'f mektuplarını ek

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte, veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

1505 / 1-1 

5 ADET, 5x1000x2000 mm. KURŞUN LEVHA SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz İhtiyacı olan 5 Adet Kurşun Levha sözleşme örneği ve ek

siltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alı
nacaktır. 

2 — Eksiltmesi 2/3/1983 Çarşamba günü saat 15.00 de Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat yoktur. 
4 — Taliplerin kapalı teklif mektuplarım eksiltmenin yapılacağı gün ve saate 

kadar komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 
5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen teklif mektup

ları geçerli değildir. 
6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edi

lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et

memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte t imamen serbesttir. 

1435 /1-1 

Sümerbank Karaman Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemizin 38x42 cm. ebatlarında çift kat 40 mikron kalınlığında 
20 Ton Yüksek Dansltel; ham maddeden mamul Naylon Torba ihtiyacı 25 Şubat 1983 
günü saat 16.00 da kapalı zarf usulü teklif alınmak üzere satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait muvakkat teminat 250.000 TL. olup ihale saatinden önce Mü
essesemize nakit veya banka teminat mektubu olarak yatırılması şarttır. Teminatsız 
teklifler dikkate alınmayacaktır. 

3 — Konuyla ilgili şartname ve diğer bilgiler Müessesemiz Ticaret Müdürlü
ğünden temin edilebilir. 

4 — Zamanında verilmeyen veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağın
dan kapalı teklif mektuplarının belirtilen gün ve saate kadar Müessesemiz Haber
leşme Servisine teslim edilmesi şarttır. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabii değildir. 1758 /1-1 
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Müdürlüğünden: 

4 KALEM ÇELİK TEL. HALAT SATIN AUINAlCAKTm. 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'te : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü

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

messüliğimiz, 
3 —• Ankara'da : Dışkapı Çankın Caddesi No : 57'deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlayacakları kapak teklif mektup

larım, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 23 (Şubat 1983 Çarşamba günü saat: 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilân olunur. 1348 / 2-1 

_ « . _ _ _ 
M.K.E. Kurumu Kırıkkale Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müesesemiz ihtiyacı için 100 Ton Kömür Tozu şartnameye göre kapalı zarfla 
teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Teklifler engeç 28/2/1983 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Arşiv Şefliğine 
verilecektir. Geç verilen teklifler, postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 1995 / 3-1 

Bayınaırıık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz gereksinmesi için aşağıda dosya numarası ve cinsi 
belirtilen malzeme, dış memleketlerden teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kağıtlarına malzemenin sipariş 
numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık 
adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde 
A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen ücret karşılığında alabilir. 

3 — Tekliflerin engeç 1/4/1983 günü saat 17.30'da Genel Müdürlükte bulun
durulması gerekir. Bu günden sonra verilenler ile şartnamelerine uygun olmayan tek
likler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderllmez. 

4 — ihale, 4/4/1983 günü saat 10.00 da yapılacaktır. 
Dosya Numarası: 83-183-1, Cinsi: 170 Kalem Galion Greyder Yedekleri, Şart

name Bedeli : 250,— TL. 1810 / 3-1 

Sümerbank Tarsus Mensucat Boyalan Sanayii Müessesesinden: 

Boya tntermedierleri ve Kimyevi Hammaddeleri îthal Edilecektir. 
1 — MUessesemlzce 1983 yılında 8 Kalem Boya Intermedierleri ve Kimyevi 

Hammaddelerin İthali için kapalı teklif alınacaktır. 
2 — ithalatla ilgili şartname ve Boya Intermedierleri iie Kimyevi Hammadde

lerin miktar ve Speslflkasyonları Müessesemizden talep edildiğinde derhal gönderi
lecektir. 

3 — Teklif mektupları şartnamemize uygun olarak en geç 28/3/1983 günü 
saat 17.00 ye kadar Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmiş olacaktır. 

4 — Son teklif verme gününden sonra Müessesemiz Haberleşme Servisine İn
tikal edecek tekliflerle şartnamemize ve Spesifikasyonlanmıza uymayan teklifler 
geçersiz sayılacaktır. 

5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 1807 /1-1 
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SUmerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden : (Bahçekapı/tstanbulj 

MENSUCAT BOYASI SATIN ALINACAKTIR 
Sümer bank Malatya Pamuklu Sanayii İçin; 
1 — tdanthren OUw R : 2.500 Kg. (veya Muadili), 
2 — İndanthren Braun G : 4.000 Kg. (veya Muadili) 

Boyaları Satın Alınacaktır. 
Kapalı zarfı havi teklif mektuplarının 25/2/1983 günü saat 17.30'a kadar Mü

essesemiz veya SUmerbank İstanbul Şubemiz hollerlndeki Teklif Atım Kutusuna atıl
ması veya ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak 
seklide posta İle gönderilmesi lazımdır. 

Postadaki vaki gecikmeler nazarı İtibara alınmayacaktır. 
Verilecek teklif mektuplarının üzerine Alım UI. Dosya No. 3404-83 İbaresinin 

yazılması şarttır. 
Hazır mal teklif edilecektir. 
Herhangi bir fiyat artışı kabul edilmeyecektir. 
Teklif edilen her kalem boya için 25'er gr. lık 2'şer adet numune Müessesemiz 

Alım in. Servisine verilecektir. 
<7c 08 tutarındaki sipariş teyit pulu satıcı firmaya aittir. 
Müessesemiz 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp tek

lifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. 
1756 /1-1 

TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünden : 
1 — MUessesemlzce; 220 V. - 380 V. 60 Amp. 3 Kontaktı (3 fazlı) 100 Adet 

Astronomik Zaman Açağı Teklif Alma Yöntemi ile Satın Alınacaktır. 
NOT: a) Astronomik zaman açağı teknik şartnamesine ve çizelgelere uygun 

olacaktır. 
to) Firmalar teklifleriyle birlikte katalog, broşür vb. dokümanları verecek

lerdir. 
c) Firmalar istendiğinde numune vereceklerdir. 
e) Bu iş İçin gerekli teknik şartname Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin 

edilebilir. 
2 — İhaleye İştirak edeceklerin şartnamesine göre hazırlayacakları teklif! 

23-83/RO referansı İle en geç 23 Şubat 1983 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Toros 
Sokak No. 12 Sıhhiye/Ankara adresindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde 
göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için 137.500 TL. geçici güvence yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmeleri İçin; 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekâletname, 
c) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1983'e alt), 
d) Sanayici ise Sanayi Odası kayıt belgesi (1983'e alt) bu belgeleri teklif

lerine eklemeleri gerekmektedir. 
5 — Müesseesmiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 1806 /1-1 

SUmerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 

AÇIK ARTIRMA İLE GÜMRÜK MALI SATIŞI 
1 — 2 Mart 1983 tarihinde saat 14.00 de Müessesemizde çeşitli marka oto ye

dek parçaları ve motorları, elektrikli aletler, muhtelif elektrikli aletlere ait malzeme
ler, kimyevi maddeler, hasarlı kanaviçe vs. gibi tasfiyeye tabi gümrük mallarının 
satışı yapılacaktır. 
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2 — Satışı yapılacak: mallara alt ayrıntılı bilgi, liste ve şartname Müessesemiz 
Ticaret Müdürlüğünden temin edilecektir. 

3 — Satışa çıkarılan 55 kalem gümrük malı 21/2/1983 tarihinden İtibaren saat 
13.00 -17.00 arası Müessesemiz ambarlarında görülebilir. 

4 — Acık artırmaya gireceklerin satışa esas bedel üzerinden % 15 oranındaki 
teminat akçesini 2 Mart 1983 günü saat 11.00'e kadar Müessesemiz veznesine yatırma
ları gereklidir. 

5 — Liste muhteviyatı mallar ayrı ayrı pazarlığa konulacak olup istekliler 
diledikleri cins mala veya bütün mattara talip olabilirler. Müessesemiz uygun gördüğü 
takdirde bu malları dilediği şekilde parçalara bölerek pazarlığa koyup satmakta ser
besttir. 

6 — Müessesemiz İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği şekilde yapmakta 
serbesttir. 1562 /1-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz ihtiyacı olan 33 kalem Tıbbi Cihaz ve Yedek Parçalarından; 
a) Yerli Firmalarca imal edilenler Türk parası ile iç piyasadan, 
ıb) Yabancı menşeli olup, Türkiye piyasasında bulunanlar, Türk parası ile iç 

piyasadan, 
c) İç piyasada bulunmayıp dışalımı gerekenler ise dövizi Kurumumuzca temin 

edilmek suretiyle dış piyasadan satmaUnacaktır. 
Bu ihaleye ait listeler, İdari Şartname, Teknik Şartnamesi ve Mukavele örneği 

Ankara/Sıhhiye Mlthatpaşa Caddesi No: 7 deki Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü Malzeme Daire Başkanlığı veya İstanbul/Beyoğlu Balıkpazarı Kalyoncu 
Kulluk Sokak Mallı Han'daki İstanbul Satınalma Bölge Müdürlüğümüzden mümessillik 
belgesi gösterilmek suretiyle bedelsiz olarak temin olunabilir. 

Teklifler, İdari Şartnamede yazılı esaslar dahilinde en geç 30/3/1983 günü saat 
17.00 ye kadar Ankara'da yukarıda yazılı adresteki Malzeme Daire Başkanlığımıza 
makbuz mukabili verilecek veya aynı gün ve saatte aynı adreste bulunacak şekilde 
posta Ue gönderilecektir. Bu saatten sonra verileceklerle postada vaki gecikmeler ve 
telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediği firmadan dilediği miktarda satın-
almakta serbesttir. 1617 / 2-1 

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden .-

1 — Kurumumuz TV. haber hizmetlerinde kullanılan elektronik haber top
lama cihazlarının resim kaseti ihtiyacım karşılamak üzere 4.000 adet 3/4 lnch TJ-matic 
resim kaseti kapalı zarfla ve teklif alma suretiyle yurt dışından satın alınacaktır. 

2 — Şartnameler 2.500.— TL. mukablUnde, mümessillik belgesinin ibrazı şartı 
ile Genel Müdürlük, Alım İkmal Dairesi Başkanlığı, Atatürk Buhran, No : 181 Kat: 3 
Kavakhdere/ANKARA adresinden temin edilir. 

3 — Tekliflerin en geç 19/4/1983 günü saat 14.00'e kadar «TRT Kurumu Genel 
Evrak Müdürlüğü, Paris Cad. No : 15 Kavakhdere/ANKARA» adresine makbuz muka
bilinde teslim edilmeleri veya iadell-taahhUtlü olarak posta Ue gönderilmeleri gerek
lidir. 

4 — Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
5 — Kurumumuz Devlet Arttırma-Ekslltme ve İhale Kanununa tabi olmadığın

dan ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

1762/2-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü Devlet 
Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : (BOLU) 

1 — Fabrikamız araçlarından Johnderee İş Makinesinin Lastikleri Kaplattı-
rılması ve Bedford Marka (1974 model) Kamyonun Yarım Motor Parçalarının temini. 
Sıra Birim Fiyatı Muh. Bd Tut. Geç. Tem. 
No. Cinsi Miktarı Lira Lira Lira 

1 D ı ş Lastik 17.5x25 8 Adet 83.000 664.000 30.310 
2 Yarım Motor 1 Adet 481.650 481.650 23.016 

2 — Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı işler hizalarında yazılı muhammen bedel
ler üzerinden kapalı zarfla teklif toplamak suretiyle satın alınacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale 28 Şubat 1983 Pazartesi günü sıra birde 1 kayıtlı lastik 
kapiattırılması işine ait İhale saat 14.30 da sıra 2 de kayıtlı malzeme satın alması 
ihalesi aynı gün ve saat 15.00 de Devlet Orman Kereste Fabrikası Bolu Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

4 — İhaleye ait şartnameler Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü Malt 
Mal. Ik. Fen. Kur. Md. Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu Ticaret ve Sanayi Odaları Baş
kanlıklarında ve mesai saatleri dahilinde Fabrikamızda görülebilir. 

5 — İsteklilerin bu şartname hükümlerine göre hazırhyacakları 4'er nüsha 
teklif mektubu ve ekleri yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Fabrikamız vez
nesine yatıracakları geçici teminat makbuzları İle birlikte Satınalma Komisyonu 
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

6 — Verilen teklifler beher kalem üzerinden değerlendirileceklerdir. 
7 — Telefon veya telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmlyecektir. 
8 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta veya bir müddet için Pazarlığa bırakmakta serbesttir. 
«ân olunur. 1874 / 2-1 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü Devlet 
Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : (BOLU) 

1 — Fabrikamız İçin Satın Alınacak Tutkal'ın; 
Cinsi: Tutkal Üre Formaldehit % 55'lik, Miktarı: 300.000 Kg. Muh. Bedeli 

Tutan: 17.184.750,— TL., Geçici Teminatı: 529.300,— TL. 
2 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı Tutkal Üre Formaldehit % 55 hizasında 

yazılı muhammen bedeli üzerinden kapalı zarfla teklif toplamak suretiyle satın alı
nacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale 28/2/1983 Pazartesi günü saat 14.00 de Devlet Orman Ke
reste Fabrikası Bolu Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — İhaleye ait şartnameler Orman Ürünleri .Sanayii Genel Müdürlüğü Mak. 
Mal. İkmal Fen. Kur. Md. Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu Ticaret ve Sanayi Odaları 
Başkanlıklarında ve mesai saatleri dahilinde Fabrikamızda görülebilir. 

5 — İsteklilerin şartname hükümlerine göre hazırlayacakları 4 nüsha teklif 
mektubu ve eklerinin yukanda belirtilen tarih ve saate kadar Fabrikamız veznesine 
yatıracaktan geçici teminat makbuzları ile birlikte Satınalma Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri gerekmektedir. 

6 — Telefon ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmlyecektir. 
7 — Fabrikamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta veya bir müddet için pazarlığa bırakmakta serbesttir. 
İlân olunur. 1993 / 2-1 
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PTT Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT İLANI 
8/2574 sayılı Kararname esasına göre Bayındırlık Bakanlığı 1982 yılı birim 

fiyatları üzerinden 54.000.000,— TL. keşif bedelli Midyat Hükümet PTT ve Santral 
Binası inşaatı işi eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Gegici teminatı 1.620.000,— TL. dır. (Geçici teminat olarak bloke çek 
kabul edilmez.) 

2 — Eksiltme 2/3/1983 Çarşamba günü saat 16.00 da Genel Müdürlük İhale 
Kurulunca yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasında belirtilen usulüne göre hazırlanmış; 
a) Geçici teminatlarım, 
b) Ticaret Odası Cüzdanlarım, 
c) Tüzel kişi olmaları halinde imza sirkülerini, 
d) Bu İş için daha önce alacakları İhaleye katılma belgelerini, 
Eksiltme şartnamesinin 11. maddesinde belirtilen örneğe uygun kapah teklif 

mektupları ile birlikte ihalenin yapılacağı gün saat 15.00'e kadar Yapı İşleri Dairesi 
Başkanlığına alındı karşılığında vereceklerdir. 

4 — Saat 15.00 den sonra verilen teklifler kabul edilmez. 
5 — İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri İçin eksiltme şartlaşma

sının 4 üncü maddesinde belirtilen belgelerle birlikte; 
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ve bu işin en az keşif bedeli 

kadar (A), (B) gurubu müteahhitlik karnesi, 
b) Son beş sene zarfında ve bir defada en az bu işin keşif bedeli kadar 

benzeri bir işi bitirip geçici veya kesin kabulünü yaptırdığına dair resmi bir belge 
(Mühendis ve Mimarların Kontrol Mühendislikleri veya Şantiye Şefliklerine ait iş 
denetleme belgelerinin % 50'i kabul olunur.) ile birlikte son müracaat tarihi olan 
23/2/1983 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar Genel Müdürlüğüne başvurmaları ge
rekmektedir. 

6 — Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

7 — Eksiltme dosyalan Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında Di
yarbakır PTT Bölge Başmüdürlüğünde tatil günleri hariç çalışma saatleri içinde 
hergün görülebilir. 

8 — Teşekkülümüz 2490 sayılı Yasaya tabi olmayıp, iştirak belgesi verip ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbest olduğu gibi 
nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 1809 / 2-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

YÜKSEK GERİLİMLİ SİGORTA MALZEMESİ İMAL ETTİRİLECEKTİR 
1 — Kurumunun;, Kuzeybatı Anadolu Şebeke Müdürlüğünün ihtiyacı olan; 
a) 1.000.000 Adef Preslenmiş Asitborik, 
b) 150.000 Adet Açma Yayı ve DKP Saç Boru imal Ettirilecektir. 
2 — Bu işe ait şartname; 
TEK Satınalma Dairesi Başkanlığı 
Bayındır Sok. No. 3/1 Yenişehir/Ankara 

adresinden dilekçe karşılığında temin edilebilir. (Kurumumuzla daha önce iş ilişkisi 
olmayan firmalar Ticaret veya Sanayi Odası sicil kayıt sureti, çalıştıktan bankaları, 
konu ile ilgili referanslarını ve varsa tanıtıcı katalog v.s.) vereceklerdir. 

3 — Son teklif verme tarihi 11/3/1983 günü saat 14.00'e kadar olup, gelen 
teklifler aynı gün saat 15.00'de yukarıda kayıtlı adreste alenen oçılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 1991 /1-1 
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TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessesesi Ankara Merkez 
İşletme Sorumluluğundan : 

I — Müessesemizce; 
1 Adet Elektrikli portatif orantest cihazı (220 V. 50 Hz. irtibat kabloları 15 m. 

den az olmayacaktır. Oran bölgesi 0,001-100.000 kadar olacaktır) 
1 Adet Manyatolu portatif tip orantest cihazı (irtibat kabloları 15 m. den az 

olmayacaktır. Oran bölgesi 0,001 -100.000 kadar olacaktır) 
1 Adet Toprak megeri, 
2 Adet İzalasyon megeri (10 Kv.) 
Malzemeleri teklif alma yöntemi ile satın alınacaktır. Bu işle ilgili Teknik 

şartname Ticaret Müdürlüğünden alınacaktır. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 53-83/ŞT. referansı ile 

engeç 21/2/1983 günü saat 10.00'a kadar Toros Sokak No. 12 Sıhhiye/Ankara adre
sindeki Genel Evrak Şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için 44.750,— TL. geçici güvence yatırılacaktır. 
4 — Firma sahiplerinin söz konusu İhaleye iştirak edebilmeleri İçin, 
a) Hüviyet, 
b) Vekil olanlar hüviyet ve vekaletname, 
c) Ticaret Odası kayıt belgesi (1983 yılı), 
d) Sanayici ise Sanayi Odasına kayıtlı olma belgesini (1983 yılı) tekliflerine 

eklemeleri gerekmektedir. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya tabi değildir. 1873 /1-1 

e 

TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığından : 

1 — 202.400 m > Kayın Köprü Traversi imali işi müteahhit nam ve hesabına 
dahili piyasadan kapalı zarf yöntemine göre temin edilecektir. 

2 — Bu konudaki eksiltme Ankara - Gar'da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Malzeme Dairesi Başkanlığında 7 Mart 1983 Pazartesi günü saat 15.00 de toplanacak 
Komisyonumuz marifetiyle gerçekleştirilecektir. 

3 — Bu işe ait eksiltme şartnamesi Ankara'da Merkez istanbul'da Sirkeci vez
nelerinden 250,— TL. mukabilinde temin edilebilir. 

4 — Bu işe ait geçici teminat teklif edilecek bedelin % 5'1 nlsbetinde olacaktır. 
5 — TCDD 2490 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 

tamamen serbesttir. 1927 / 1-1 

Çeşitli ilânlar 
Pazarcık Kadastro Müdürlüğünden : 

1 — Kahramanmaraş Merkez üçe Hayrullah Mahallesi 1357 ada, 57 parsel nolu 
taşınmaz Maliye Hazinesi adına tesbit edilmiş iken Hatice HUdayioğlu'nun itirazı üze
rine düzenlenen 21/6/1977 tarih 949 sayılı Komisyon kararıyla muteriz reddedilmiş, 
ancak adres değişikliği nedeniyle ilgiliye tebligat yapılamamıştır. 

2613 sayılı Yasa uyarınca ilân tarihinden itibaren muterizin 15 gün içerisinde 
dava açmakta serbest olduğu ilânen duyurulur. 

2 — Kahramanmaraş Merkez Üçe Hayrullah Mahallesi 1357 ada, 69 parsel nolu 
taşınmaz Nuri Dokumacı ve Ortaklan adına yazılmış iken Mehmet Arı ve arkadaşları 
ile Ummü Gülsüm Sabancı ve arkadaşının müşterek duekçeleriyle İtirazlarına karşı' 
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düzenlenen 5/10/1977 tarih 1060 sayüı {Komisyon Kararıyla itirazları kısmen kabul, kıs
men reddedilmiştir. Adres yetersizliği nedeniyle ilgililere tebligat yapılamamıştır. Ka
rara kargı kanaat getirmeyenlerin ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde dava aç
makta serbest oldukları 2613 sayüı Yasa uyarınca ilânen duyurulur. 

3 — Kahramanmaraş Merkez İlçe Hayrullah Mahallesi 1382 ada, 5 parsel nolu 
taşınmaz Durdu Dolanbay adına yazılmış iken Durdu Dolanbay ve Şeref Karpuz'un 
İtirazı üzerine düzenlenen 13/6/1977 tarih 946 sayılı Kararla muterizlerin itirazı red
dedilmiştir. Adres yetersizliğinden tebligat yapılamadığı için muterizlerin ilân tari
hinden itibaren İlgili mahkeme nezdinde ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde dava aç
makta serbest oldukları ilânen duyurulur. 1954 /1-1 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğünden : 

I Mayıs 1981 günlü 17327 sayılı Resmî Gazete'de yayunlanan yeni kur uygula
masına göre her gün değişen ve T. C. Merkez Bankasınca tesbit ve çeşitli yayın or
ganlarıyla ilân olunan döviz satış kurlarının ithalât işlemlerine esas alınacağı 1615 sa
yılı Gümrük Kanununun 65. maddesinin 6. fıkrasına istinaden 16 Mayıs 1981 günlü 
Resmi Gazete'de ilân edilmişti'. 

II ıSayıiı liste ile ilgili olarak 1 Şubat 1933 tarihinden 28 Şubat 1983 tarihi akşa
mına kadar itibara alınması gereken Merkez Bankasınca alınıp satılmayan kurlar aşa
ğıda gösterilmiştir, 

II Sayılı Liste 
Dövizin Cinsi TL. 

1 Güney Afrika randı 180.09 
1 Hint Rupisi 19.71 
1 Fin markkası 35.63 
1 Nikaragua kordobası 18.97 
1 İsrail shekeli 5.69 
1 Kıbrıs lirası 392.89 
1 Yunan drahmisi 2.70 
l Pezeta 1.54 
1 Esküdo 2.12 
1 Ürdün dinarı 545.40 
1 Yugoslav dinarı 2.99 
1 Filipin pezosu 21.22 
1 Honk Kong doları 29.37 
1 Irak dinarı 609.58 
1 Meksika pezosu 1.27 
1 Mısır lirası 227.52 
1 Sri Lanka rupisi 9.05 
1 Ley 40.22 
1 Çek kronu 29.74 
1 Polonya zlitosi 2.21 
1 Rus rublesi 263.51 
1 Suriye lirası 30.49 
1 Lübnan lirası 49.51 
1 Pakistan rupisi 15.06 
1 Kolombiya pezosu 2.72 
1 Bulgar levası 198.10 
1 Paraguay guaranlsl 1.61 

2038 /1-1 
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Başbakunbk Basımevi Döner Serataye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bayındtrbk Bakanlığınca tesblt ve tanzim edilen ve aşağıda isimleri be-
UrtUea 196S Yılı Yapı İsleri Birim Fiat ve Tarif Cetvelleri 10 Ocak 1983 tari
hinden İtibaren «atışa sunulacaktır. 

1. Sıhhi Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri 500 TL. 
2. Kalorifer Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 600 TL. 
3. Müşterek Tesisat Birim Fiat ve Tarifleri 750 TL. 
4. Havalandırma ve Kıtana Birini Fiat ve Tarifleri 450 TL. 
5. Otomatik Kontrol Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 450 TL. 
6. Brulör Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 400 TL. 
7. Mutfak Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 400 TL. 
8. Çamaşırhane Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 200 TL. 
9. Soğutma Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 500 TL. 

10. Hastahane Tesisata Birim Fiat ve Tarifleri 250 TL. 
13. Kuvvetli Akün İç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 650 TL. 
14. Zayıf Akım İç Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 300 TL. 
15. Telefon Santraltan Tesisata Birim Fiat ve Tarifleri 150 TL. 
16. Asansör ve Tesisatı Birim Fiat ve Tarifleri 250 TL. 
17. Dizel Elektrojen Grupları Tesisata Birim Fiat ve 

Tarifleri 150 TL. 
18. Yıldırımdan Korunma Tesisata Birim Fiat ve 

Tarifleri 150 TL. 
20. Rayiç Cetveli (*) 500 TL. 
21. Birim Fiat Tarifleri eki Fiat Üstesi 500 TL. 

Bayındırla Bakanlığı Yüksek Fen Kurulundan tenüa edilecek diğer 
Birim Fiat ve Tarifleri bilahare sahsa »unutacaktır. 
(«) İşaretli Rayiç Cetveli 10/2/1983 tarihinde sataşa sunulacaktır. 

Resmi Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Milletlerarası Sözleşme 

8/4788 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Söz
leşmenin Onay Kararı 1 

Yönetmelikler 

— îst. Ün. Orman. Fak. Tütün Eksperleri Yüksek Okulu Lisans ve 
Sınav Yönetmeliği 19 

— İst. Ün. Hukuk Fak. Adalet Yüksek Okulu öğretim ve Sınav Yö
netmeliği 25 
tUular 31 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


