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T Ü R K Ç E 

"Beyan: 
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 32 nci maddesinin dört numaralı 
fıkrası uyarınca, bu Sözleşmenin 32 nci maddesinin ik i ve üç numaralı fık
raları ile bağlı değildir." 

İNGİLİZCE 

"Declaration: 

Pursuant to paragraph 4 of Article 32 of the United Nations Convention Aga
inst Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 the 
Republic of Turkey is not bound by paragraphs 2 and 3 of Article 32 of the 
Convention." 

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

Konferans genel kurulunun 19 Aralık 1988 tarihli 
6. toplantısında kabul edilmiştir. 

B u Sözleşmeye Taraf Devletler, 

Bireylerin sağlık ve refahını ciddi bir biçimde tehdit eden ve toplumun ekonomik, 
kültürel ve siyasal temellerine zararlı etkileri olan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa
dışı üretimi ve talebi ile kaçakçılığının yaygın boyutlarından ve gösterdiği artıştan derin en
dişe duyarak, 

Ölçülemeyecek boyutlara ulaşan bir tehlike oluşturan uyuşturucu ve psikotrop madde 
kaçakçılığının sürekli bir şekilde toplumdaki çeşitli gruplar içinde gittikçe yaygınlaşmakta 
olmasından ve özellikle çocukların dünyanın bir çok bölgesinde bir uyuşturucu madde tüke
tici pazarı olarak sömürülmesi ve uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı üretim, dağı
tım ve ticaretinde kullanılmasından da derin endişe duyarak, 

Devletlerin yasal ekonomilerinin temellerini çökerten ve egemenlik, güvenlik ve is
tikrarını tehdit eden kaçakçılık ile diğer benzer örgütlü suçlar arasındaki bağların varlığını ka
bul ederek, 

Kaçakçılığın, ortadan kaldırılması amacıyla, ivedi önlemler alınmasını ve birinci ön
celik verilmesini gerektiren uluslararası bir suç olduğunu da kabul ederek, 

Kaçakçılığın ülkelerötesi suç örgütlerinin Devletin yapısına, yasal mali ve ticari faali
yetlere ve topluma her düzeyde nüfuz etmesine, bozmasına ve yoldan çıkarmasına imkan ve
ren büyük mali kâr ve servet sağladığının bilincinde olarak, 

Kaçakçıları bu suçlarından sağladıkları kazançlardan mahrum ederek, kaçakçılık yap
malarına neden olan temel saiki böylece ortadan kaldırmaya kararlı olarak, 
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Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kötüye kullanılması sorununun temelinde yatan 
nedenleri ve özellikle bu maddelere olan yasadışı talebi ve kaçakçılığından elde edilen büyük 
kazançları ortadan kaldırmayı arzu ederek, 

Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin imalinde kullanılan ve kolaylıkla temin edilebil
dikleri için bu tür maddelerin gizlice imalinde artışa yolaçan kimyasal maddelerle eritkenler 
gibi belirli maddelerin denetimi için önlem alınması gerektiğini gözönünde tutarak, 

Deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi için uluslararası işbirliğini geliştirme
ye kararlı olarak, 

Kaçakçılığın ortadan kaldırılmasının tüm Devletlerin ortak sorumluluğunda bulundu
ğuna ve bu amaçla uluslararası işbirliği çerçevesinde eşgüdümlü bir eylemin gerekli olduğu
na inanarak, 

Birleşmiş Milletlerin uyuşturucu ve psikotrop maddelerin denetimi konusundaki yet
kinliğini belirterek ve bu denetimle i lg i l i diğer uluslararası kuruluşların Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde faaliyet göstermelerini dileyerek, 

Uyuşturucu ve psikotrop maddeler konusunda yürürlükte bulunan antlaşmaların yön
lendirici ilkelerini ve bu antlaşmaların tesis ettiği denetim sistemlerini teyid ederek, 

Uyuşturucu madde kaçakçılığının boyutlarını, yaygınlığını ve vahim sonuçlarım gö
ğüsleyebilmek amacıyla 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1961 tarihli 
Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesini Değiştiren 1972 tarihli Protokol ile Değiştirilmiş 
1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Söz
leşmesiyle getirilmiş olan önlemlerin güçlendirilmesi ve yeni Önlemler getirilmesi gerektiği
ni kabul ederek, 

Kaçakçılığı oluşturan uluslararası suç nitelikli eylemlerin önlenilmesi amacıyla, cezai 
konularda uluslararası işbirliğine olanak sağlayan erkin hukuki olanakların güçlendirilmesi 
ve geliştirilmesinin de önemini kabul ederek, 

Doğruca kaçakçılığa karşı ve sorunun özellikle uyuşturucu ve psikotrop maddeler ko
nusunda mevcut uluslararası antlaşmalarda değinilmeyen yönleri de dahil olmak üzere her 
yönünü bir bütün olarak değerlendiren kapsamlı, etkili ve uygulanabilir bir uluslararası söz
leşme akdetmek arzusuyla, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde 1 

Tanımlar 

Aşağıda yer alan tanımlar, aksi özellikle belirtilmedikçe veya metin başka türlü anla
şılmasını gerektirmedikçe, Sözleşmenin bütün hükümlerinde uygulanacaktır: 

(a) "Organ", 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1961 tarihli 
Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesinde Değişiklik Yapan 1972 tarihli Protokol Tarafından 
Değiştirilmiş olan o Sözleşme uyarınca kurulan Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol 
Organı demektir. 

(b) "Kenevir bitkisi", kenevir türünden herhangi bir bitkiyi ifade eder. 

(c) " K o k a ağacı", erythroxylon türünden tüm bitkileri ifade eder. 

(d) "Ticari nakliyeci", ücret, kira veya başka herhangi bir kazanç karşılığında insan, 
mal veya posta taşıyan herhangi bir kamu, özel veya bunlar dışında herhangi bir tüzel kişi ve
ya insan demektir. 
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(e) "Komisyon", Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin Uyuşturucu 

Maddeler Komisyonu demektir. 

(f) "Müsadere" , hakkın kaybedilmesi kavramı da dahil olmak üzere, mahkeme ve

ya başka bir yetkili makam kararıyla mülkiyetin sürekli olarak kaybedilmesi demektir. 

(g) "Kontrollü teslimat", Sözleşmenin 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan suçların 

işlenmesine iştirak etmiş olan kişilerin belirlenmesi amacıyla, kaçak veya kaçak olmasından 

şüphelenilen bir biçimde sevkedilen uyuşturucu veya psikotrop maddelerin, bu Sözleşmenin 

eki I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin veya onların yerine geçen maddelerin, i lg i 

l i ülkelerin yetkili makamlarının bilgisi ve denetimi altında bir veya birçok ülke itibarıyla gi

rişine, geçişine veya çıkışma olanak veren yöntemi ifade eder. 

(h) "1961 Sözleşmesi", 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi demek

tir. 

(i) "Değiştirilmiş 1961 Sözleşmesi", 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Söz

leşmesinde Değişiklik Yapan 1972 Protokolü ile Değiştirilmiş olan 1961 tarihli Uyuşturucu 

Maddeler Tek Sözleşmesi demektir. 

(j) "1971 Sözleşmesi", 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi demektir, 

(k) "Konsey", Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi demektir. 

(1) "Bloke etmek" veya "elkoymak", mahkeme veya yetkili bir makam kararıyla, 

bir maun devri ve başka bir mala dönüştürülmesi işlemlerinin geçici olarak men edilmesi ve

ya malın geçici olarak muhafaza edilmesi yahut kontrol altında bulundurulması demektir. 

(m) "Kaçakçıl ık", bu Sözleşmenin 3. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında yeralan suçlar 

demektir. 

(n) "Uyuşturucu madde", 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesinin ve 

1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesinde Değişiklik Yapan 1972 Protokolü ile Değiş

tirilmiş 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Sözleşmesinin I ve II numaralı Cetvellerinde ye

ralan doğal veya yapay her türlü madde demektir. 

(o) "Afyon haşhaşı", Papaver Somniferum L . türünden olan bitki demektir. 

(p) "Kazanç" , 3. maddenin 1. fıkrasında yer alan suçların işlenmesinden doğrudan 

veya dolaylı olarak kaynaklanan her türlü malvarlığı demektir. 

(q) " M a l varlığı (mamelek)", maddi veya gayrimaddi, menkul veya gayrimenkul, 

fiziki varlığı olan veya olmayan her türlü mal ile bunlar üzerinde mülkiyet veya yararlanma 

hakkım gösteren hukuki belgeler veya senetler demektir. 

(r) "Psikotrop madde", 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesinin eki I, II, III 

ve IV numaralı cetvellerde yer alan doğal veya yapay herhangi bir madde veya doğal ürün 

demektir. 

(s) "Genel Sekreter", Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri demektir, 

(t) "I numaralı Tablo" ve "II numaralı Tablo", 12. madde çerçevesinde üzerinde de

ğişiklik yapılabilen ve bu Sözleşmenin ekini oluşturan madde listeleri demektir. 
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(u) 'Transit Devlet", uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile I ve II numaralı tabloda 
kayıtlı maddelerin yasadışı yollardan topraklan üzerinde geçirildiği, ancak bunların ne kay
naklandığı ne de nihai varış yeri olan Devlet demektir. 

Madde 2 

Sözleşmenin Kapsamı 

1. B u Sözleşme, uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığının uluslararası boyutu 
bulunan değişik yönleriyle daha etkin bir biçimde mücadele etmelerini sağlayabilmek için 
Taraflar arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Sözleşmeden kaynaklanan yüküm
lülüklerinin yerine getirilmesinde, Taraflar, kendi hukuk sistemlerinin temel hükümlerine uy
gun olarak, yasa yapmak ve idari önlemler dahil gereken önlemleri alacaklardır. 

2. Taraflar bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini Devletlerin egemen eşit
liği ve toprak bütünlüğü ile başka Devletlerin içişlerine karışılmaması ilkelerine uygun bir bi
çimde yerine getireceklerdir. 

3. Her bir Taraf, başka bir Tarafın ülkesinde bu ikinci Tarafın kendi iç hukuku ile sa
dece kendi makamlarına verilmiş olan kazai yetkiyi ve görevleri ifa etmekten kaçınacaktır. 

Madde 3 

Suçlar ve Yaptırımlar 

1. Her bir Taraf, aşağıda sayılan fiilleri, kasti olarak işlendiği zaman, kendi hukukun
da suç olarak ihdas etmek için gerekli önlemleri alacaktır: 

(a) (i) 1961 Sözleşmesi, Değiştirilmiş 1961 Sözleşmesi veya 1971 Sözleşmesi hü
kümlerine aykırı olarak herhangi bir uyuşturucu veya psikotrop maddenin üretimi, imalatı, 
çıkarılması, hazırlanması, arzı, satışa çıkarılması, dağıtımı, satışı, hangi koşulda olursa olsun 
teslimi, simsarlığı, şevki, transit şevki, nakli, ithali veya ihracı; 

(ii) 1961 Sözleşmesi ve Değiştirilmiş 1961 Sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak 
uyuşturucu madde üretmek amacıyla Afyon haşhaşı, K o k a ağacı veya Hint keneviri bitkisi 
yetiştirilmesi; 

(iii) Yukarıda (i) bendinde sayılmış olan herhangi bir amaç için herhangi bir uyuştu
rucu veya psikotrop maddenin bulundurulması veya satın alınması; 

(iv) Uyuşturucu veya psikotrop maddelerin kaçak ekimi, üretimi veya imalatı için 
kullanılacağını bilerek teçhizat, malzeme veya I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddeleri
nin imalatı, nakli veya dağıtımı; 

(v) Yukarıdaki (i), (ii), (iii) veya (iv) bentlerde yeralan suçların düzenlenmesi, yöne
timi veya bunlar için mali kaynak sağlanması; 

(b) (i) bir mamelekin bu fıkranın (a) bendindeki suç veya suçlardan birinden veya suç 
veya suçlardan birine iştirakten kaynaklandığını bilerek, mameleğin gayrimeşru kaynağını 
gizlemek veya olduğundan değişik göstermek veya böyle bir suçun işlenmesine karışmış bir 
kişinin eylemlerinin yasal sonuçlarından kaçmasına yardımcı olmak amacıyla, bu mamele
ğin bir başka mameleğe dönüştürülmesi veya devredilmesi; 

(ii) 1. fıkranın (a) bendinde belirtilen suçlardan birinden veya bunlardan birine işti
rakten kaynakladığını bilerek, mal varlığının gerçek niteliğinin, kaynağının, bulunduğu ye
rin, yararlanma hakkının, hareketlerinin, üzerindeki hakların ve kime ait olduğunun gizlen
mesi veya olduğundan değişik gösterilmesi; 

(c) Anayasa ilkeleri ve hukuk sisteminin temel kavramları saklı kalarak: 

(i) Mülkiyetin edinilmesi sırasında, 1. fıkranın (a) bendinde belirtilen suçlardan b i 
rinden veya bunlardan birine iştirakten kaynaklandığını bilerek, bir mal varlığının edinilme
si, sahip olunması veya kullanılması; 
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(ii) Uyuşturucu veya psikotrop maddelerin kaçak olarak yetiştirilmesi, üretimi veya 
imalatında kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek gerekli teçhizata veya malzemeye veya 
I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelere sahip olunması; 

(iii) B i r başkasının, bu maddede yeralan suçlardan birini ne şekilde olursa olsun işle
meye veya uyuşturucu veya psikotrop maddeleri kaçak olarak kullanmaya açıkça yöneltilme
si veya teşvik edilmesi; 

(iv) B u maddede yeralan suçlardan herhangi birine katılınması, bu amaçla örgütlenil-
mesi veya işbirliği yapılması, teşebbüste bulunulması ve suçun işlenmesine yardımcı olun
ması , kolaylık sağlanması ve yol gösterilmesi. 

2. Her bir Taraf, Anayasa ilkeleri ve hukuk sisteminin temel kavramları saklı kalmak 
koşuluyla, kişisel kullanım için ve 1961 Sözleşmesi, Değiştirilmiş 1961 Sözleşmesi ve 1971 
Sözleşmesi hükümlerine aykırı bir şekilde ve bu kasıtla uyuşturucu ve psikotrop maddelerin 
bulundurulması, satın alınması ve üretilmesini kendi mevzuatı çerçevesinde suç olarak ihdas 
etmek için gerekli önlemleri alacaktır. 

3. B u maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçların oluşumu için gerekli unsur olarak bi l 
gi , niyet veya amacın bulunup bulunmadığı, olaya ilişkin objektif olgulara bakılarak saptana
bilecektir. 

4. (a) Taraflar, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçların işlenmesini, bu suçların 
ciddi niteliğine uygun olarak hapis veya hürriyeti kısıtlayıcı diğer cezalar, para cezası ve mü
sadere gibi cezai yaptırımlara tabi tutacaklardır. 

(b) B u maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan biri için verilen mahkumiyet veya 
cezaya ek olarak, Taraflar, failin tedavisi, eğitimi, topluma uyumu ve katılımına yönelik ön
lemler alınmasını sağlayabileceklerdir. 

(c) Yukarıdaki bentlerde yer alan hükümlere karşın, önemsiz nitelikteki suçların söz-
konusu olduğu uygun durumlarda, Taraflar, mahkumiyet veya ceza yerine eğitim, topluma 
uyum ve katılım gibi önlemler ile failin uyuşturucu madde bağımlısı olması halinde tedavi ve 
tedavi sonrası bakımını da sağlayabileceklerdir. 

(d) Taraflar, bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen suçlara ilişkin mahkumiyet veya ce
zaların yerine veya bunlara ek olarak, failin tedavisi, eğitimi, tedavi sonrası bakımı, topluma 
uyumu ve katılımına ilişkin önlemler alınmasını sağlayabileceklerdir. 

5. Taraflar, mahkemelerinin ve yargı yetkisi bulunan öteki makamlarının, bu madde
nin 1. fıkrasında belirtilen suçların işlenmesini özellikle ağırlaştıran aşağıdaki türden somut 
koşulları gözönünde tutmasını sağlayacaklardır: 

(a) Fai l in üyesi olduğu suç örgütünün suça iştirak etmiş olması; 

(b) Fai l in başka uluslararası örgütlü suçlara iştirak etmiş olması; 

(c) Fai l in işlenen suçun kolaylaştırdığı yasadışı başka faaliyetlere katılmış olması; 

(d) Fail in şiddet veya silah kullanmış olması; 

(e) Failin kamu görevlisi olması ve suçun bu göreviyle ilişkili olması; 

(f) Reşit olmayan küçüklerin mağdur veya suça alet edilmiş olması; 

(g) Suçun bir cezaevinde, eğitim kurumunda, sosyal hizmet tesisinde veya bunlara 
çok yakın yerlerde veya öğrencilerin sosyal, eğitsel veya sportif faaliyetlerde bulundukları 
başka yerlerde işlenmiş olması; 

(h) İlgili Tarafın mevzuatı elverdiği ölçüde, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede 
özellikle benzer suçlardan daha önce de mahkumiyet karan bulunması. 

6. Taraflar, bu maddede belirtilen suçlarla i lg i l i olarak ve bu tür suçların işlenmesine 
karşı caydırıcılık ihtiyacını gözönünde bulundurarak, mevzuatları uyarınca yargı yetkisinde 
mevcut olabilecek takdir hakkının bu suçlara ilişkin yasal önlem ve uygulamaların en etkili 
düzeye çıkarılabilmesi amacıyla kullanılmasını sağlamaya çalışacaklardır. 
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7. Taraflar, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan mahkum olan kişilerin 
erken veya şartlı salıverilmesi olasılığı değerlendirilirken, mahkemelerin veya öteki yetkili 
makamların bu suçların ciddi niteliğini ve bu maddenin 5. fıkrasında sayılan koşullan gözö-
nünde tutmasını sağlayacaklardır. 

8. Taraflar, kendi mevzuatları çerçevesinde ve uygun durumlarda, bu maddenin 1. 
fıkrasında belirtilen suçlara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılabilmesine olanak sağlaya
cak şekilde uzun bir zaman aşımı süresi belirleyeceklerdir; bu süre, zanlının adaletten kaça
bilmiş olduğu durumlar için daha da uzun olarak saptanacaktır. 

9. Her bir Taraf, kendi hukuk sistemine uygun olarak, bu maddenin 1. fıkrasında be
lirtilen bir suçtan itham edilen veya zanlı olan ve kendi ülkesinde bulunan herhangi bir kişi
nin gerekli ceza davasında hazır bulunması için gerekli önlemleri alacaktır. 

10. B u Sözleşme ve özellikle 5,6,7 ve 9. maddeleri uyarınca Taraf ülkeler arasında 
işbirliği yapılabilmesi amacıyla ve Tarafların anayasal kısıtlamaları ve temel mevzuatları ha
leldar edilmemek koşuluyla, bu maddede belirtilen suçlar mali veya siyasi suç olarak kabul 
veya siyasi saikli olarak mütalaa edilmeyecektir. 

11. B u maddenin hiç bir hükmü, bu maddede değinilen suçların ve bu konudaki ya
sal savunma yöntemlerinin tanımının her bir Taraf ülkenin kendi iç mevzuatı çerçevesinde 
yapılması ve bu suçların aynı mevzuata uygun olarak takip edilmesi ve cezalandırılması i l 
kesini haleldar etmeyecektir. 

Madde 4 

Kazai Yetki 

1. Her bir Taraf: 

(a) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlara ilişkin olarak kazai yetkisini ihdas et
mek amacıyla: 

(i) Suçun kendi ülkesinde işlenmesi halinde; 

(ii) Suçun işlenmesi anında, mevzuatına uygun olarak kendi bayrağını taşıyan bir 
gemide veya kendi makamlarına kayıtlı bir hava taşıtında işlenmesi halinde gerekli önlemle
ri alacaktır. 

(b) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlara ilişkin olarak kazai yetkisini ihdas et-, 
mek amacıyla: 

(i) Suçun kendi vatandaşlarından veya genellikle kendi ülkesinde ikamet eden bir i 
tarafından işlenmesi; 

(ii) Suçun bir gemide işlenmesi halinde bu Tarafın suçun işlendiği gemi hakkında 
17. madde uyarınca ve kazai yetkinin sadece o maddenin 4. ve 9. fıkralarında değinilen an
laşma veya düzenlemeler çerçevesinde kullanılması koşuluyla yetkili kılınması; 

(iii) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan birinin kendi ülkesinde işlenmesi 
3. maddenin 1. fıkrasının (c), (iv) bendinde belirtilen suçun kendi ülkesi dışında işlenmesi 
hallerinde gerekli tedbirleri alabilecektir. 

2. Her bir taraf: 

(a) Kendi ülkesinde bulunan ve 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan biri
ni işlediği varsayılan kişiyi: 

(i) Suçun kendi ülkesinde veya suçun işlenmesi anında kendi bayrağını taşıyan bir 
gemide veya kendi makamlarına kayıtlı bir hava taşıtında; veya 

(ii) Suçun kendi vatandaşlarından biri tarafından işlenmiş olması; 

sebebiyle başka bir Tarafa iade etmemesi halinde, bu suçlar üzerinde kazai yetkisini ihdas et
mek amacıyla gerekli olabilecek önlemleri de alacaktır. 
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(b) Suçu işlediği varsayılan kişinin kendi ülkesinde bulunması ve bu kişiyi başka bir 
Tarafa iade etmemesi halinde, 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlar üzerinde kazai yet
kisini ihdas etmek amacıyla da gerekli olabilecek önlemleri alabilecektir. 

3. B u Sözleşme, taraf bir Devletin iç hukuku uyarınca cezai konularda ihdas etmiş o l 
duğu kaza yetkisini kullanmasını engelleyemez. 

Madde 5 

Müsadere 

1. Her bir Taraf: 

(a) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan elde edilmiş kazançları veya değe
ri bu kazançlara tekabül eden mal varlığını; 

(b) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçların her ne şekilde olursa olsun işlenme
sinde kullanılan veya kullanılması amaçlanan uyuşturucu ve psikotrop maddeleri, malzeme ve 
teçhizatı veya öteki araç-gereçleri müsadere edebilmek için gerekli önlemleri alacaktır. 

2. Her bir Taraf, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen kazançların, malvarlıklarının, 
araç-gerecin ve başka herşeyin gerektiğinde müsadere edilebilmesi amacıyla, yetkili makam
larının bunları belirlemesi, izlemesi ve bloke etmesi veya elkoymasına olanak sağlamak için 
i lg i l i makamlarını yetkili kılmak amacıyla da gerekli önlemleri alacaklardır. 

3. B u maddede değinilen önlemlerin uygulanabilmesi için her bir Taraf mahkemele
rini veya diğer makamlarım, banka kayıtlarının ve mali veya ticari kayıtların istenmesi veya 
bunlara elkonulması talimatı vermeye yetkili kılacaktır. Taraflar bu fıkradaki hükümlerin uy
gulanmasından, banka hesaplarının gizliliği gerekçesiyle kaçınamayacaklardır. 

4. (a) B u maddenin 1. fıkrasında belirtilen kazançların, malvarlıklarının, araç-gerecin 
ve başka herşeyin ülkesinde bulunduğu Taraf, 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlar üze
rinde kazai yetkisi olan başka bir Tarafın bu madde uyarınca bir talepte bulunması durumun
da: 

(i) Müsadere karan alınması için talebi yetkili makamlarına iletecek ve bu kararın 
alınması halinde uygulanmasını sağlayacak; veya 

(ii) B u maddenin 1. fıkrasına uygun olarak talep eden Devlet tarafından alınmış olan 
ve talep edilen Devletin ülkesinde bulunan 1. fıkrada belirtilen kazançlara, mal varlıklarına, 
araç-gerece ve başka herşeye ilişkin müsadere kararını, talep çerçevesinde uygulanması için 
yetkili makamlarına iletecektir. 

(b) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen bir suç üzerinde kazai yetkisi olan bir diğer 
Tarafın talebi üzerine, kendisinden talepte bulunulan Taraf, gerek talep eden Tarafın gerek bu 
fıkranın (a) bendi uyarınca aynı Tarafın talebi üzerine kendisinin vereceği müsadere kararı
nın infazına esas olmak üzere, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen kazanaçların, malvarlığı
nın, senetlerin veya başka herşeyin belirlenmesini, izlenmesini, bloke edilmesini veya bunla
ra el konulmasını sağlayacak önlemleri alacaktır. 

(c) B u fıkranın (a) ve (b) bentlerinde öngörülen karar ve işlemler, talepte bulunulan 
Tarafça kendi iç hukuku ve usul kurallarına veya talepte bulunan Taraf ile aralarında yürür
lükte bulunan i k i l i veya çok taraflı anlaşma, andlaşma veya düzenlemelere uygun olarak ye
rine getirilecektir. 

(d) 7. maddenin 6 i la 19. fıkraları durumun ayrıntıları bakımından gerektirebileceği 
değişikliklerle uygulanır. B u madde çerçevesinde yapılan talepler, 7. maddenin 10. fıkrasın
da öngörülen bilgilere ilave olarak, aşağıdaki bilgileri de içerecektir: 

(i) Talebin bu fıkranın (a) (i) bendi çerçevesinde yapılması halinde talep edilen Ta
rafın iç hukukuna uygun olarak müsadere kararı almasına imkan sağlayacak şekilde, müsa
dere edilecek malvarlığının tanımı ile talep eden Tarafın dayandığı olguları içeren bir açıkla
ma: 
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(ii) Talebin (a) (ii) bendine göre yapılması halinde, talep eden Tarafın aldığı ve tale
be esas olan müsadere kararının tasdikli bir örneği, olguların bir açıklaması ve kararın hangi 
sınırlar içinde uygulanmasının talep edildiğini gösterir bilgiler; 

(iii) Talebin (b) bendine göre yapılması halinde, talebe esas teşkil eden olgulara iliş
kin bir açıklama ve yapılması istenen işlemlerin bir tanımı. 

(e) Her bir taraf, bu fıkranın uygulanmasını sağlayan kanun ve tüzüklerin metinleri 
ile ileride bu kanun ve tüzüklerde yapılacak değişikliklerin metinlerini Genel Sekretere b i l 
direcektir. 

(f) B i r Taraf, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki önlemlerin alınmasını konuya iliş
kin bir antlaşmanın bulunması koşuluna bağlamaya karar verirse, bu Sözleşmeyi gerekli ve 
yeterli antlaşma zemini olarak kabul edecektir. 

(g) B u madde uyarınca uluslararası işbirliğini daha etkin kılmak için, Taraflar i k i l i 
veya çok taraflı anlaşma, antlaşma ve düzenlemeler akdetmek için çaba göstereceklerdir. 

5. (a) B i r Taraf, bu maddenin 1. veya 4. fıkraları uyarınca müsadere ettiği malvarlık-
ları ve kazançlar üzerinde, iç hukuku ve idari usulleri çerçevesinde tasarrufta bulunacaktır. 

(b) B u madde uyarınca diğer bir Tarafın talebi üzerine harekete geçmesi halinde, bir 
Taraf: 

(i) B u kazançlara ve malvarlığına eşdeğerde parayı veya bunların satışından 
sağlanan parayı veya sözkonusu kazanç ve malvarlığının önemli bir bölümünü uyuşturucu ve 
psikotrop maddelerin kötüye kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadelede uzmanlaşmış uluslara
rası kuruluşlara devri; 

(ii) B u kazançları veya malvarlığını veya bunların satışlarından sağlanan para
yı, iç hukukuna, idari usullerine veya bu amaçla akdedilmiş i k i l i veya çok taraflı anlaşmala
ra uygun olarak düzenli bir biçimde veya her olay için ayrı ayrı olarak diğer taraf Devletler 
ile paylaşabilme; 

hususlarını içeren anlaşmalar akdedilmesini özellikle gözönünde tutabilecektir. 

6. (a) Eğer bu kazançlar başka malvarlıklarına çevrilmiş veya dönüştürülmüş ise, 
sözkonusu kazançların yerine bu malvarlıkları bu maddede öngörülen önlemlere konu ola
caktır. 

(b) Eğer bu kazançlar yasal yollardan iktisap edilmiş malvarlıklarıyla karışmış bu
lunuyorsa, elkoyma ve bloke etme konusundaki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, bu malvar
lıkları karışan kazançların tahmini değeri kadar müsadere edilecektir. 

(c) (i) B u kazançlardan; 

(ii) B u kazançların dönüştürüldükleri veya çevrildikleri malvarlıklarından; veya, 
(iii) Kazançların karıştıkları malvarlıklarından sağlanan gelir ve diğer yararlar 

da kazançlarla aynı şekil ve ölçüde bu maddede yer alan önlemlere tabi olacaklardır. 

7. Her bir Taraf, müsadereye tabi olabileceği ileri sürülen kazançların veya diğer 
malvarlıklarının yasal kaynağına ilişkin olarak, iç hukukunun ilkelerine ve adli yargılama ve 
diğer usullerine uygun ölçüler içinde, ispat yükümlülüğünün değiştirilmesini kararlaştırabile-
cektir. 

8. B u maddenin hükümleri, i y i niyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar getirecek şe
kilde yorumlanamayacaktrr. 

9. B u maddenin hiçbir hükmü, bu maddede öngörülen önlemlerin Taraf her Devletin 
iç hukukuna uygun ve tabi olarak tanımlanması ve uygulanması ilkesine zarar vermeyecek
tir. 
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Madde 6 

Suçluların İadesi 

1. B u madde, 3. maddenin 1. fıkrasına uygun olarak Taraf Devletler tarafından belir
lenen suçlara uygulanacaktır. 

2. B u maddenin kapsadığı suçların her biri , failinin iade edilebileceği suçlar olarak 
Taraflar arasında yürürlükte olan suçluların iadesi antlaşmalarına dahil gibi kabul edilecektir. 
Taraflar, aralarında aktedecekleri bütün suçluların iadesi antlaşmalarına, bu suçlan failinin ia
de edilebileceği suç olarak dahil etmeyi taahhüt ederler. 

3. Suçluların iadesini bu amaçla yapılmış bir antlaşma bulunması koşuluna bağlayan 
bir Taraf, antlaşma akdetmemiş olduğu diğer bir Taraftan suçlunun iadesi talebi aldığı takdir
de, bu madde kapsamına giren bütün suçlar için bu Sözleşmeyi failin iadesi konusunda yasal 
dayanak olarak kabul edebilecektir. B u Sözleşmeyi failin iadesi için yasal dayanak olarak 
kullanabilmek üzere daha ayrıntılı yasal düzenlemelere ihtiyaç duyacak Taraflar, gerekebile
cek bu yasaların çıkarılması hususunu gözönünde bulunduracaklardır. 

4. Suçluların iadesini bu amaçla yapılmış bir antlaşma bulunması koşuluna bağlama
yan Taraflar, bu maddenin kapsadığı suçlan kendi aralarında faili iade edilebilir suç olarak 
kabul edeceklerdir. 

5. Suçluların iadesi, iade talebinin reddi durumunda buna neden olan gerekçeler de 
dahil olmak üzere, talep edilen Tarafın hukuku veya o olay için geçerli suçluların iadesi ant-
laşmalarıyla belirlenen koşullara tabi olacaktır. 

6. Talep edilen Taraf, bu madde uyarınca yapılan talepleri değerlendirirken, adli ve
ya öteki yetkili makamlarının, iadenin kişinin ırkı, dini, milliyeti veya siyasi düşünceleri ne
deniyle takibata uğramasını veya cezalandırılmasını kolaylaştıracağına veya iade talebinden 
etkilenen herhangi bir kişinin bu sebeplerden herhangi biri nedeniyle zarara uğrayacağına 
ilişkin ciddi endişeleri olması halinde, talebi reddedebilir. 

7. Taraflar, bu maddenin kapsadığı suçlara ilişkin iade işlemlerini çabuklaştırmaya ve 
kanıt sağlanması gereklerini basitleştirmeye çalışacaklardır. 

8. Talep edilen Taraf, kendi iç hukuku ve taraf olduğu suçluların iadesi antlaşmaları 
hükümlerine tabi olarak, talep eden Tarafın talebi üzerine ve durumun gerektirdiği ve ivedi 
bir durum arzettiği yolunda ikna olduğu takdirde, iade işleminin karara bağlanması işlemle
rinde hazır bulunmasını sağlamak amacıyla, ülkesinde bulunan ve iadesi talep edilmiş olan 
kişiyi tutuklayabilecek veya bu kişiye ilişkin olarak gerekli gördüğü öteki önlemleri alabile
cektir. 

9. Kendi iç hukuku ile ihdas edilmiş olan kazai yetkisi saklı kalmak koşuluyla failin 
kendi ülkesinde bulunması halinde Taraf Devlet: 

(a) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlardan birini işlemiş bir kişiyi 4. maddenin 
2. fıkrasının (a) bendinde belirtilen nedenlerle iade etmediği takdirde ve talep eden Devlet ile 
aksi kararlaştırılmadıysa, cezai kovuşturma açılması için olayı yetkili makamlarına intikal et
tirecektir. 

(b) B u tür bir suçun failini iade etmemesi ve bu suçla i lgi l i olarak 4. maddenin 2. fık
rasının (b) bendi uyarınca kendisinin kazai yetkisinin bulunması halinde ve talep eden Taraf 
meşru yetkisini korumak amacıyla aksini istemediği takdirde cezai kovuşturma açılması için 
olayı yetkili makamlarına iletecektir. 

10. B i r cezanın infazı amacıyla yapılan iade talebi, suçlunun talep edilen Devletin va
tandaşı olması nedeniyle reddedilirse, talep eden Tarafın başvurması halinde talep edilen 
Devlet kendi mevzuatının cevaz vermesi durumunda ve bu mevzuat çerçevesinde talep eden 
ülkenin mevzuatına göre verilmiş ceza kararını veya kalan cezayı uygulama olanaklarını 
araştıracaktır. 
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11. Taraflar, suçluların iadesine imkan sağlamak veya etkinliğini arttırmak amacıyla 
ik i l i veya çok taraflı anlaşmalar akdetmek için çaba göstereceklerdir. 

12. Taraflar, bu maddenin kapsadığı suçlar nedeniyle hapis cezası veya hürriyeti bağ
layıcı başka cezalara mahkum edilmiş kişilerin cezalarım çekmek üzere kendi ülkelerine nak
lini konu alan özel veya genel nitelikli i k i l i veya çok taraflı anlaşmalar akdedilmesi olanak
larını araştırabileceklerdir. 

Madde 7 
A d l i Yardımlaşma 

1. Taraflar, 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçların soruşturulmasında, cezai ta
kibatında ve yargılanmasında bu madde uyarınca ve karşılıklı olarak en geniş biçimde adli 
yardımda bulunacaklardır. 

2. B u madde uyarınca yapılacak adli yardım aşağıdaki herhangi bir amaçla talep edi
lebilecektir: 

(a) Tanık dinlemek veya ifade almak; 

(b) A d l i belgelerin tebligatı; 

(c) Arama ve el koyma; 

(d) Eşya ve yer incelemesi; 

(e) B i l g i ve kanıt sağlamak; 
(f) Banka kayıt lan, muhasebe belgeleri, şirket dosyalan ve ticari belgeler de dahil 

olmak üzere i lg i l i belge ve kayıtların asıllarının veya tasdikli suretlerinin sağlanması; 
(g) De l i l toplamak amacıyla kazançların, malvarlıklarının, araç-gerecin veya diğer 

şeylerin belirlenmesi veya izlenmesi. 
3. Taraflar, talep edilen Tarafın iç hukukunun cevaz verdiği başka herhangi bir şekil

de de adli yardımlaşmada bulunabilirler. 
4. Taraflar, talep üzerine ve mevzuatlarının ve iç uygulamalarının elverdiği ölçüde, 

tutuklular da dahil olmak üzere soruşturmaya yardımcı olmayı veya davaya katılmayı kabul 
eden kişilerin hazır bulunmasını veya bulundurulmasını kolaylaştıracak veya teşvik edecek
lerdir. 

5. Taraflar, banka hesaplarının gizliliği gerekçesiyle bu maddede öngörülen adli yar
dımlaşmadan kaçınamayacaklardır. 

6. B u maddenin hükümleri , cezai konularda adli yardımlaşma konusunu kısmen ve
ya tamamen düzenleyen veya düzenleyecek olan ik i l i veya çok taraflı başka herhangi bir ant
laşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini etkilemeyecektir. 

7. B u maddenin 8 i la 19. fıkraları, i lg i l i Taraflar arasında bir adli yardımlaşma ant
laşması bulunmaması halinde, bu maddeye uygun olarak yapılan talepler için uygulanacak
tır. İlgili Taraflar arasında böyle bir antlaşma mevcut ise ve o antlaşmanın i lg i l i hükümleri 
yerine Taraflar bu maddenin 8 i la 19. fıkralarının uygulanması hususunda bir mutabakata var
madıkları takdirde, o antlaşmanın i lg i l i hükümleri geçerli olacaktır. 

8. Taraflar, adli yardımlaşma taleplerinin uygulanmasından veya uygulamaya yetkili 
makamlara iletilmesinden sorumlu ve yetkili bir makamı veya gerektiğinde makamlar ı belir
leyeceklerdir. B u amaçla belirlenmiş olan makam veya makamlar Genel Sekretere bildirile
cektir. A d l i yardımlaşma talepleri veya buna ilişkin tüm bildirimler Taraflarca bu amaçla be
lirlenmiş olan makamlar arasında yapılacaktır; bu hüküm, her Tarafın bu talep ve bildirimle
rin kendisine diplomatik kanaldan ve acil durumlarda, imkan varsa ve Taraflar uygun görür
se, İnterpol aracılığıyla yapılmasını isteme hakkını haleldar etmez. 

9. Talepler, talep edilen Tarafın kabul edebileceği bir dilde yapılır. Her bir Taraf ka
bul edebileceği di l veya dilleri Genel Sekretere bildirecektir. A c i l durumlarda ve Taraflarca 
kabul edildiği takdirde, talepler gecikmeksizin yazılı olarak teyid edilmek koşuluyla, sözlü 
olarak yapılabilecektir. 
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10. A d l i yardımlaşma talebi aşağıdaki bilgileri ihtiva edecektir, 

(a) Talebi yapan makamın adı; 

(b) Talebin i lg i l i olduğu soruşturma, cezai takibat veya muhakemenin konusu ve ni
teliği ile soruşturma, cezai takibat veya muhakemeyi yürüten makamın adı ve görevleri; 

(c) Tebliğ edilmek amacıyla gönderilen adli belgeler dışındaki talepler için i lg i l i o l 
guların özeti; 

(d) İstenilen yardımın tanımı ve talep eden Tarafın uygulanmasını arzu edebileceği 
herhangi bir özel usulün ayrıntıları; 

(e) Mümkünse , i lg i l i herhangi bir kişinin kimliği, bulunduğu yer ve uyrukluğu; 

(f) De l i l , bilgi veya işlemlerin hangi amaçla talep edildiği. 

11. Talep edilen Taraf, talebin kendi iç hukukuna uygun olarak yerine getirilmesi ve
ya talebin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için gerekli gördüğü tamamlayıcı bilgileri iste
yebilecektir. 

12. Bütün talepler, talep edilen Tarafın iç hukukuna uygun olarak ve sözkonusu hu
kuku ihlal etmediği ölçüde ve mümkünse talepte belirtilen usule uygun olarak yerine getiri
lecektir. 

13. Talep edilen Tarafın ön muvafakati olmadan, talep eden Taraf, anılan Tarafın ver
diği bilgi ve delilleri talepte yer alan soruşturma takibat veya muhakeme amaçlan dışında 
kullanamaz ve başkalarına veremez. 

14. Talep eden Taraf, talep edilen Taraftan, talebin ve muhtevasının uygulanması için 
gerekli olabilecek ölçülerin ötesinde talebin gizl i tutulmasını isteyebilir. Talep edilen Taraf bu 
isteği yerine getiremeyecek ise talep eden Tarafa durumu hemen bildirecektir. 

15. Karşılıklı adli yardım talebi aşağıdaki durumlarda reddedilebilir: 

(a) Talebin bu maddedeki hükümlere uygun bir biçimde yapılmaması halinde; 

(b) Talep edilen Tarafın, talebin yerine getirilmesinin egemenliğine, güvenliğine, ka
mu düzenine ve diğer temel çıkarlarına zarar verme olasılığı bulunduğuna inanması halinde; 

(c) Talep edilen Taraf makamlarının kendi kazai yetkileri çerçevesinde soruşturma, 
cezai takibat veya davaya konu olabilecek benzer herhangi bir suça ilişkin olarak talep edi
len işlemin yerine getirilmesinden men edilmiş olması halinde; 

(d) Talebin yerine getirilmesi, talep edilen Tarafın karşılıklı adli yardıma ilişkin hu
kuk sistemine aykırı olması halinde. 

16. Karşılıklı adli yardım talebinin reddi durumunda, red nedeni bildirilecektir. 

17. Talep edilen Taraf, sürmekte olan bir soruşturma takibat veya davayı etkileyece
ği gerekçesiyle karşılıklı adli yardımı erteleyebilir. Böyle bir durumda, talep edilen Taraf, 
kendisinin gerekli gördüğü koşullarla dahi olsa yardım sağlanıp sağlanmamasına karar ver
mek için talep eden Tarafa danışacaktır. 

18. Talep eden Tarafın ülkesindeki bir davada ifade vermeyi veya bir soruşturma, ta
kibat veya dava için işbirliği yapmayı kabul eden bir şahit, uzman veya başka bir kimse ta
lep edilen ülkeden ayrılmadan önceki fiilleri, ihmali veya mahkumiyeti nedeniyle talep eden 
Tarafın ülkesinde takibata maruz bırakılmayacak, tutuklanmayacak, cezalandırılmayacak ve
ya başka herhangi bir şekilde şahsi hürriyeti kısıtlanamayacaktır. B u dokunulmazlık, adli ma
kamlarca hazır bulunmasına artık gerek bulunmadığının kişiye resmen bildirilmesinden son
ra birbirini izleyen 15 gün veya Tarafların mutabık kaldığı bir süre içinde ülkeden çıkma ola
nağı bulunduğu halde kendi isteğiyle çıkmadığı veya çıkıp kendi isteğiyle o ülkeye döndüğü 
takdirde, sona erecektir. 
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19. Taraflar arasında aksine bir anlaşmaya varılmadığı takdirde, talebin yerine geti
rilmesi için yapılan olağan masraflar talep edilen Tarafça karşılanacaktır. Talebin yerine ge
tirilmesi büyük veya olağandışı masraf gerektirirse veya gerektirecekse, talebin yerine geti
rilme koşullarım ve masrafların nasıl karşılanacağını saptamak amacıyla Taraflar birbirleriy
le danışacaklardır. 

20. Gerekli hallerde Taraflar, bu madde hükümlerinin amaçlarına hizmet edecek, 
bunların uygulanmasını sağlayacak veya bu hükümleri güçlendirecek i k i l i veya çok taraflı 
anlaşma veya düzenlemeler akdetme olanaklarını araştıracaklardır. 

Madde 8 
Davaların Nakl i 

Taraflar, adaletin en i y i şekilde tecelli etmesi bakımından yarar görülen durumlarda, 
3. maddenin 1. fıkrasında yeralan suçlara ilişkin cezai davaların nakledilmesi olanaklarını 
araştıracaklardır. 

Madde 9 

Diğer İşbirliği ve Mesleki Eğitim Biçimleri 
1. Taraflar 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçların işlenmesinin önlenmesine yö

nelik mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ve kendi hukuk ve idari sistemlerine uygun olarak, 
birbirleriyle sıkı bir işbirliği yapacaklardır. Taraflar, i k i l i veya çok taraflı anlaşma veya dü
zenlemeleri çerçevesinde özellikle: 

(a) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçların, i lg i l i Taraflarca uygun görüldüğü 
takdirde diğer suç faaliyetleriyle olan bağlan da dahil olmak üzere, tüm veçhelerine ilişkin 
olarak güvenli ve ivedi bi lgi değişimi sağlamak amacıyla, yetkili kurum ve servisleri arasın
da iletişim kanalları kuracak ve idame ettireceklerdir. 

(b) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen ve uluslararası bir niteliği olan suçlara iliş
kin olarak soruşturma yapılmasında: 

(i) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlan işlediğinden şüphe edilen kişilerin 
kimliği, bulunduğu yer ve faaliyetlerine; 

(ii) Sözkonusu suçların işlenmesinden sağlanmış olan kazanç veya malvarlıklarının 
dolaşımına; 

(iii) Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin, bu Sözleşmenin I ve II numaralı tablola-
rında kayıtlı maddelerin ve bu suçların işlenmesi sırasında kullanılmış olan veya kullanılma
sı tasarlanan araç-gerecin dolaşımına 

ilişkin konularda işbirliği yapacaklardır; 
(c) B u fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla uygun durumlarda, iç hukuklarına 

aykırı değilse ve kişi ve operasyonların güvenliğinin korunması ihtiyacını da gözönünde tu
tarak, ortak ekipler oluşturacaklardır. Herhangi bir Tarafın bu ekiplerde yeralan görevlileri, 
ülkesinde operasyonun yapıldığı Tarafın yetkili makamlarının belirlediği çerçeve içinde fa
aliyette bulunacaklardır; i lg i l i Taraflar, bütün bu tür olaylarda, operasyonun ülkesinde yapıl
dığı Tarafın egemenliğine tam olarak saygı gösterilmesini sağlayacaklardır; 

(d) Tahlil veya soruşturma amacıyla ve uygunsa gerekli miktarda madde verecekler
dir; 

(e) Yetkili kuruluşları ve servisleri arasında etkili bir işbirliğine olanak sağlayacak 
ve irtibat görevlileri de dahil olmak üzere personel ve öteki uzmanların değişimini teşvik ede
ceklerdir. 

2. Bütün Taraflar, 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlarla mücadelede görevli 
kolluk kuvvetleri personeli ile gümrük görevlileri dahil öteki personel için, gerekli olduğu öl
çüde mesleki eğitim programlan başlatacak ve geliştireceklerdir. B u programlar özellikle 
aşağıdaki hususları kapsayacaktır: 

(a) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçların tespiti ve önlenmesi için kullanılan 
yöntemler; 
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(b) 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlan işlediklerinden şüphe edilen kişilerin, 
özellikle transit ülkelerde kullandıkları yol ve teknikler ile bunlarla mücadele yöntemleri; 

(c) Uyuşturucu ve psikotrop maddelerle I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddele
rin ithalat ve ihracatının denetimi; 

(d) 3. maddenin 1. fücrasında belirtilen suçların işlenmesinden kaynaklanan kazanç 
ve malvarlıklarının ve bu suçların işlenmesinde kullanılan veya kullanılması amaçlanan 
uyuşturucu, psikotrop ve I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerle araç-gerecin tesbiti ve 
hareketlerinin izlenmesi; 

(e) B u kazançların, malvarlıklarının ve araç-gerecin devri, saklanması veya görünü
münün değiştirilmesi için kullanılan yöntemler; 

(f) Suç delillerinin toplanması; 

(g) Serbest ticaret bölgelerinde ve serbest limanlarda denetim teknikleri; 

(h) Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan modem teknikler. 

3. Taraflar, bu maddenin 2. fıkrasında yeralan konularda uzmanlık değişimi sağlamak 
üzere eğitim ve araştırma programlarının planlanması ve uygulanmasında birbirlerine yardım 
edeceklerdir. B u amaçla, gerekirse transit ülkelerin sorunları ve özel ihtiyaçları da dahil o l 
mak üzere ortak sorunlara ilişkin olarak işbirliğini geliştirecek ve imkan verecek bölgesel ve
ya uluslararası seminer ve konferanslar düzenleyeceklerdir. 

Madde 10 

Transit Ülkeler İçin Uluslararası İşbirliği ve Yardım 

1. Taraflar, transit ülkelere ve özellikle bu tür yardım ve desteğe ihtiyacı olan geliş
me yolundaki ülkelere kaçakçılığın ve benzer faaliyetlerin önlenmesine yönelik teknik işbir
liği programlan aracılığıyla imkanlar ölçüsünde yardım etmek amacıyla doğrudan veya ulus
lararası veya bölgesel yetkili kuruluşlar aracılığıyla işbirliğinde bulunacaklardır. 

2. Taraflar, kaçakçılığın etkin bir biçimde kontrol altına alınması ve önlenmesi için, 
doğrudan veya bölgesel veya uluslararası yetkili kuruluşlar aracılığıyla, transit ülkelerin alt-
yapılarını geliştirmek ve güçlendirmek için bu ülkelere mali yardım yapabileceklerdir. 

3. Taraflar bu madde uyarınca yapılacak uluslararası işbirliğinin etkinliğini arttırmak 
amacıyla ik i l i veya çok taraflı anlaşma veya düzenlemeler yapabilecekler ve bu çerçevede 
mali düzenlemeler aktedilmesini de gözönünde tutabileceklerdir. 

Madde 11 

Kontrollü Teslimat 

1. Taraflar iç hukuk sistemlerinin temel ilkeleri müsaade ettiği takdirde ve olanakla-
rı ölçüsünde 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen suçlara iştirak etmiş olan kişileri tesbit et
mek ve haklarında yasal işlem yapmak amacıyla aktettikleri anlaşma veya düzenlemeler çer
çevesinde kontrollü teslimat yönteminin uluslararası düzeyde uygun şekilde kullanılabilmesi 
için gerekli önlemleri alacaklardır. 

2. Kontrollü teslimat yöntemine başvurulması karan her olay için ayrı ayrı alınacak 
ve gerektiğinde i lg i l i Tarafların kazai yetkilerinin kullanılmasına ilişkin mali düzenlemeler 
ve mutabakatlar gözönünde bulundurulacaktır. 

3. Kontrollü teslimatı konusunda anlaşmaya varılmış olan kaçak sevkiyat, i lg i l i Ta-
rafların onayıyla durdurulup uyuşturucu ve psikotrop maddelerine dokunulmadan veya bun
lar tamamen veya kısmen başka maddelerle değiştirildikten sonra yola devam etmesine izin 
verilebilir. 
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Madde 12 

Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı İmalatında 

Sıkça Kullanılan Maddeler 

1. Taraflar I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin uyuşturucu veya psikotrop 
maddelerin kaçak imalatında kullanılmasını önlemek için uygun görecekleri önlemleri ala
caklar ve birbirleriyle işbirliği yapacaklardır. 

2. Taraflardan biri veya Organ, sahip olduğu bilgilerin bir maddenin I veya II numa
ralı tablolara kaydedilmesini gerekli kıldığı görüşündeyse, bu hususu destekleyici tüm bilgi
lerle birlikte Genel Sekretere bildirecektir. B u maddenin 2 i la 7. fıkralarında sözkonusu edi
len yöntem, Taraflardan biri veya Organın bir maddenin I veya II numaralı tablolardan çıkar
tılması veya bir tablodan ötekine nakledilmesini gerektiren bilgilere sahip olması halinde de 
uygulanacaktır. 

3. Genel Sekreter bu bildirimi uygun gördüğü tüm bilgilerle birlikte Taraflara, K o 
misyona ve eğer bi ldir i bİr Taraf Devletten kaynaklanıyorsa Organa da iletecektir. Taraflar 
bildirime ilişkin görüşlerini, Organın yapacağı değerlendirmede ve Komisyonun alacağı ka
rarda yardımcı olabilecek tüm tamamlayıcı bilgilerle birlikte, Genel Sekretere ileteceklerdir. 

4. Organ, bir maddenin yasal kullanımının yaygınlığım, önemini ve kullanım alanla
rının çeşitliliği ile hem yasal amaçlarla hem de uyuşturucu veya psikotrop maddelerin yasa
dışı imalatında bu maddenin yerine ikame maddelerin kullanılmasının mümkün ve kolay 
olup olmadığını gözönünde tutarak: 

(a) B u maddenin uyuşturucu veya psikotrop bir maddenin yasadışı imalatında sıkça 
kullanıldığını; 

(b) Uyuşturucu veya psikotrop bir maddenin, yasadışı imalatının miktar ve yaygın
lığı bakımından uluslararası önlem alınmasını haklı kılacak şekilde, kamu sağlığını tehdit 
edecek veya sosyal sorunlar yaratacak ciddi boyutlara ulaştığını tesbit ederse, maddenin Tab
lo I veya II'ye kaydedilmesinin yasal kullanım ve yasadışı imalat üzerinde olabilecek etkile
r ini de içeren değerlendirmesiyle, bu değerlendirmesinin ışığında varsa uygun olabilecek 
kontrol önlemlerine ilişkin tavsiyelerini Komisyona bildirecektir. 

5. Komisyon, Tarafların görüşleri ile değerlendirmesi bilimsel düzeyde belirleyici 
olan Organın görüş ve tavsiyelerini ve konuyla i lg i l i olabilecek öteki etkenleri de gözönünde 
tutarak, üye sayısının üçte i k i çoğunluğuyla bir maddeyi I veya II numaralı tabloya dahil ede
bilecektir. 

6. Komisyonun bu madde uyarınca alınan her kararı Genel Sekreter tarafından bu 
Sözleşmeye Taraf olan veya olabilecek tüm Devletlerle kuruluşlara ve Organa bildirilecek
tir. B u kararlar bildirim tarihinden 180 gün sonra yürürlüğe gireceklerdir. 

7. (a) Komisyon tarafından bu madde çerçevesinde alınan kararlar, Taraflardan biri 
tarafından bildirimi takip eden 180 gün içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde, gözden ge
çirilmek üzere Konseye sunulacaktır. Müracaatın, gerekçesini oluşturan tüm bilgilerle birlik
te, Genel Sekretere yapılması gerekir. 

(b) Genel Sekreter müracaatı ve gerekli bilgileri Komisyona, Organa ve tüm Taraf
lara iletecek ve 90 gün içinde görüşlerini bildirmeye davet edecektir. Gelen tüm görüşler in
celenmek üzere Konseye sunulacaktır. 

(c) Konsey, Komisyonun kararını onaylayabilir veya iptal edebilir. Konsey, kararı 
Sözleşmeye taraf olan veya olabilecek tüm Devletlerle kuruluşlara, Komisyona ve Organa 
iletecektir. 

8. (a) B u maddenin 1. fıkrasında yeralan hükümlerin genel niteliği ile 1961 tarihli 
Sözleşme, Değiştirilmiş 1961 tarihli Sözleşme ve 1971 tarihli Sözleşme hükümleri saklı kal-
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mak kaydıyla, Taraflar, I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin kendi ülkelerindeki 
imalatını ve dağıtımını denetlemek için uygun gördükleri önlemleri alacaklardır. 

(b) B u amaçla Taraflar: 

(i) Sözkonusu maddelerin imalat ve dağıtımını yapan tüm kişi ve firmaları denetle
yebileceklerdir, 

(ii) B u tür üretim veya dağıtımın yapılabileceği kurumlan ve iş yerlerini bir izin re
j imi çerçevesinde denetime tabi tutabileceklerdir; 

(iii) Yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunacak izin sahiplerinin izin belgesi almala
rını da isteyebileceklerdir; 

(iv) B u maddelerin, üreticilerin ve dağıtıcıların elinde, normal ticaretin ve pazar ko
şullarının gerektirdiği miktarların üzerinde birikmesine engel olabileceklerdir. 

9. Taraflar I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerle i lg i l i olarak aşağıdaki ön
lemleri alacaklardır: 

(a) Şüpheli faaliyetlerin tesbit edilmesini kolaylaştırmak amacıyla I ve II numaralı 
tablolarda kayıtlı maddelerin uluslararası ticaretini denetlemek üzere bir sistem kuracak ve 
idame ettireceklerdir. B u denetleme sistemleri, şüpheli sipariş ve faaliyetleri yetkili makam
lara bildirmesi gereken imalatçı, ithalatçı, ihracatçı, toptancı ve perakendecilerle sıkı bir iş
birliği yapılarak uygulanacaktır. 

(b) Uyuşturucu veya psikotrop bir maddenin kaçak imalatında kullanılacağına iliş
kin yeterli delil olduğu takdirde, I veya II numaralı tablolarda kayıtlı maddelere elkonulma-
sına olanak sağlayacaklardır. 

(c) I veya II numaralı tablolarda kayıtlı herhangi bir maddenin, uyuşturucu veya psi
kotrop maddelerin kaçak imali amacıyla ithal veya ihraç edildiği veya transit geçirildiği yo
lunda bir kanaat varsa, i lg i l i Tarafların yetkili makam ve servislerine, bu kanaate neden olan 
hususlara ve özellikle kullanılan ödeme biçimlerine ve diğer önemli unsurlara ilişkin olarak 
mümkün olan en seri biçimde duyuruda bulunacaklardır. 

(d) İthalat ve ihracat konusu olan sevkiyatın doğru bir şekilde etiketlenmesini ve 
belgelendirilmesini isteyeceklerdir. Fatura, manifesto, gümrük, nakliye ve diğer gönderme 
belgeleri gibi ticari belgelerde ithalat veya ihracat konusu olan maddelerin I veya II numara
lı tablolarda yazıldığı biçimde isimleri, ithal veya ihraç edilen miktar, ithalatçının ve ihracat
çının adı ve adresi ile bilindiği takdirde alıcının adresi belirtilecektir. 

(e) B u fıkranın (d) bendinde sözkonusu edilen belgelerin asgari ik i yıl saklanması
nı ve yetkili makamların incelemesine açık tutulmasını sağlayacaklardır. 

10. (a) 9. fıkra hükümlerine ilaveten ve i lg i l i Tarafın Genel Sekretere yapacağı talep 
üzerine her bir Taraf, ülkesinden I Numaralı tabloda kayıtlı bir madde ihraç edileceği zaman, 
ihracattan önce yetkili makamlarınca ithalatçı ülke yetkili makamlarına aşağıdaki bilgilerin 
verilmesini sağlayacaktır: 

(i) İthalatçının, ihracatçının ve biliniyorsa alıcının adı ve adresi; 

(ii) I Numaralı Tablodaki maddenin adı; 

(iii) İhraç edilen maddenin miktarı; 

(iv) Öngörülen hudut giriş kapısı ve öngörülen sevkiyat tarihi; 

(v) Taraflar arasında karşılıklı tesbit edilmiş olabilecek diğer tüm bilgiler. 

(b) Taraf her Devlet arzuyu şayan veya gerekli gördüğü takdirde, bu fıkrada öngö
rülenlerden daha sıkı ve ciddi denetim önlemleri alabilecektir. 

11. B i r Taraf, bu maddenin 9 ve 10. fıkraları uyarınca diğer bir Tarafa bi lgi verdiği 
takdirde, bu bilgileri alan Tarafın ticari veya mesleki sırların veya ticari yöntemlerin g iz l i l i 
ğine riayet etmesini isteyebilecektir. 
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12. Taraf her Devlet, aşağıdaki bilgileri, Organın tesbit edeceği biçim ve tarzda ve 
hazırlayacağı formları kullanarak her yıl Organa verecektir: 

(a) I ve II numaral ı tablolarda kayıtlı maddelerin yakalanan miktarı ve biliniyorsa 
kaynağı; 

(b) I veya II numaralı tablolarda kayıtlı olmamakla birlikte uyuşturucu veya psikot
rop maddelerin kaçak imalatında kullanıldığı tesbit edilen ve i lg i l i tarafın Organın dikkatine 
getirmek için yeterince önemli olarak gördüğü diğer maddeler, 

(c) Kaçağa kayma ve kaçak imalat yöntemleri 

13. Organ bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak her yıl Komisyona rapor vere
cek ve Komisyon I ve II numaralı tabloların yeterliliğini ve uygunluğunu periyodik olarak 
gözden geçirecektir. 

14. B u maddenin hükümleri , tıbbi müstahsarlar ile ve I veya II numaralı tablolarda 
kayıtlı maddeler ihtiva eden ve bu maddelerin kolaylıkla kullanılmasına veya çıkartılmasına 
imkan vermeyecek şekilde terkip edilmiş diğer müstahsarlara uygulanmayacaktır. 

Madde 13 

Malzeme ve Teçhizat 

Taraflar uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kaçak üretimi veya imalatı amacıyla 
malzeme ve teçhizat ticaretini ve kaçağa kaymasını önlemek için uygun görecekleri önlem
leri alacaklar ve bu amaçla işbirliği yapacaklardır. 

Madde 14 

Uyuşturucu Madde İçeren Bitki ler in Kaçak Olarak Yetiştirilmesinin 

Önlenmesine ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere Olan Yasadışı 

Talebin Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Önlemler 

1. Tarafların bu Sözleşme uyarınca alacakları önlemler uyuşturucu ve psikotrop mad
de içeren bitkilerin kaçak olarak yetiştirilmesinin önlenmesi ve uyuşturucu ve psikotrop mad
delere olan yasadışı talebin ortadan kaldırılması konusunda 1961 Sözleşmesi, Değiştirilmiş 
1961 Sözleşmesi ve 1971 Sözleşmesinin hükümlerinden daha az katı olmayacaktır. 

2. Taraf her Devlet afyon haşhaşı, koka ağacı ve hintkeneviri bitkisi gibi uyuşturucu 
veya psikotrop maddeler içeren bitkilerin ülkesinde yasadışı üretiminin önlenmesi ve kaçak 
olarak yetiştirilenlerin imha edilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Benimsenen önlemler 
temel insan haklarına saygılı olacak ve tarihi kayıtlarla doğrulanması halinde mevcut gele
neksel yasal kullanımı ve çevre korunmasını gözönünde bulunduracaktır. 

3. (a) Kaçak ekimi önlemeye yönelik çabalan daha da etkinleştirmek için Taraflar iş
birliği yapabileceklerdir. B u işbirliği, başka şeyler yanında ve uygunsa, yasadışı üretimin ye
rini alabilecek ve ekonomik açıdan sürdürülebilir alternatiflere yolaçacak entegre kırsal kal
kınmaya destek sağlanmasını da içerebilecektir. B u tür kırsal kalkınma programlarının uygu
lanmaya başlanılmasından önce pazara ulaşım, elde mevcut kaynaklar ve o sırada hüküm sü
ren sosyo-ekonomik koşullar gibi etkenlerin dikkate alınması gereklidir. Taraflar, aralarında, 
işbirliği için uygun diğer tüm önlemlerin alınmasını da kararlaştrrabileceklerdir. 

(b) Taraflar kaçak ekimin önlenmesi konusunda bilimsel ve teknik bilgi değişimiy
le bilimsel araştırma çalışmalarını da kolaylaştıracaklardır. 

(c) Sınırdaş Taraflar, sınırın kendi taraflarında kaçak ekimin önlenmesi programla-
rı çerçevesinde, işbirliğinde bulunmaya çalışacaklardır. 

4. Taraflar insan ızdırabını azaltmak ve kaçakçılığın mali cazibesini ortadan kaldır
mak amacıyla, uyuşturucu ve psikotrop maddelere olan yasadışı talebin ortadan kaldınlma-
sına veya azaltılmasına yönelik uygun önlemleri alacaklardır. B u önlemler için, başka belge
ler yanında, Birleşmiş Milletlerin, Dünya Sağlık Örgütü gibi Birleşmiş Milletler uzman ku-
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ruluşlarının ve yetkili öteki uluslararası kuruluşların tavsiye kararlan ile 1987 yılında yapılan 
Uyuşturucu Maddelerin Kötüye Kullanımı ve Kaçakçılığına dair uluslararası Konferansda 
kabul edilen Sonuç Belgesinin uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve bağımlıların te
davisi ve rehabilitasyonu alanlarında faaliyet gösteren devlet kuruluşlarına ve hükümetdışı 
kuruluşlarla özel kişi ve kuruluşlara ilişkin hükümleri esas alınabilecektir. Taraflar, uyuştu
rucu ve psikotrop maddelere olan yasadışı talebi ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla 
ikili veya çok taraflı anlaşma veya düzenlemeler aktedebileceklerdir. 

5. Taraflar elkonulan veya müsadere edilen uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile I 
ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin gecikmeden imha edilmesi veya yasal olarak kul
lanılması ve yeterli miktarının belgelenip delil olarak saklanması için gerekli önlemleri de 
alabileceklerdir. 

Madde 15 

Ticari Taşımacılar 

1. Taraflar ticari taşımacıların işlettiği nakliye araçlarının, 3. maddenin 1. fıkrasında 
belirtilen suçların işlenmesinde kullanılmaması için gerekli önlemleri alacaklardır. Önlemler 
ticari taşımacılarla akdedilecek özel düzenlemeleri de kapsayabilecektir. 

2. Taraflar, ticari taşımacıların işlettikleri nakliye araçlarının 3. maddenin 1. fıkrasın
da belirtilen suçların işlenmesinde kullanılmasını önlemek için makul önlemler almalarım 
sağlayacaklardır. Bu önlemlere aşağıdaki hususlar dahil edilebilecektir : 

(a) Ticari taşımacının asıl işyerinin Taraf Devletin ülkesinde olması halinde : 

(i) Personelin şüpheli kişi ve sevkiyatı tanıyabilecek şekilde eğitilmesi; 

(ii) Personelin dürüst kalmasının teşvik edilmesi; 

(b) Ticari taşımacının Taraf Devletin ülkesinde faaliyet göstermesi halinde : 

(i) Mümkün olduğu her halde taşıma senetlerinin önceden sunulması; 

(ii) Tahrif edilemez ve ayrı ayrı kontrol edilebilen mühürler kullanılması; 

(iii) 3. maddenin I. fıkrasında belirtilen suçlarla irtibatlandırılabilecek şüpheli her du
rumun uygun i lk fırsatta yetkili makamlara bildirilmesi. 

3. Taraf her Devlet, giriş ve çıkış kapılarıyla diğer gümrük kontrol bölgelerinde, yet
kisiz kişilerin taşıtlara ve yüklerine ulaşmalarının engellenmesi ve gerekli güvenlik önlemle
rinin uygulanması için ticari taşımacılarla yetkili makamların işbirliği yapmalarını sağlama
ya çalışacaktır. 

Madde 16 

Ticari Belgeler ve İhraç Mallarının Etiketlenmesi 

1. Taraf her Devlet, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasal ihracatının uygun şe
kilde belgelendirilmesini sağlayacaktır. 1961 Sözleşmesinin 31. maddesinde, Değiştirilmiş 
1961 Sözleşmesinin 12. maddesinde ve 1971 Sözleşmesinin 12. maddesinde belirtilen belge
lere ilaveten, fatura, manifesto, gümrük, nakliye ve diğer sevkıyat belgeleri gibi ticari belge
lerde, ihraç edilen uyuşturucu ve psikotrop maddelerin 1961 Sözleşmesi, Değiştirilmiş 1961 
Sözleşmesi ve 1971 Sözleşmesinin ekindeki cetvellerdekine uygun şekilde isimleri, ihraç edi
len miktarı ve ihracatçının, ithalatçının ve bilindiği takdirde alıcının isim ve adresi de belir
tilecektir. 

2. Taraf her Devlet, ihraç edilen uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yanlış biçimde 
etiketlenmemesini sağlayacaktır. 

Madde 17 

Deniz Yoluyla Kaçakçılık 

1. Taraflar, uluslararası deniz hukukuna uygun olarak, deniz yoluyla yapılan kaçak
çılığı önlemek amacıyla mümkün olan en ileri düzeyde işbirliği yapacaklardır. 
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2. Kendi bayrağını taşıyan veya hiçbir bayrak veya kayıt işareti görülmeyen bir ge
minin uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığına dair makul bir şüphesi olan bir Taraf, geminin 
bu amaçla kullanımına son vermek amacıyla diğer Tarafların yardımını talep edebilecektir. 
Böyle bir talepte bulunulan Taraflar imkanları ölçüsünde yardımda bulunacaklardır. 

3. Uluslararası hukuka uygun olarak seyrüsefer serbestisinden yararlanan ve diğer bir 
Tarafın bayrağını veya kayıt işaretlerini taşıyan bir geminin kaçakçılık yaptığına dair makul 
gerekçelere sahip olan bir Taraf, bayrak Devletine bu durumu bildirebilecek, kaydın doğru
lanmasını ve doğrulanması halinde gemiyle i lg i l i olarak uygun önlemleri almak için bayrak 
Devletinden izin isteyebilecektir. 

4. 3. fıkraya veya aralarında yürürlükte bulunan antlaşmalara veya ayrıca aktettikle-
ri anlaşma veya düzenlemelere uygun olarak, bayrak Devleti talep eden Devlete başka işlem
ler y a n ı n d a : 

(a) Gemiye çıkılması; 
(b) Geminin aranması; 
(c) Kaçakçılığa ilişkin deliller bulunması halinde gemiye, gemideki kişilere ve yükü

ne ilişkin olarak uygun işlemlerin yapılması için izin verebilecektir. 

5. B u madde uyarınca işlem yapılması durumunda, i l g i l i Taraflar denizde can güven
liği ile gemi ve yükünün güvenliğinin tehlikeye atılmaması ve bayrak Devletinin veya i lg i l i 
diğer herhangi bir Devletin ticari ve hukuki çıkarlarının haleldar edilmemesi gerektiğini 
gözönünde tutacaklardır. 

6. Bayrak Devleti, bu maddenin 1. fıkrasındaki yükümlülüklerine uygun olacak öl
çüde, vereceği müsaadeyi talep eden Taraf ile sorumluluğa ilişkin koşullar dahil karşılıklı 
olarak kabul edilecek koşullara bağlı kılabilecektir. 

7. B u maddenin 3. ve 4. fıkralarında belirtilen amaçlar için Taraf her Devlet, bir ge
minin kendi bayrağını çekmeye hakkı olup olmadığım tesbit amacıyla bir diğer Tarafça ya
pılan taleplerle 3. fıkra uyarınca yapılan iz in taleplerini gecikmeksizin cevaplandıracaktır. B u 
Sözleşmeye taraf olunurken, her Taraf, bu tür talepleri kabul edecek ve cevaplandıracak yet
k i l i makamı veya gerekiyorsa makamlar ı belirleyecektir. Belirlemeyi takip eden bir ay için
de, belirlenen makam Genel Sekreter aracılığıyla diğer tüm Taraflara bildirilecektir. 

8. B u madde uyarınca herhangi bir işlem yapan bir Taraf, bu işlemin sonuçlarını i l 
gi l i bayrak Devletine gecikmesizin bildirecektir. 

9. Taraflar, bu maddenin hükümlerini uygulamak veya daha etkili kılmak amacıyla, 
ik i l i veya bölgesel anlaşma veya düzenlemeler akdedilmesini gözönünde bulunduracaklardır. 

10. B u maddenin 4. fıkrasında belirtilen işlemler, sadece, askeri gemi veya askeri 
uçaklarla Devlet hizmetinde olduğunu gösteren açık işaretler taşıyan, bu şekilde kolayca ta
nınabilecek ve usulüne uygun biçimde yetkili kılınmış diğer gemi veya uçaklar tarafından 
yerine getirilebilecektir. 

11. B u madde uyarınca yapılacak tüm işlemlerde, kıyı Devletlerinin hak ve yüküm
lülükleriyle uluslararası deniz hukukuna uygun olarak kullanacakları kazai yetkilerin halel
dar edilmemesi veya etkilenmemesi gereği gözönünde tutulacaktır. 

Madde 18 
Serbest Ticaret Bölgeleri ve Serbest Limanlar 

1. Taraflar, serbest bölge ve limanlarda uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile I ve II 
numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin kaçakçılığını önlemek için, ülkenin diğer yerlerinde 
uygulanan önlemlerden daha gevşek olmayan önlemler uygulayacaklardır. 

2. Taraflar: 

(a) Serbest bölge ve limanlarda mal ve şahıs hareketlerini denetlemeye çalışacaklar 
ve bu amaçla yüklerle, gezinti ve balıkçı tekneleri de dahil olmak üzere giriş ve çıkış yapan 
gemilerin, uçak ve araçların ve gerektiğinde bu taşıtların mürettebatı ile yolcularının ve bun
ların eşyalarının aranması için i lg i l i makamlarını yetkilendireceklerdir; 
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(b) Serbest ticaret bölgelerine ve serbest limanlara giren veya çıkan ve uyuşturucu ve 
psikotrop maddeler ile I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddeler içerdiğinden kuşkulanılan 
yükleri tesbit edecek sistemler kurmaya ve idame ettirmeye çalışacaklardır ; 

(c) Serbest bölge ve limanlardaki liman ve doklarla havaalanı ve hudut kapılarında 
gözetleme sistemleri kurmaya ve idame ettirmeye çalışacaklardır. 

Madde 19 

Posta Hizmetlerinin Kullanımı 

1. Taraflar, posta servislerinin kaçakçılık amacıyla kullanılmasını önlemek için Ev
rensel Posta Birliği Sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerine ve iç hukuk sistemleri
nin temel ilkelerine uygun önlemler alacaklar ve bu amaçla birbirleriyle işbirliğinde buluna
caklardır. 

2. 1. fıkrada öngörülen önlemler özellikle aşağıdaki hususları içerecektir : 

(a) Posta hizmetlerinin kaçakçılık amacıyla kullanılmasını önlemek ve bastırmak için 
eşgüdümlü bir faaliyet; 

(b) Posta gönderilerindeki kaçak uyuşturucu ve psikotrop maddelerle I ve II numara
lı tablolarda kayıtlı maddeleri ortaya çıkarmaya yarayacak tahkikat ve denetleme yöntemle
rinin yetkili kolluk kuvvetleri tarafından uygulamaya konularak idame ettirilmesi; 

(c) A d l i takibat için gerekli delillerin derlenmesine imkan verecek yasal önlemler. 

Madde 20 

Taraf Devletlerce Verilmesi Gerekli Bilgi ler 

1. Taraflar, Sözleşmenin ülkelerinde uygulanmasına ilişkin bilgileri ve özellikle : 

(a) Sözleşmenin uygulanması için çıkartılan kanun ve tüzüklerin metinlerini; 

(b) Kendi kazai yetki alanlarında yeralan ve yeni eğilimler, miktarlar, maddelerin te
min edildiği kaynaklar veya kaçakçılık yapan kişilerin uyguladığı yöntemler bakımından 
önemli gördükleri kaçakçılık olaylarını Genel Sekreter aracılığıyla Komisyona bildirecekler
dir. 

2. Taraflar bu bilgileri Komisyonun tesbit edeceği biçim ve tarihlerde bildirecekler
dir. 

Madde 21 

Komisyonun Görevleri 

Komisyon, bu Sözleşmenin amaçlarıyla i lg i l i olan tüm konulan ve özellikle aşağıda
k i hususları incelemekle yetki l idir : 

(a) Komisyon, 20. madde uyarınca Taraflarca verilen bilgileri temel alarak, Sözleş
menin uygulanmasını izleyecektir; 

(b) Komisyon Taraflardan alınan bilgilere dayanarak telkin ve genel tavsiyelerde bu
lunabilecektir; 

(c) Komisyon, Organın görevleriyle i lg i l i olabilecek herhangi bir konuyu Organın 
dikkatine getirebilecektir; 

(d) Komisyon, 22. maddenin 1 (b) fıkrası uyarınca Organın kendisine havale ettiği 
tüm sorunlara ilişkin olarak uygun gördüğü şekilde işlem yapacaktır; 

(e) Komisyon, 12. maddede belirlenen yöntemle I ve II numaralı tablolarda değişik
l ik yapabilecektir; 

(f) Komisyon, bu Sözleşme uyarınca kabul ettiği karar ve tavsiyeleri, Sözleşmeye Ta
raf olmayan Devletlerin de bu doğrultuda hareket etmelerine olanak sağlamak amacıyla, söz
konusu Devletlerin dikkatine getirebilecektir. 
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Madde 22 

Organın Görevleri 

1. Komisyonun 21. maddede belirlenen görevleri ve Organ ve Komisyonun 1961 
Sözleşmesi, Değiştirilmiş 1961 Sözleşmesi ve 1971 Sözleşmesi ile belirlenmiş olan görevle
ri saklı kalmak kayd ıy l a : 

(a) Organ kendisine, Genel Sekretere veya Komisyona sağlanan veya Birleşmiş M i l 
letler kuruluşları tarafından verilen bilgilerin incelenmesi sonucunda, kendi yetki alanına g i 
ren konularda bu Sözleşmenin amaçlarının yerine getirilmediği izlenimi edinirse, i lg i l i Taraf 
veya Taraflardan konuya ilişkin olarak bilgi isteyebilecektir; 

(b) 12,13 ve 16, maddelerle i lg i l i olarak; 

(i) Organ, bu fıkranın (a) bendine uygun olarak işlem yaptıktan sonra, 12,13 ve 16. 
maddelerin uygulanmasını sağlamak için, gerek duyarsa, o günkü koşullarda gerekli gözüken 
düzeltici önlemlerin alınmasını i lg i l i Taraftan isteyebilecektir; 

(ii) Organ, aşağıdaki (iii) alt-bendi uyarınca bir işlem yapıncaya kadar, i lg i l i Tarafla 
önceki alt-bendler uyarınca yapmış olduğu haberleşmenin gizliliğine riayet edecektir. 

(iii) Organ, bu bend uyarınca i lg i l i Tarafı almaya davet ettiği düzeltici önlemlerin 
alınmadığını tesbit ederse, konuyu Tarafların, Konseyin ve Komisyonun dikkatine getirebile
cektir. B u bend uyarınca yayınlanacak tüm raporlarda, istemesi halinde i lg i l i Tarafın görüşü
ne de yer verilecektir. 

2. Herhangi bir Taraf bu madde çerçevesinde kendisini doğrudan ilgilendiren bir so
runun görüşüleceği Organ toplantılarına katı lmaya davet edilecektir. 

3. Organ tarafından bu madde uyarınca alman kararlarda oybirliği sağlanamazsa, 
azınlık görüşü de açıklanacaktır. 

4. Organın bu madde uyarınca alacağı kararlar, üye tam sayısının üçte i k i çoğunlu
ğuyla alınacaktır. 

5. Organ bu maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde belirlenen görevlerini yerine geti
rirken, elindeki tüm bilgilerin gizliliğine riayet edecektir. 

6. B u maddenin Organa vermiş olduğu sorumluluk, bu Sözleşme hükümlerine uygun 
olarak Taraflar arasında aktedilmiş olan antlaşma veya anlaşmaların uygulanmasını kapsama
yacaktır. 

7. B u maddenin hükümleri , Taraflar arasında 32. madde hükümleri kapsamına giren 
anlaşmazlıklara uygulanmayacaktır. 

Madde 23 

Organ ' ın Raporları 

1. Organ faaliyetlerine ilişkin olarak her yıl bir rapor hazırlayacaktır. B u raporda Or
ganın elindeki bilgilerin tahlili ile, varsa ve uygunsa Taraflarca verilen veya Taraflardan iste
nilen açıklamalarla Organın yapmak isteyeceği gözlem ve tavsiyelere de yer verilecektir. Or
gan, gerekli gördüğü takdirde, başka raporlar da düzenleyebilecektir. Raporlar Komisyon ara
cılığıyla ve Komisyonun uygun görebileceği gözlemleriyle birlikte Konseye sunulacaktır. 

2. Organın raporları Genel Sekreter tarafından taraflara iletilecek ve daha sonra ya
yımlanacaktır. Taraflar raporların herhangi bir kısıtlama olmadan dağıtımına iz in verecekler
dir. 
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Madde 24 

B u Sözleşmenin Öngördüğü Önlemlerden Daha Sıkı 

Önlemler Uygulanması 

Taraflar, kaçakçılığı önlemek veya bastırmak için arzu ettikleri veya gerekli gördük
leri takdirde bu Sözleşmenin öngördüğü önlemlerden daha sıkı veya daha şiddetli önlemler 
alabileceklerdir. 

Madde 25 

Daha Önceki Antlaşmalardan Kaynaklanan Hak ve 

Yükümlülüklerin İhlal Edilmezliği 

B u Sözleşmenin hükümleri Tarafların 1961 Sözleşmesi, Değiştirilmiş 1961 Sözleş
mesi ve 1971 Sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir hak veya yükümlülüklerini ihlal et
meyecektir. 

Madde 26 

imza 

B u Sözleşme 20 Aralık 1988-28 Şubat 1989 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler V i 
yana Ofisinde ve daha sonra 20 Aralık 1989 tarihine kadar Birleşmiş Milletlerin *New 
York'daki Merkezinde: 

(a) T ü m Devletlerin; 

(b) Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi tarafından temsil edilen Namibya 'nın; 

(c) B u Sözleşmede ele alınan konulara ilişkin olarak uluslararası anlaşma müzakere, 
akit ve uygulama yetkisi olan bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin imzasına açık tu
tulacaktır. Sözleşmede kullanılan Taraf, Devlet veya ulusal makam deyimleri, bu örgütler için 
kendi yetki alanları çerçevesinde geçerli olacaktır. 

Madde 27 

Onay, Kabul , Uygun Bulma veya Resmi Teyid İşlemi 

1. B u Sözleşme, Devletlerin ve Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi tarafından tem
sil edilen Namibya'run onay, kabul veya uygun bulmasına ve 26. maddenin (c) bendinde de
ğinilen bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin resmi teyid işlemlerine tabidir. Onay, ka
bul, uygun bulma ve resmi teyid belgeleri Genel Sekretere tevdi edilecektir. 

2. Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri, resmi teyid belgelerinde, bu Sözleşme
nin düzenlediği konulardaki yetki alanlarını belirteceklerdir. B u örgütler bu Sözleşmenin dü
zenlediği konularda yetki alanlarında yapılabilecek her türlü değişikliği de Genel Sekretere 
bildireceklerdir. 

Madde 28 

Katılma 

1. B u Sözleşme tüm Devletlerin, Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi tarafından 
temsil edilen Namibya 'n ın ve 26. maddenin (c) fıkrasında değinilen bölgesel ekonomik bü
tünleşme, örgütlerinin katılmasına açık tutulacaktır. Katılma, katılma belgesinin Genel Sekre
tere tevdi edilmesi yoluyla olacaktır. 

2. Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri, katılma belgelerinde, bu Sözleşmenin 
düzenlediği konulardaki yetki alanlarını belirteceklerdir. B u örgütler bu Sözleşmenin düzen
lediği konularda yetki alanlarında yapılabilecek her türlü değişikliği de Genel Sekretere b i l 
direceklerdir. 
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Madde 29 

Yürürlüğe Giriş 

1. B u Sözleşme Devletler veya Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi tarafından tem
sil edilen Namibya tarafından yirminci onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesinin 
Genel Sekretere tevdiini izleyen doksanıncı gün yürürlüğe girecektir. 

2. Yirminci onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdiinden sonra Söz
leşmeyi onaylayan, kabul eden, uygun bulan veya katılan her Devlet ile Birleşmiş Milletler 
Namibya Konseyi tarafından temsil edilen Namibya için Sözleşme, onay, kabul, uygun bul
ma veya katı lma belgesinin tevdiini izleyen doksanıncı gün yürürlüğe girecektir. 

3. 26. maddenin (c) fıkrasında değinilen her bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü 
için, bu Sözleşme resmi teyid veya katılma belgesinin tevdiini izleyen, veya daha sonraysa, 
Sözleşmenin bu maddenin 1. bendi uyarınca yürürlüğe gireceği gün, yürürlüğe girecektir. 

Madde 30 

Fesih 

1. Her Taraf, Genel sekretere yapacağı yazılı bir bildirim ile Sözleşmeyi her zaman 
feshedebilir. 

2. Fesih, fesih bildiriminin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten bir yıl sonra i l 
g i l i Taraf için geçerli olacaktır. 

Madde 31 

Değişiklikler 

1. Her hangi bir Taraf Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir. Herhangi bir de
ğişiklik önerisinin metni ve nedenleri i lg i l i Tarafça Genel Sekretere iletilecektir. Genel Sek
reter değişiklik önerisini diğer Taraflara iletecek ve öneriyi kabul edip etmediklerini soracak
tır. B u şekilde genelge yapılan değişiklik önerisi metni, herhangi bir Tarafça genelgeyi takip 
eden 24 ay içinde reddedilmez ise kabul edilmiş sayılacak ve her bir Taraf için bu değişikli
ğin kendisini bağladığını bildiren bir belgeyi Genel Sekretere tevdiinden itibaren 90 gün son
ra değişiklik o Taraf için yürürlüğe girecektir. 

2. Değişiklik önerisi herhangi bir Tarafça reddedilirse, Genel Sekreter Taraflarla da
nışmalarda bulunacak ve çoğunluk isterse sorunu Tarafların görüşleriyle birlikte Konseye su
nacaktır. Konsey, Birleşmiş Milletler Yasasının 62. maddesinin 4. fıkrası uyarınca bir konfe
rans toplamaya karar verebilecektir. Böyle bir konferans sonucu kabul edilecek her değişik
l ik bir Değişiklik Protokolünde yeralacaktır. B u Protokol ile kendini bağlı sayma iradesinin 
Genel Sekretere açıklıkla bildirilmesi gerekecektir. 

Madde 32 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

1. B u Sözleşmenin yorumlanmasında veya uygulanmasında ik i veya daha çok Taraf 
arasında anlaşmazlık çıkması halinde, Taraflar görüşme, soruşturma, arabuluculuk, uzlaştır
ma, hakemlik ve bölgesel kuruluşlara başvurma veya yargı yoluyla veya bizzat seçecekleri 
başka barışçı yollarla anlaşmazlığın çözümlenmesi amacıyla birbirlerine danışacaklardır. 

2. 1. fıkrada öngörülen yollarla çözümlenemeyen bu gibi herhangi bir anlaşmazlık, 
anlaşmazlığa taraf olan Taraf devletlerden herhangi birinin talebi üzerine karar için Uluslara
rası Adalet Divanına havale edilecektir. 
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3. 26. maddenin (c) fıkrasında atıfta bulunulan uluslararası ekonomik bütünleşme ör

gütlerinden biri bu Maddenin 1. fıkrasında öngörülen yollarla çözümlenemeyen bir anlaş

mazlığa taraf olması halinde, B M üyesi bir Devlet aracılığıyla, Konseyin Uluslararası Adalet 

Divanından Divan Statüsünün 65. Maddesi uyarınca danışma görüşü istemesini talep edebi

lecektir. B u görüş bağlayıcı olacaktır. 

4. Her Devlet, bu Sözleşmeyi imza veya onay, kabul veya uygun bulma sırasında ve

ya Sözleşmeye katılırken veya her bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü imza veya resmi te

yid veya katı lma belgesinin tevdi aşamasında, kendisini bu maddenin 2. ve 3. fıkraları ile 

bağlı saymadığını beyan edebilecektir. Diğer Taraflar böyle bir beyanda bulunan herhangi bir 

Tarafa karşı 2. ve 3. fıkralarla bağlı olmayacaklardır. 

5. B u Maddenin 4. fıkrası uyarınca beyanda bulunan herhangi bir Taraf, bu beyanını 

Genel Sekretere bildirimde bulunmak suretiyle her zaman geri çekebilecektir. 

B u Sözleşmenin Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Rusça metinler 

eşit şekilde geçerlidir. 

Genel Sekreter bu Sözleşmenin tevdi makamı olacaktır. 

Aşağıda imzaları bulunanlar, hassaten yetkili olarak bu Sözleşmeye imzalarını koy

muşlardır. Viyana'da, tek orjinal nüsha olarak işbu 1988 yılı Aralık ayının 20'nci gününde 

yapılmıştır. 

Madde 33 

A s l i Metinler 

Madde 34 

Tevdi Makamı 

E K L E R : 

Tablo I Tablo II 

Ephedrine 

Ergometrine 

Ergotamine 

Lysergic acid 

I-phenyl-2-propanone 

Pseudoephedrine 

Ethyl Ether 

Fhenylacetic acid 

Piperidine 

Acetone 

Acetic anhydride 

Anthranilic acid 

Ayrıca bu Tabloda sıralanan 

maddelerin varsa tuzları 

Ayrıca bu Tabloda sıralanan 

maddelerin varsa tuzları 
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UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST 
ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS 

AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

Adopted by the Conference at its 6th plenary meeting, 
on 19 December 1988 

The Parties to this Convention, 
Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in the illicit produc

tion of, demand for and traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, 
which pose a serious threat to the health and welfare of human beings and ad
versely affect the economic, cultural and political foundations of society, 

Deeply concerned also by the steadily increasing inroads into various social 
groups made by illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and 
particularly by the fact that children are used in many parts of the world as an i K , 
licit drug consumers market and for purposes of illicit production, distribution 
and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger 
of incalculable gravity, 

Recognizing the links between illicit traffic and other related organized 
criminal activities which undermine the legitimate economies and threaten the 
stability, security and sovereignty of States, 

Recognizing also that illicit traffic is an international criminal activity, the 
suppression of which demands urgent attention and the highest priority, 

Aware that illicit traffic generates large financial profits and wealth enabling 
transnational criminal organizations to penetrate, contaminate and corrupt the. 
structures of government, legitimate commercial and financial business, and so-<-
ciety at all its levels, 

Determined to deprive persons engaged in illicit traffic of the proceeds of 
their criminal activities and thereby eliminate their main incentive for so doing, 

Desiring to eliminate the root causes of the problem of abuse of narcotic 
drugs and psychotropic substances, including the illicit demand for such drugs 
and substances and the enormous profits derived from illicit traffic, 

Considering that measures are necessary to monitor certain substances, in
cluding precursors, chemicals and solvents, which are used in the manufacture of 
narcotic drugs and psychotropic substances, the ready availability of which has 
led to an increase in the clandestine manufacture of such drugs and substances, 

Determined to improve international co-operation in the suppression of i l 
licit traffic by sea, 

Recognizing that eradication of illicit traffic is a collective responsibility of 
all States and that, to that end, co-ordinated action within the framework of inter
national co-operation is necessary, 
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Acknowledging the competence of the United Nations in the Field of control 
of narcotic drugs and psychotropic substances and desirous that the international 
organs concerned with such control should be within the framework of that Orga
nization, 

Reaffirming the guiding principles of existing treaties in the field of narcotic 
drugs and psychotropic substances and the system of control which they embody, 

Recognizing the need to reinforce and supplement the measures provided in 
the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, that Convention as amended by 
the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, 
and the 1971 Convention on Psychotropic Substances, in order to counter the 
magnitude and extent of illicit traffic and its grave consequences, 

Recognizing also the importance of strengthening and enhancing effective 
legal means for international co-operation in criminal matters for suppressing the 
international criminal activities of illicit traffic, 

Desiring to conclude a comprehensive, effective and operative international 
convention that is directed specifically against illicit traffic and that considers the 
various aspects of the problem as a whole, in particular those aspects not envis
aged in the existing treaties in the field of narcotic drugs and psychotropic sub
stances, 

Hereby agree as follows: 

Article 1 
DEFINITIONS 

Except where otherwise expressly indicated or where the context otherwise 
requires, the following definitions shall apply throughout this Convention: 

(a) "Board" means the International Narcotics Control Board established 
by the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as 
amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961; 

(b) "Cannabis plant" means any plant of the genus Cannabis; 
(c) "Coca bush" means the plant of any species of the genus 

Erythroxylon; 
(d) "Commercial carrier" means any person or any public, private or other 

entity engaged in transporting persons, goods or mails for remuneration, hire or 
any other benefit; 

(e) "Commission" means the Commission on Narcotic Drugs of the Eco
nomic and Social Council of the United Nations; 

(J) "Confiscation", which includes forfeiture where applicable, means the 
permanent deprivation of property by order of a court or other competent author
ity; 

(g) "Controlled delivery" means the technique of allowing illicit or sus
pect consignments of narcotic drugs, psychotropic substances, substances in 
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Table I and Table II annexed to this Convention, or substances substituted for 
them, to pass out of, through or into the territory of one or more countries, with 
the knowledge and under the supervision of their competent authorities, with a 
view to identifying persons involved in the commission of offences established in 
accordance with article 3, paragraph 1 of the Convention; 

(A) "1961 Convention" means the Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961; 

(i) "1961 Convention as amended" means the Single Convention on Nar
cotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Con
vention on Narcotic Drugs, 1961; 

(/) "1971 Convention" means the Convention on Psychotropic Sub
stances, 1971; 

(k) "Council" means the Economic and Social Council of the 
United Nations; 

(0 "Freezing" or "seizure" means temporarily prohibiting the transfer, 
conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming cus
tody or control of property on the basis of an order issued by a court or a compe
tent authority; 

{tri) "Illicit traffic" means the offences set forth in article 3, paragraphs 1 
and 2, of this Convention; 

(«) "Narcotic drug" means any of the substances, natural or synthetic, in 
Schedules I and II of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that 
Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention 
on Narcotic Drugs, 1961; 

(o) "Opium poppy" means the plant of the species Papaver somniferum 
L; 

(p) "Proceeds" means any property derived from or obtained, directly or 
indirectly, through the commission of an offence established in accordance with 
article 3, paragraph 1; 

(q) "Property" means assets of every kind, whether corporeal or incorpo
real, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or in
struments evidencing title to, or interest in, such assets; 

(r) "Psychotropic substance" means any substance, natural or synthetic, or 
any natural matenal in Schedules I, II, III and IV of the Convention on Psycho
tropic Substances, 1971; 

(s) "Secretary-General" means the Secretary-General of the 
United Nations; 

(0 "Table I" and 'Table II" mean the correspondingly numbered lists of 
substances annexed to this Convention, as amended from time to time in accor
dance with article 12; 

(u) "Transit State" means a State through the territory of which illicit nar
cotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II are 
being moved, which is neither the place of origin nor the place of ultimate desti
nation thereof. 
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Article 2 

SCOPE OF THE CONVENTION 

1. The purpose of this Convention is to promote co-operation among the 
Parties so that they may address more effectively the various aspects of illicit traf
fic in narcotic drugs and psychotropic substances having an international dimen
sion. In carrying out their obligations under the Convention, the Parties shall take 
necessary measures, including legislative and administrative measures, in con
formity with the fundamental provisions of their respective domestic legislative 
systems. 

2. The Parties shall carry out their obligations under this Convention in a 
manner consistent with the principles of sovereign equality and territonal integ
rity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States. 

3. A Party shall not undertake in the territory of another Party the exercise 
of jurisdiction and performance of functions which are exclusively reserved for 
the authorities of that other Party by its domestic law. 

Article 3 
OFFENCES AND SANCTIONS 

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish 
as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally: 

{a) (i) The production, manufacture, extraction, preparation, offering, 
offering for sale, distribution, sale, delivery on any terms what
soever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, impor
tation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic 
substance contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 
1961 Convention as amended or the 1971 Convention; 

(ii) The cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for 
the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the 
provisions of the 1961 Convention and the 1961 Convention as 
amended; 

(iii) The possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic 
substance for the purpose of any of the activities enumerated 
in (i) above; 

(iv) The manufacture, transport or distribution of equipment, matenals or of substances listed in Table I and Table II, knowing that 
they are to be used in or for the illicit cultivation, production or 
manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances; 

(v) The organization, management or financing of any of the of
fences enumerated in (i), (ii), (iii) or (iv) above; 

(b) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such prop
erty is derived from any offence or offences established in accor-
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dance with subparagraph (a) of this paragraph, or From an act, of 
participation in such offence or offences, for the purpose of 
concealing or disguising the illicit origin of the property or of 
assisting any person who is involved in the commission of such 
an offence or offences to evade the legal consequences of his 
actions; 

(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, 
disposition, movement, rights with respect to, or ownership of 
property, knowing that such property is derived from an offence 
or offences established in accordance with subparagraph (a) of 
this paragraph or from an act of participation in such an offence 
or offences; 

(c) Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its le
gal system: 

(i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the 
time of receipt, that such property was derived from an offence 
or offences established in accordance with subparagraph (a) of 
this paragraph or from an act of participation in such offence or 
offences; 

(ii) The possession of equipment or matenals or substances listed in 
Table I and Table II, knowing that they are being or are to be 
used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of 
narcotic drugs or psychotropic substances; 

(iii) Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit 
any of the offences established in accordance with this article or 
to use narcotic drugs or psychotropic substances illicitly; 

(iv) Participation in, association or conspiracy to commit, attempts 
to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the 
commission of any of the offences established in accordance 
with this article. 

2. Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal 
system, each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish as 
a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the pos
session, purchase or cultivation of narcotic drugs or psychotropic substances for 

, personal consumption contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 
1961 Convention as amended or the 1971 Convention. 

3. Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set 
forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circum
stances. 

4. (a) Each Party shall make the commission of the offences established 
in accordance with paragraph 1 of this article liable to sanctions which take into 
account the grave nature of these offences, such as imprisonment or other forms 
of deprivation of liberty, pecuniary sanctions and confiscation. 
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(b) The Parties may provide, in addition to conviction or punishment, for 
an offence established in accordance with paragraph 1 of this article, that the of
fender shall undergo measures such as treatment, education, aftercare, rehabilita
tion or social reintegration. 

(c) Notwithstanding the preceding subparagraphs, in appropnate cases of 
a minor nature, the Parties may provide, as alternatives to conviction or punish
ment, measures such as education, rehabilitation or social reintegration, as we 
as, when the offender is a drug abuser, treatment and aftercare. 

(d) • The Parties may provide, either as an alternative to conviction or pun 
ishment, or in addition to conviction or punishment of an offence established in 
accordance with paragraph 2 of this article, measures for the treatment, educa 
tion, aftercare, rehabilitation or social reintegration of the offender. 

5. The Parties shall ensure that their courts and other competent authori
ties having jurisdiction can take into account factual circumstances which make 
the commission of the offences established in accordance with paragraph 1 of this 
article particularly serious, such as: 

(a) The involvement in the offence of an organized criminal group to 
which the offender belongs; 

(b) The involvement of the offender in other international organized 
criminal activities; 

(c) The involvement of the offender in other illegal activities facilitated by 
commission of the offence; 

id) The use of violence or arms by the offender, 
(e) The fact that the offender holds a public office and that the offence is 

connected with the office in question; 
(J) The victimization or use of minors; 
(g) The fact that the offence is committed in a penal institution or in an 

educational institution or social service facility or in their immediate vicinity or in 
other places to which school children and students resort for educational, sports 
and social activities; 

(ft) Prior conviction, particularly for similar offences, whether foreign or 
domestic, to the extent permitted under the domestic law of a Party. 

6. The Parties shall endeavour to ensure that any discretionary legal pow
ers under their domestic law relating to the prosecution of persons for offences 
established in accordance with this article are exercised to maximize the effec
tiveness of law enforcement measures in respect of those offences and with due 
regard to the need to deter the commission of such offences. 

7. The Parties shall ensure that their courts or other competent authorities 
bear in mind the serious nature of the offences enumerated in paragraph 1 of this 
article and the circumstances enumerated in paragraph 5 of this article when con
sidering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such 
offences. 
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8. Each Party shall, where appropnate, establish under its domestic law a 
long statute of limitations period in which to commence proceedings for any of
fence established in accordance with paragraph 1 of this article, and a longer pe
riod where the alleged offender has evaded the administration of justice. 

9. Each Party shall take appropnate measures, consistent with its legal 
system, to ensure that a person charged with or convicted of an offence estab
lished in accordance with paragraph 1 of this article, who is found within its terri
tory, is present at the necessary criminal proceedings. 

10. For the purpose of co-operation among the Parties under this Conven
tion, including, in particular, co-operation under articles 5, 6, 7 and 9, offences 
established in accordance with this article shall not be considered as fiscal of
fences or as political offences or regarded as politically motivated, without 
prejudice to the constitutional limitations and the fundamental domestic law of 
the Parties. 

11. Nothing contained in this article shall affect the principle that the de
scription of the offences to which it refers and of legal defences thereto is re
served to the domestic law of a Party and that such offences shall be prosecuted 
and punished in conformity with that law. 

Article 4 
JURISDICTION 

1. Each Party: 
(a) Shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdic

tion over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, 
when: 

(i) The offence is committed in its territory; 
(ii) The offence is committed on board a vessel flying its flag or an aircraft 

which is registered under its laws at the time the offence is committed; 
(b) May take such measures as may be necessary to establish its jurisdic

tion over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 1, 
when: 

(i) The offence is committed by one of its nationals or by a person who 
has his habitual residence in its territory; 

(ii) The offence is committed on board a vessel concerning which that 
Party has been authorized to take appropnate action pursuant to ar
ticle 17, provided that such jurisdiction shall be exercised only on the 
basis of agreements or arrangements referred to in paragraphs 4 and 9 
of that article; 

(iii) The offence is one of those established in accordance with article 3, 
paragraph 1, subparagraph (c)(iv), and is committed outside its terri
tory with a view to the commission, within its territory, of an offence 
established in accordance with article 3, paragraph 1. 
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2. Each Party: 
(a) Shall also take such measures as may be necessary to establish its ju

risdiction over the offences it has established in accordance with article 3, para
graph 1, when the alleged offender is present in its territory and it does not 
extradite him to another Party on the ground: 

(i) That the offence has been committed in its territory or on board a ves
sel flying its flag or an aircraft which was registered under its law at 
the time the offence was committed; or 

(ii) That the offence has been committed by one of its nationals; 
(6) May also take such measures as may be necessary to establish its juris

diction over the offences it has established in accordance with article 3, paragraph 
1, when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him 
to another Party. 

3. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdic
tion established by a Party in accordance with its domestic law. 

Article 5 
CONFISCATION 

1. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to enable 
confiscation of: 

(a) Proceeds derived from offences established in accordance with ar
ticle 3, paragraph 1, or property the value of which corresponds to that of such 
proceeds; 

(b) Narcotic drugs and psychotropic substances, matenals and equipment 
or other instrumentalities used in or intended for use in any manner in offences 
established in accordance with article 3, paragraph 1. 

2. Each Party shall also adopt such measures as may be necessary to en
able its competent authorities to identify, trace, and freeze or seize proceeds, 
property, instrumentalities or any other things referred to in paragraph 1 of this 
article, for the purpose of eventual confiscation. 

3. In order to carry out the measures referred to in this article, each Party 
shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, finan
cial or commercial records be made available or be seized. A Party shall not de
cline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy. 

4. (a) Following a request made pursuant to this article by another Party 
having jurisdiction over an offence established in accordance with article 3, para
graph 1, the Party in whose territory proceeds, property, instrumentalities or any 
other things referred to in paragraph 1 of this article are situated shall: 

(i) Submit the request to its competent authorities for the purpose of ob
taining an order of confiscation and, if such order is granted, give ef
fect to it; or 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32 



11 Şubat 1996 - Sayı : 22551 RESMİ G A Z E T E Sayfa : 33 

(ii) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to 
the extent requested, an order of confiscation issued by the requesting 
Party in accordance with paragraph 1 of this article, in so far as it re
lates to proceeds, property, instrumentalities or any other things re
ferred to in paragraph 1 situated in the territory of the requested Party. 

(b) Following a request made pursuant to this article by another Party hav
ing jurisdiction over an offence established in accordance with article 3, para
graph 1, the requested Party shall take measures to identify, trace, and freeze or 
seize proceeds, property, instrumentalities or any other things referred to in para
graph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation to be ordered either 
by the requesting Party or, pursuant to a request under subparagraph (a) of this 
paragraph, by the requested Party. 

(c) The decisions or actions provided for in; subparagraphs (a) and (b) of 
this paragraph shall be taken by the requested Party, in accordance with and sub
ject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral 
or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in rela
tion to the requesting Party. 

(d) The provisions of article 7, paragraphs 6 to 19 are applicable mutatis 
mutandis. In addition to the information specified in article 7, paragraph 10, re
quests made pursuant to this article shall contain the following: 

(i) In the case of a request pertaining to subparagraph (a)(i) of this para
graph, a description of the property to be confiscated and a statement 
of the facts relied upon by the requesting Party sufficient to enable the 
requested Party to seek the order under its domestic law; 

(ii) In the case of a request pertaining to subparagraph (a)(ii), a legally 
admissible copy of an order of confiscation issued by the requesting 
Party upon which the request is based, a statement of the facts and in
formation as to the extent to which the execution of the order is re
quested; 

(iii) In the case of a request pertaining to subparagraph (b), a statement of 
the facts relied upon by the requesting Party and a description of the 
actions requested. 

(e) Each Party shall furnish to the Secretary-General the text of any of its 
laws and regulations which give effect to this paragraph and the text of any subse
quent changes to such laws and regulations. 

(J) If a Party elects to make the taking of the measures referred to in 
subparagraphs (a) and (b) of this paragraph conditional on the existence of a rel
evant treaty, that Party shall consider this Convention as the necessary and suffi
cient treaty basis, 

(g) The Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral treaties, 
agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international co-op
eration pursuant to this article. 
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5. (a) Proceeds or property confiscated by a Party pursuant to para
graph 1 or paragraph 4 of this article shall be disposed of by that Party according 
to its domestic law and administrative procedures. 

(b) When acting on the request of another Party in accordance with this 
article, a Party may give special consideration to concluding agreements on: 

(i) Contributing the value of such proceeds and property, or funds derived 
from the sale of such proceeds or property, or a substantial part 
thereof, to intergovernmental bodies specializing in the fight against 
illicit traffic in and abuse of narcotic drugs and psychotropic sub
stances; 

(ii) Sharing with other Parties, on a regular or case-by-case basis, such 
proceeds or property, or funds derived from the sale of such proceeds 
or property, in accordance with its domestic law, administrative pro
cedures or bilateral or multilateral agreements entered into for this 
purpose. 

6. (a) If proceeds have been transformed or converted into other prop
erty, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead 
of the proceeds. 

(b) If proceeds have been intermingled with property acquired from legiti
mate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to 
seizure or freezing, be liable to confiscation up to the assessed value of the inter
mingled proceeds. 

(c) Income or other benefi ts deri ved from : 
(i) Proceeds; 

(ii) Property into which proceeds have been transformed or converted; or 
(iii) Property with which proceeds have been intermingled 

shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner 
and to the same extent as proceeds. 

7. Each Party may consider ensuring that the onus of proof be reversed re
garding the lawful origin of alleged proceeds or other property liable to confisca
tion, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic 
law and with the nature of the judicial and other proceedings. 

8. The provisions of this article shall not be construed as prejudicing the 
rights of bona fide third parties. 

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the mea
sures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and 
subject to the provisions of the domestic law of a Party. 

Article 6 
EXTRADITION 

1. This article shall apply to the offences established by the Parties in ac
cordance with article 3, paragraph 1. 
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2. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be 
included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Par
ties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in 
every extradition treaty to be concluded between them. 

3. If a Party which makes extradition conditional on the existence of a 
treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no 
extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradi
tion in respect of any offence to which this article applies. The Parties which re
quire detailed legislation in order to use this Convention as a legal basis for 
extradition shall consider enacting such legislation as may be necessary. 

4. The Parties which do not make extradition conditional on the existence 
of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable 
offences between themselves. 

5. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of 
the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds 
upon which the requested Party may refuse extradition. 

6. In considering requests received pursuant to this article, the requested 
State may refuse to comply with such requests where there are substantial 
grounds leading its judicial or other competent authorities to believe that compli
ance would facilitate the prosecution or punishment of any person on account of 
his race, religion, nationality or political opinions, or would cause prejudice for 
any of those reasons to any person affected by the request. 

7. The Parties shall endeavour to expedite extradition procedures and to 
simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to 
which this article applies. 

8. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, 
the requested Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant 
and are urgent, and at the request of the requesting Party, take a person whose ex
tradition is sought and who is present in its territory into custody or take other 
appropnate measures to ensure his presence at extradition proceedings. 

9. Without prejudice to the exercise of any criminal jurisdiction estab
lished in accordance with its domestic law, a Party in whose territory an alleged 
offender is found shall: 

(a) If it does not extradite him in respect of an offence established in ac
cordance with article 3, paragraph 1, on the grounds set forth in article 4, para
graph 2, subparagraph (a), submit the case to its competent authorities for the 
purpose of prosecution, unless otherwise agreed with the requesting Party; 

(b) If it does not extradite him in respect of such an offence and has estab
lished its jurisdiction in relation to that offence in accordance with article 4, 
paragraph 2, subparagraph (b), submit the case to its competent authorities for the 
purpose of prosecution, unless otherwise requested by the requesting Party for 
the purposes of preserving its legitimate jurisdiction. 
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10. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused 
because the person sought is a national of the requested Party, the requested Party 
shall, if its law so permits and in conformity with the requirements of such law, 
upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sen
tence which has been imposed under the law of the requesting Party, or the re
mainder thereof. 

11. The Tcuxies shall seek to conclude bilateral and multilateral agree
ments to carry out or to enhance the effectiveness of extradition. 

12. The Parties may consider entering into bilateral or multilateral agree
ments, whether ad hoc or general, on the transfer to their country of persons sen
tenced to imprisonment and other forms of deprivation of liberty for offences to 
which this article applies, in order that they may complete their sentences there. 

Article 7 

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE 

1. The Parties shall afford one another, pursuant to this article, the widest 
measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial 
proceedings in relation to criminal offences established in accordance with article 
3, paragraph 1. 

2. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article 
may be requested for any of the following purposes: 

(a) Taking evidence or statements from persons; 
(b) Effecting service of judicial documents; 
(c) Executing searches and seizures; 
(d) Examining objects and sites; 
(e) Providing information and evidentiary items; 
(/) Providing originals or certified copies of relevant documents and 

records, including bank, financial, corporate or business records; 

(g) Identifying or tracing proceeds, property, instrumentalities or other 
things for evidentiary purposes. 

3. The Parties may afford one another any other forms of mutual legal as
sistance allowed by the domestic law of the requested Party. 

4. Upon request, the Parties shall facilitate or encourage, to the extent con
sistent with their domestic law and practice, the presence or availability of per
sons, including persons in custody, who consent to assist in investigations or 
participate in proceedings. 

5. A Party shall not decline to render mutual legal assistance under this ar
ticle on the ground of bank secrecy. 

6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any 
other treaty, bilateral or multilateral, which governs or will govern, in whole or in 
part, mutual legal assistance in criminal matters. 
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7. Paragraphs 8 to 19 of this article shall apply to requests made pursuant 
to this article if the Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal 
assistance. If these Parties are bound by such a treaty, the corresponding provi
sions of that treaty shall apply unless the Parties agree to apply paragraphs 8 to 19 
of this article in lieu thereof. 

8. Parties shall designate an authority, or when necessary authorities, 
which shall have the responsibility and power to execute requests for mutual le
gal assistance or to transmit them to the competent authorities for execution. The 
authority or the authorities designated for this purpose shall be notified to the 
Secretary-General. Transmission of requests for mutual legal assistance and any 
communication related thereto shall be effected between the authorities desig
nated by the Parties; this requirement shall be without prejudice to the right of a 
Party to require that such requests and communications be addressed to it through 
the diplomatic channel and, in urgent circumstances, where the Parties agree, 
through channels of the International Criminal Police Organization, if possible. 

9. Requests shall be made in writing in a language acceptable to the re
quested Party. The language or languages acceptable to each Party shall be noti
fied to the Secretary-General. In urgent circumstances, and where agreed by the 
Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith. 

10. A request for mutual legal assistance shall contain: 
(a) The identity of the authority making the request; 
{b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or pro

ceeding to which the request relates, and the name and the functions of the au
thority conducting such investigation, prosecution or proceeding; 

(c) A summary of the relevant facts, except in respect of requests for the 
purpose of service of judicial documents; 

(d) A description of the assistance sought and details of any particular pro
cedure the requesting Party wishes to be followed; 

(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person 
concerned; 

(/) The purpose for which the evidence, information or action is sought. 

11. The requested Party may request additional information when it ap
pears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic 
law or when it can facilitate such execution. 

12. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the 
requested Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the re
quested Party and where possible, in accordance with the procedures specified in 
the request. 

13. The requesting Party shall not transmit nor use information or evi
dence furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or pro
ceedings other than those stated in the request without the prior consent of the 
requested Party. 
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14. The requesting Party may require that the requested Party keep confi
dential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to ex
ecute the request. If the requested Party cannot comply with the requirement of 
confidentiality, it shall promptiy inform the requesting Party. 

15. Mutual legal assistance may be refused: 
(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this ar

ticle; 
(b) If the requested Party considers that execution of the request is likely 

to prejudice its.sovereignty, security, ordre public or other essential interests; 
(c) If the authorities of the requested Party would be prohibited by its do

mestic law from carrying out the action requested with regard to any similar of
fence, had'it been subject to investigation, prosecution or proceedings under their 
own jurisdiction; 

(d) If it would be contrary to the legal system of the requested Party relat
ing to mutual legal assistance for the request to be granted. 

16. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance. 
17. Mutual legal assistance may be postponed by the requested Party on 

the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or pro
ceeding. In such a case, the requested Party shall consult with the requesting 
Party to determine if the assistance can still be given subject to such terms and 
conditions as the requested Party deems necessary. 

18. A witness, expert or other person who consents to give evidence in a 
proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in 
the territory of the requesting Party, shall not be prosecuted, detained, punished or 
subjected to any other restriction of his personal liberty in that territory in respect 
of acts, omissions or convictions prior to his departure from the territory of the 
requested Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other 
person having had, for a period of fifteen consecutive days, or for any period 
agreed upon by the Parties, from the date on which he has been officially in
formed that his presence is no longer required by the judicial authorities, an op
portunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory or, 
having left it, has returned of his own free will. 

19. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the re
quested Party, unless otherwise agreed by the Parties concerned. If expenses of a 
substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the 
Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the re
quest will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne. 

20. The Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of con
cluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the 
purposes of, give practical effect to, or enhance the provisions of this article. 
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Article S 

TRANSFER OF PROCEEDINGS 

The Parties shall give consideration to the possibility of transferring to one 
another proceedings for criminal prosecution of offences established in accor
dance with article 3, paragraph 1, in cases where such transfer is considered to be 
in the interests of a proper administration of justice. 

Article 9 
OTHER FORMS OF CO-OPERATION AND TRAINING 

1. The Parties shall co-operate closely with one another, consistent with 
their respective domestic legal and administrative systems, with a view to en
hancing the effectiveness of law enforcement action to suppress the commission 
of offences established in accordance with article 3, paragraph 1. They shall, in 
particular, on the basis of bilateral or multilateral agreements or arrangements: 

(a) Establish and maintain channels of communication between their 
competent agencies and services to facilitate the secure and rapid exchange of in
formation concerning all aspects of offences established in accordance with ar
ticle 3, paragraph 1, including, if the Parties concerned deem it appropnate, links 
with other criminal activities; 

(b) Co-operate with one another in conducting enquiries, with respect to 
offences established in accordance with article 3, paragraph 1, having an interna
tional character, concerning: 

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of being 
involved in offences established in accordance with article 3, para
graph 1; 

(ii) The movement of proceeds or property derived from the commission 
of such offences; 

(iii) The movement of narcotic drugs, psychotropic substances, substances 
in Table I and Table II of this Convention and instrumentalities used or 
intended for use in the commission of such offences; 

(c) In appropnate cases and if not contrary to domestic law, establish joint 
teams, taking into account the need to protect the security of persons and of op
erations, to carry out the provisions of this paragraph. Officials of any Party tak
ing part in such teams shall act as authorized by the appropnate authorities of the 
Party in whose territory the operation is to take place; in all such cases, the Parties 
involved shall ensure that the sovereignty of the Party on whose territory the op
eration is to take place is fully respected; 

(d) Provide, when appropnate, necessary quantities of substances for ana
lytical or investigative purposes; 

(e) Facilitate effective co-ordination between their competent agencies 
and services and promote the exchange of personnel and other experts, including 
the posting of liaison officers. 
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2. Each Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve 
specific training programmes for its law enforcement and other personnel, in
cluding customs, charged with the suppression of offences established in accor
dance with article 3, paragraph 1. Such programmes shall deal, in particular, with 
the following: 

(a) Methods used in the detection and suppression of offences established 
in accordance with article 3, paragraph 1; 

(b) Routes and techniques used by persons suspected of being involved in 
offences established in accordance with article 3, paragraph 1, particularly in 
transit States, and appropnate countermeasures; 

(c) Monitoring of the import and export of narcotic drugs, psychotropic 
substances and substances in Table I and Table II; 

(d) Detection and monitoring of the movement of proceeds and property 
derived from, and narcotic drugs, psychotropic substances and substances in 
Table I and Table U, and instrumentalities used or intended for use in, the com
mission of offences established in accordance with article 3, paragraph 1; 

(e) Methods used for the transfer, concealment or disguise of such pro
ceeds, property and instrumentalities; 

(J) Collection of evidence; 
(g) Control techniques in free trade zones and free ports; 
(h) Modern law enforcement techniques. 
3. The Parties shall assist one another to plan and implement research and 

training programmes designed to share expertise in the areas referred to in para
graph 2 of this article and, to this end, shall also, when appropnate, use regional 
and international conferences and seminars to promote co-operation and stimu
late discussion on problems of mutual concern, including the special problems 
and needs of transit States. 

Article 10 
INTERNATIONAL CO-OPERATION AND ASSISTANCE 

FOR TRANSIT STATES 

1. The Parties shall co-operate, directly or through competent interna
tional or regional organizations, to assist and support transit States and, in par
ticular, developing countries in need of such assistance and support, to the extent 
possible, through programmes of technical co-operation on interdiction and other 
related activities. 

2. The Parties may undertake, directly or through competent international 
or regional organizations, to provide financial assistance to such transit States for 
the purpose of augmenting and strengthening the infrastructure needed for effec
tive control and prevention of illicit traffic. 
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3. The Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or ar
rangements to enhance the effectiveness of international co-operation pursuant to 
this article and may take into consideration financial arrangements in this regard. 

Article 11 
CONTROLLED DELIVERY 

1. If permitted by the basic principles of their respective domestic legal 
systems, the Parties shall take the necessary measures, within their possibilities, 
to allow for the appropnate use of controlled delivery at the international level, on 
the basis of agreements or arrangements mutually consented to, with a view to 
identifying persons involved in offences established in accordance with article 3, 
paragraph 1, and to taking legal action against them. 

2. Decisions to use controlled delivery shall be made on a case-by-case 
basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements 
and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the Parties con
cerned. 

3. Illicit consignments whose controlled delivery is agreed to may, with 
the consent of the Parties concerned, be intercepted and allowed to continue with 
the narcotic drugs or psychotropic substances intact or removed or replaced in 
whole or in part. 

Article 12 
SUBSTANCES FREQUENTLY USED IN THE ILLICIT 

MANUFACTURE OF NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

1. The Parties shall take the measures they deem appropnate to prevent 
diversion of substances in Table I and Table II used for the purpose of illicit 
manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances, and shall co-operate 
with one another to this end. 

2. If a Party or the Board has information which in its opinion may require 
the inclusion of a substance in Table I or Table II, it shall notify the Secretary-
General and furnish him with the information in support of that notification. The 
procedure described in paragraphs 2 to 7 of this article shall also apply when a 
Party or the Board has information justifying the deletion of a substance from 
Table I or Table II, or the transfer of a substance from one Table to the other. 

3. The Secretary-General shall transmit such notification, and any infor
mation which he considers relevant, to the Parties, to the Commission, and, 
where notification is made by a Party, to the Board. The Parties shall communi
cate their comments concerning the notification to the Secretary-General, to
gether with all supplementary information which may assist the Board in 
establishing an assessment and the Commission in reaching a decision. 

4. If the Board, taking into account the extent, importance and diversity of 
the licit use of the substance, and the possibility and ease of using alternate sub-
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stances both for licit purposes and for the illicit manufacture of narcotic drugs or 
psychotropic substances, finds: 

(a) That the substance is frequently used in the illicit manufacture of a nar
cotic drug or psychotropic substance; 

(b) That the volume and extent of the illicit manufacture of a narcotic drug 
or psychotropic substance creates serious public health or social problems, so as 
to warrant international action, it shall communicate to the Commission an as
sessment of the substance, including the likely effect of adding the substance to 
either Table I or Table II on both licit use and illicit manufacture, together with 
recommendations of monitoring measures, if any, that would be appropnate in 
the light of its assessment. 

5. The Commission, taking into account the comments submitted by the 
Parties and the comments and recommendations of the Board, whose assessment 
shall be determinative as to scientific matters, and also taking into due consider
ation any other relevant factors, may decide by a two-thirds majority of its mem
bers to place a substance in Table I or Table II. 

6. Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be 
communicated by the Secretary-General to all States and other entities which are, 
or which are entitled to become, Parties to this Convention, and to the Board. 
Such decision shall become fully effective with respect to each Party one hundred 
and eighty days after the date of such communication. 

7. (a) The decisions of the Commission taken under this article shall be 
subject to review by the Council upon the request of any Party filed within one. 
hundred and eighty days after the date of notification of the decision. The request 
for review shall be sent to the Secretary-General, together with all relevant infor
mation upon which the request for review is based. 

(b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review 
and the relevant information to the Commission, to the Board and to all the Par
ties, inviting them to submit their comments within ninety days. A l l comments 
received shall be submitted to the Council for consideration. 

(c) The Council may confirm or reverse the decision of the Commission. 
Notification of the Council's decision shall be transmitted to all States and other 
entities which are, or which are entitled to become, Parties to this Convention, to 
the Commission and to the Board. 

8. (a) Without prejudice to the generality of the provisions contained in 
paragraph 1 of this article and the provisions of the 1961 Convention, the 1961 
Convention as amended and the 1971 Convention, the Parties shall take the mea
sures they deem appropnate to monitor the manufacture and distribution of sub
stances in Table I and Table II which are carried out within their territory. 

ib) To this end, the Parties may: 
(i) Control all persons and enterprises engaged in the manufacture and 

distribution of such substances: 
(ii) Control under licence the establishment and premises in which such 

manufacture or distribution may take place; 
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(iii) Require that licensees obtain a r^rmit for conducting the aforesaid 
operations; 

(iv) Prevent the accumulation of such substances in the possession of 
manufacturers and distributors, in excess of the quantities reauired for 

the normal conduct of business and the prevailing market conditions. 
9. Each Party shall, with respect to substances in Table I and Table II, take 

the following measures: 
(a) Establish and maintain a system to monitor international trade in sub

stances in Table I and Table II in order to facilitate the identification of suspicious 
transactions. Such monitoring systems shall be applied in close co-operation with 
manufacturers, importers, exporters, wholesalers and retailers, who shall inform 
the competent'authorities of suspicious orders and transactions. 

(b) Provide for the seizure of any substance in Table I or Table II if there is 
sufficient evidence that it is for use in the illicit manufacture of a narcotic drug or 
psychotropic substance. 

(c) Notify, as soon as possible, the competent authorities and services of 
the Parties concerned if there is reason to believe that the import, export or transit 
of a substance in Table I or Table II is destined for the illicit manufacture of nar
cotic drugs or psychotropic substances, including in particular information about 
the means of payment and any other essential elements which led to that belief. 

(d) Require that imports and exports be properly labelled and docu
mented. Commercial documents such as invoices, cargo manifests, customs, 
transport and other shipping documents shall include the names, as stated in 
Table I or Table II, of the substances being imported or exported, the quantity be
ing imported or exported, and the name and address of the exporter, the importer 
and, when available, the consignee. 

(e) Ensure that documents referred to in subparagraph (d) of this para
graph are maintained for a period of not less than two years and may be made 
available for inspection by the competent authorities. 

10. (a) In addition to the provisions of paragraph 9, and upon request to 
the Secretary-General by the interested Party, each Party from whose territory a 
substance in Table I is to be exported shall ensure that, prior to such export, the 
following information is supplied by its competent authorities to the competent 
authorities of the importing country: 

(i) Name and address of the exporter and importer and, when available, 
the consignee; 

(ii) Name of the substance in Table I; 
(iii) Quantity of the substance to be exported; 
(iv) Expected point of entry and expected date of dispatch; 
(v) Any other information which is mutually agreed upon by the Parties. 
(b) A Party may adopt more strict or severe measures of control than those 

provided by this paragraph if, in its opinion, such measures are desirable or nec
essary. 
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11. Where a Party furnishes information to another Party in accordance 
with paragraphs 9 and 10 of this article, the Party mrnishing such information 
may require mat the Party receiving it keep confidential any trade, business, com
mercial or professional secret or trade process. 

12. Each Party shall furnish annually to the Board, in the form and manner 
provided for by it and on forms made available by it, information on: 

(a) The amounts seized of substances in Table I and Table JJ and, when 
known, their origin; 

(b) Any substance not included in Table I or Table II which is identified as 
having been used in illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic sub
stances, and which is deemed by the Party to be sufficiently significant to be 
brought to the attention of the Board; 

(c) Methods of diversion and illicit manufacture. 
13. The Board shall report annually to the Commission on the implemen

tation of this article and the Commission shall periodically review the adequacy 
and propriety of Table I and Table II. 

14. The provisions of this article shall not apply to pharmaceutical prepa
rations, nor to other preparations containing substances in Table I or Table II that 
are compounded in such a way that such substances cannot be easily used or re
covered by readily applicable means. 

Article 13 

MATENALS AND EQUIPMENT 

The Parties shall take such measures as they deem appropnate to prevent 
trade in and the diversion of matenals and equipment for illicit production or 
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances and shall co-operate 
to this end. 

Article 14 
MEASURES TO ERADICATE ILLICIT CULTIVATION OF NARCOTIC PLANTS AND TO ELIMINATE 

ILLICIT DEMAND FOR NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

1. Any measures taken pursuant to this Convention by Parties shall not be 
less stringent than the provisions applicable to the eradication of illicit cultivation 
of plants containing narcotic and psychotropic substances and to the elimination 
of illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances under the provi
sions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 
Convention. 

2. Each Party shall take appropnate measures to prevent illicit cultivation 
of and to eradicate plants containing narcotic or psychotropic substances, such as 
opium poppy, coca bush and cannabis plants, cultivated illicitly in its territory. 
The measures adopted shall respect fundamental human rights and shall take due 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 44 



11 Şubat 1996 - Sayı : 22551 RESMİ G A Z E T E Sayfa : 45 

account of traditional licit uses, where there is historic evidence of such use, as 
well as the protection of the environment. 

3. (a) The Parties may co-operate to increase the effectiveness of eradi
cation efforts. Such co-operation may, inter alia, include support, when appro
pnate, for integrated rural development leading to economically viable 
alternatives to illicit cultivation. Factors such as access to markets, the availabil
ity of resources and prevailing socio-economic conditions should be taken into 
account before such rural development programmes are implemented. The Par
ties may agree on any other appropnate measures of co-operation. 

(b) The Parties shall also facilitate the exchange of scientific and technical 
information and the conduct of research concerning eradication. 

(c) Whenever they have common frontiers, the Parties shall seek to co-op
erate in eradication programmes in their respective areas along those frontiers. 

4. The Parties shall adopt appropnate measures aimed at eliminating or 
reducing illicit demand for narcotic drugs and psychotropic substances, with a 
view to reducing human suffering and eliminating financial incentives for illicit 
traffic. These measures may be based, inter alia, on the recommendations of the 
United Nations, specialized agencies of the United Nations such as the World 
Health Organization, and other competent international organizations, and on the 
Comprehensive Multidisciplinary Outline adopted by the International Confer
ence on Drug Abuse and Illicit Trafficking, held in 1987, as it pertains to govern
mental and non-governmental agencies and private efforts in the fields of 
prevention, treatment and rehabilitation. The Parties may enter into bilateral or 
multilateral agreements or arrangements aimed at eliminating or reducing illicit 
demand for narcotic drugs and psychotropic substances. 

5. The Parties may also take necessary measures for early destruction or 
lawful disposal of the narcotic drugs, psychotropic substances and substances in 
Table I and Table II which have been seized or confiscated and for the admissibil
ity as evidence of duly certified necessary quantities of such substances. 

Article 15 
COMMERCIAL CARRIERS 

1. The Parties shall take appropnate measures to ensure that means of 
transport operated by commercial carriers are not used in the commission of 
offences established in accordance with article 3, paragraph 1; such measures 
may include special arrangements with commercial carriers. 

2. Each Party shall require commercial carriers to take reasonable precau
tions to prevent the use of their means of transport for the commission of offences 
established in accordance with article 3, paragraph 1. Such precautions may in
clude: 

(a) If the principal place of business of a commercial carrier is within the 
territory of the Party: 
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(i) Training of personnel to identify suspicious consignments or persons; 
(ii) Promotion of integrity of personnel; 
(b) If a commercial carrier is operating within the territory of the Party: 
(i) Submission of cargo manifests in advance, whenever possible; 

(ii) Use of tamper-resistant, individually verifiable seals on containers; 
(iii) Reporting to the appropnate authorities at the earliest opportunity all 

suspicious circumstances that may be related to the commission of 
offences established in accordance with article 3, paragraph 1. 

3. Each Party shall seek to ensure that commercial carriers and the appro
pnate authorities at points of entry and exit and other customs control areas co
operate, with a view to preventing unauthorized access to means of transport and 
cargo and to implementing appropnate security measures. 

Article 16 

COMMERCIAL DOCUMENTS AND LABELLING OF EXPORTS 

1. Each Party shall require that lawful exports of narcotic drugs and psy
chotropic substances be properly documented. In addition to the requirements for 
documentation under article 31 of the 1961 Convention, article 31 of the 1961 
Convention as amended and article 12 of the 1971 Convention, commercial 
documents such as invoices, cargo manifests, customs, transport and other ship
ping documents shall include the names of the narcotic drugs and psychotropic 
substances being exported as set out in the respective Schedules of the 1961 Con
vention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention, the quantity 
being exported, and the name and address of the exporter, the importer and, when 
available, the consignee. 

2. Each Party shall require that consignments of narcotic drugs and psy
chotropic substances being exported be not mislabelled. 

Article 17 
ILLICIT TRAFFIC BY SEA 

1. The Parties shall co-operate to the fullest extent possible to suppress i l 
licit traffic by sea, in conformity with the international law of the sea. 

2. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel flying its 
flag or not displaying a flag or marks of registry is engaged in illicit traffic may 
request the assistance of other Parties in suppressing its use for that purpose. The 
Parties so requested shall render such assistance within the means available to 
them. 

3. A Party which has reasonable grounds to suspect that a vessel exercis
ing freedom of navigation in accordance with international law and flying the 
flag or displaying marks of registry of another Party is engaged in illicit traffic 
may so notify the flag State, request confirmation of registry and, if confirmed, 
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request authorization from the flag State to take appropnate measures in regard to 
that vessel. 

4. In accordance with paragraph 3 or in accordance with treaties in force 
between them or in accordance with any agreement or arrangement otherwise 
reached between those Parties, the flag State may authorize the requesting State 
to, inter alia: 

(a) Board the vessel; 
(b) Search the vessel; 
(c) If evidence of involvement in illicit traffic is found, take appropnate 

action with respect to the vessel, persons and cargo on board. 
5. Where action is taken pursuant to this article, the Parties concerned 

shall take due account of the need not to endanger the safety of life at sea, the se
curity of the vessel and the cargo or to prejudice the commercial and legal inter
ests of the flag State or any other interested State. 

6. The flag State may, consistent with its obligations in paragraph 1 of this 
article, subject its authorization to conditions to be mutually agreed between it 
and the requesting Party, including conditions relating to responsibility. 

7. For the purposes of paragraphs 3 and 4 of this article, a Party shall re
spond expeditiously to a request from another Party to determine whether a ves
sel that is flying its flag is entitled to do so, and to requests for authorization made 
pursuant to paragraph 3. At the time of becoming a Party to this Convention, each 
Party shall designate an authority or, when necessary, authorities to receive and 
respond to such requests. Such designation shall be notified through the Secre
tary-General to all other Parties within one month of the designation. 

8. A Party which has taken any action in accordance with this article shall 
promptly inform the flag State concerned of the results of that action. 

9. The Parties shall consider entering into bilateral or regional agreements 
or arrangements to carry out, or to enhance the effectiveness of, the provisions of 
this article. 

10. Action pursuant to paragraph 4 of this article shall be carried out only 
by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and iden
tifiable as being on government service and authorized to that effect. 

11. Any action taken in accordance with this article shall take due account 
of the need not to interfere with or affect the rights and obligations and the exer
cise of jurisdiction of coastal States in accordance with the international law of 
the sea. 

Article 18 
F R E E T R A D E Z O N E S A N D F R E E P O R T S 

1. The Parties shall apply measures to suppress illicit traffic in narcotic 
drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II in free trade 
zones and in free ports that are no less stringent than those applied in other parts 
of their territories. 
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2. The Parties shall endeavour 
(a) To monitor the movement of goods and persons in free trade zones and 

free ports, and, to that end, shall empower the competent authorities to search car
goes and incoming and outgoing vessels, including pleasure craft and fishing ves
sels, as well as aircraft and vehicles and, when appropnate, to search crew 
members, passengers and their baggage; 

(b) To establish and maintain a system to detect consignments suspected 
of containing narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I 
and Table n passing into or out of free trade zones and free ports; 

(c) To establish and maintain surveillance systems in harbour and dock 
areas and at airports and border control points in free trade zones and free ports. 

Article 19 
THE USE OF THE MAILS 

1. In conformity with their obligations under the Conventions of the Uni
versal Postal Union, and in accordance with the basic principles of their domestic 
legal systems, the Parties shall adopt measures to suppress the use of the mails for 
illicit traffic and shall co-operate with one another to that end. 

2. The measures referred to in paragraph I of this article shall include, in 
particular: 

(a) Co-ordinated action for the prevention and repression of the use of the 
mails for illicit traffic; 

(b) Introduction and maintenance by authorized law enforcement person
nel of investigative and control techniques designed to detect illicit consignments 
of narcotic drugs, psychotropic substances and substances in Table I and Table II 
in the mails; 

(c) Legislative measures to enable the use of appropnate means to secure 
evidence required for judicial proceedings. 

Article 20 
INFORMATION TO BE FURNISHED BY THE PARTIES 

1. The Parties shall furnish, through the Secretary-General, information to 
the Commission on the working of this Convention in their territories and, in par
ticular: 

(a) The text of laws and regulations promulgated in order to give effect to 
the Convention; 

(b) Particulars of cases of illicit traffic within their jurisdiction which they 
consider important because of new trends disclosed, the quantities involved, the 
sources from which the substances are obtained, or the methods employed by 
persons so engaged. 
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2. The Parties shall furnish such information in such a manner and by such 
dates as the Commission may request. 

Article 21 

FUNCTIONS OF THE COMMISSION 

The Commission is authorized to consider all matters pertaining to the aims 
of this Convention and, in particular: 

(a) The Commission shall, on the basis of the information submitted by 
the Parties in accordance with article 20, review the operation of this Convention; 

(b) The Commission may make suggestions and general recommenda
tions based on the examination of the information received from the Parties; 

(c) The Commission may call the attention of the Board to any matters 
which may be relevant to the functions of the Board; 

(¿0 The Commission shall, on any matter referred to it by the Board under 
article 22, paragraph 1(6), take such action as it deems appropnate; 

(e) The Commission may, in conformity with the procedures laid down in 
article 12, amend Table I and Table II; 

if) The Commission may draw the attention of non-Parties to decisions 
and recommendations which it adopts under this Convention, with a view to their 
considering taking action in accordance therewith. 

Article 22 
FUNCTIONS OF THE BOARD 

1. Without prejudice to the functions of the Commission under article 21, 
and without prejudice to the functions of the Board and the Commission under 
the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Conven
tion: 

(a) If, on the basis of its examination of information available to it, to the 
Secretary-General or to the Commission, or of information communicated by 
United Nations organs, the Board has reason to believe that the aims of this Con
vention in matters related to its competence are not being met, the Board may 
invite a Party or Parties to furnish any relevant information; 

(b) With respect to articles 12, 13 and 16: 
(i) After taking action under subparagraph (a) of this article, the Board, if 

satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Party con
cerned to adopt such remedial measures as shall seem under the cir
cumstances to be necessary for the execution of the provisions of 
articles 12,13 and 16; 

(ii) Prior to taking action under (iii) below, the Board shall treat as confi
dential its communications with the Party concerned under the preced
ing subparagraphs; 
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(iii) If the Board finds that the Party concerned has not taken remedial 
measures which it has been called upon to take under this 
subparagraph, it may call the attention of the Parties, the Council and 
the Commission to die matter. Any report published by the Board un
der this subparagraph shall also contain the views of the Party con
cerned, if the latter so requests. 

2. Any Party shall be invited to be represented at a meeting of the Board at 
which a question of direct interest to it is to be considered under this article. 

3. If in any case a decision of the Board which is adopted under this article 
is not unanimous, the views of the minority shall be stated. 

4. Decisions of the Board under this article shall be taken by a two-thirds 
majority of the whole number of the Board. 

5. In carrying out its functions pursuant to subparagraph 1(a) of this ar
ticle, the Board shall ensure the confidentiality of all information which may 
come into its possession. 

6. The Board's responsibility under this article shall not apply to the 
implementation of treaties or agreements entered into between Parties in accor
dance with the provisions of this Convention. 

7. The provisions of this article shall not be applicable to disputes between 
Parties falling under the provisions of article 32. 

Article 23 
REPORTS OF THE BOARD 

1. The Board shall prepare an annual report on its work containing an 
analysis of the information at its disposal and, in appropnate cases, an account of 
the explanations, if any, given by or required of Parties, together with any obser
vations and recommendations which the Board desires to make. The Board may 
make such additional reports as it considers necessary. The reports shall be sub
mitted to the Council through the Commission which may make such comments 
as it sees fit. 

2. The reports of the Board shall be communicated to the Parties and sub
sequently published by the Secretary-General. The Parties shall permit their unre
stricted distribution. 

Article 24 
APPLICATION OF STRICTER MEASURES THAN 

THOSE REQUIRED BY THIS CONVENTION 

A Party may adopt more strict or severe measures than those provided by 
this Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the 
prevention or suppression of illicit traffic. 
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Article 25 
NON-DEROGATION FROM EARLIER TREATY RIGHTS 

AND OBLIGATIONS 

The provisions of this Convention shall not derogate from any rights en
joyed or obligations undertaken by Parties to this Convention under the 
1961 Convention, the 1961 Convention as amended and the 1971 Convention. 

Article 26 

SIGNATURE 

This Convention shall be open for signature at the United Nations Office at 
Vienna, from 20 December 1988 to 28 February 1989, and thereafter at the Head
quarters of the United Nations at New York, until 20 December 1989, by: 

(a) A l l States; 
(b) Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia; 
(c) Regional economic integration organizations which have competence 

in respect of the negotiation, conclusion and application of international agree
ments in matters covered by this Convention, references under the Convention to 
Parties, States or national services being applicable to these organizations within 
the limits of their competence. 

Article 27 
RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL OR 

ACT OF FORMAL CONFIRMATION 

1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by 
States and by Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, 
and to acts of formal confirmation by regional economic integration organiza
tions referred to in article 26, subparagraph (c). The instruments of ratification, 
acceptance or approval and those relating to acts of formal confirmation shall be 
deposited with the Secretary-General. 

2. In their instruments of formal confirmation, regional economic integra
tion organizations shall declare the extent of their competence with respect to the 
matters governed by this Convention. These organizations shall also inform the 
Secretary-General of any modification in the extent of their competence with re
spect to the matters governed by the Convention. 

Article 28 
ACCESSION 

1. This Convention shall remain open for accession by any State, by 
Namibia, represented by the United Nations Council for Namibia, and by re-
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gional economic integration organizations referred to in article 26, subparagraph 
(c). Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with 
the Secretary-General. 

2. In their instruments of accession, regional economic integration organi
zations shall declare the extent of their competence with respect to the matters 
governed by this Convention. These organizations shall also inform the Secre
tary-General of any modification in the extent of their competence with respect to 
the matters governed by the Convention. 

Article 29 

ENTRY INTO FORCE 

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date 
of the deposit with the Secretary-General of the twentieth instrument of ratifica
tion, acceptance, approval or accession by States or by Namibia, represented by 
the Council for Namibia. 

2. For each State or for Namibia, represented by the Council for Namibia, 
ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of 
the twentieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the 
Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of the deposit 
of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 

3. For each regional economic integration organization referred to in ar
ticle 26, subparagraph (c) depositing an instrument relating to an act of formal 
confirmation or an instrument of accession, this Convention shall enter into force 
on the ninetieth day after such deposit, or at the date the Convention enters into 
force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is later. 

Article 30 
DENUNCIATION 

1. A Party may denounce this Convention at any time by a written notifi
cation addressed to the Secretary-General. 

2. Such denunciation shall take effect for the Party concerned one year 
after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. 

Article 31 

AMENDMENTS 

1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of 
any such amendment and the reasons therefor shall be communicated by that 
Party to the Secretary-General, who shall communicate it to the other Parties and 
shall ask them whether they accept the proposed amendment. If a proposed 
amendment so circulated has not been rejected by any Party within twenty-four 
months after it has been circulated, it shall be deemed to have been accepted and 
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shall enter into force in respect of a Party ninety days after that Party has depos
ited with the Secretary-General an instrument expressing its consent to be bound 
by that amendment. 

2. If a proposed amendment has been rejected by any Party, the Secretary-
General shall consult with the Parties and, if a majority so requests, he shall bring 
the matter, together with any comments made by the Parties, before the Council 
which may decide to call a conference in accordance with Article 62, paragraph 
4, of the Charter of the United Nations. Any amendment resulting from such a 
Conference shall be embodied in a Protocol of Amendment. Consent to be bound 
by such a Protocol shall be required to be expressed specifically to the Secretary-
General. 

Article 32 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to 
the interpretation or application of this Convention, the Parties shall consult to
gether with a view to the settlement of the dispute by negotiation, enquiry, media
tion, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or 
other peaceful means of their own choice. 

2. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed in 
paragraph 1 of this article shall be referred, at the request of any one of the States 
Parties to the dispute, to the International Court of Justice for decision. 

3. If a regional economic integration organization referred to in article 26, 
subparagraph (c) is a Party to a dispute which cannot'be settled in the manner pre
scribed in paragraph 1 of this article, it may, through a State Member of the 
United Nations, request the Council to request an advisory opinion of the Interna
tional Court of Justice in accordance with Article 65 of the Statute of the Court, 
which opinion shall be regarded as decisive. 

4. Each State, at the time of signature or ratification, acceptance or ap
proval of this Convention or accession thereto, or each regional economic inte
gration organization, at the time of signature or deposit of an act of formal 
confirmation or accession, may declare that it does not consider itself bound by 
paragraphs 2 and 3 of this article. The other Parties shall not be bound by para
graphs 2 and 3 with respect to any Party having made such a declaration. 

5. Any Party having made a declaration in accordance with paragraph 4 of 
this article may at any time withdraw the declaration by notification to the Secre
tary-General. 
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Article 33 

AUTHENTIC TEXTS 

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this 
Convention are equally authentic. 

Article 34 

DEPOSITARY 

The Secretary-General shall be the depositary of this Convention. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have 
signed this Convention. 

DONE AT VIENNA, in one original, this twentieth day of December one thou
sand nine hundred and eighty-eight. 

ANNEX 

Tahlr I 

Ephedrine 
Ergometrine 
Ergotamine 
Lysergic acid 
1 -pheny l-2-propanone 
Pseudoephedrine 

The salts of the substances listed in this Table 
whenever the existence of such salts is pos
sible. 

Table II 

Acetic anhydride 
Acetone 
Anthranilic acid 
Ethyl ether 
Phenylacetic acid 
Piperidine 

The salts of the substances listed in this table 
whenever the existence of such salts is pos
sible. 

Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı 
Cumhurbaşkanlığından: 
Karar Sayıs ı : 96/9 
Boşalan Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104/c ve 2575 Sayılı 

Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri hükümleri uyarınca, Emekli Tümgeneral O. Temel 
ŞAHİNOĞLU seçilmiştir. 

10 Şubat 1996 

Süleyman DEMİREL 
C U M H U R B A Ş K A N I 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 54 



T.C. 
Resmi Gazete 

İlânlarla i lgi l i bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 1996 
P A Z A R 

Say ı : 22551 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
E. No : 1995/36 
K . No : 1995/185 
Piyasaya Sahte Para Sürmek, Bilmeden Aldığı Sahte Parayı Bilerek Tedavüle Koymak su

çundan sanık Hamit ve Ayşe'den olma 1/1/1957 D.lu Muhammet Demiray ile İsmail ve Basra'dan 
olma, 10/3/1958 D.lu, Abbas Atabay'm Mahkememizden verilen 14/11/1995 tarihli karar üe 
TCK.nun 320, 59, 647 S.K.nun 4. maddeleri gereğince Neticeten Sanık Muhammet Demiray'ın 
2.108.333, - T L . sanık Abbas Atabay'ın 4.191.666, - T L . Ağır Para Cezası ile Cezalandırılması
na karar verildiği, karar sanıkların gıyabında verilip, bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediğin
den; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince İlanen Tebliğine, 
tebligat tarihinden 15 gün sonra kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğinin 
ilanen tebliğ olunur. 2819 

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
Sahte sen.düz.suçundan sanık Hilvan İlç. Çakmak K.N.K.Süleyman oğlu 1950 D.lu, Suphi 

Çakmaklı hakkında mahkememizin 29/6/1995 T. 1994/119 E. 1995/138, K . S . K . ile T C K . n u n 
342/1, 59/2, mad. ger. 1 S. 8 Ay.Ağ.Hp. C. ile cezalandırıldığı, kararın sanığın gıyabında veril
diğinden, tüm aramalara rağmen adreslerinde bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 
olduğundan 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30, 31. Md. uy. hükmün Resmi Gazete'de ilanen 
tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, bir suretinin Mah. 
Divan Hanesine asılmasına karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur. 2933 

• • 
Elbistan Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1994/9 
K . No : 1995/330 
Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal, dolandırıcılık suçundan Ahmet Celal ve Nuriye oğ

lu 1.1.1952 D. lu Osmaniye ilçesi Hacıosmanlı mah. nüfs. kayıtlı halen ayrıı yer Esenevler 8. So
kak No : 18 de oturan Mehmet Behçet Kılıçaslan'a T C K . 510,522, maddeleri gereğince 1 yıl 6 ay 
süre ile hapis cezası ile cezalandırılmış, bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen sanığa karar 
tebliğ edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğine ve ayrıı kanunun 28-29 maddeleri 
uyarınca yayınlandıktan 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 2452 
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Bursa 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
S.No Esas No Karar No M u h a t a b ı n A d ı S o y a d ı ve H ü k m ü n Ö z e t i 

1 1995/36 1995/787 Erkan Ateş : Salih ile Fatma'dan olma, Nizip 1972 D.Iu Gaziantep, 
Karkamış, Karanfil Köyü Nüf.K.lı, Bursa Hacıilyas Mahallesi, 
Aral Sokak Sever Apt. No: 23/5'de oturur T C K 493/1, 522,523/1, 
647/4, T C K 72, 1.800.000.- T L . Ağır Para Cezası ile Mahkumi
yetine, 

2 1994/679 1995/1009 Fikret Ergin Özalp : Kadir ve Melek'ten olma 1962 D.lu Saray İl

çesi, Ayazpaşa Mahallesi, Nüf.kayıtlı Bursa Çekirge Caddesi, A k 
tar Apt. No : 41 'de oturur, sanık hakkında 3167 S.K.nın 16/1. 
maddesi gereğince 1 sene hapis cezası ve 1 sene bankalarda çek 
keşide etme ve çek hesabı açma yasağı, 

3 1994/643 1995/1010 Fikret Ergin Özalp : Kadir ve Melek'ten olma 1962 D.lu Saray İl
çesi, Ayazpaşa Mahallesi, Nüf.kayıtlı Bursa Çekirge Caddesi, Ak 
tar Apt. No : 41'de oturur, sanık hakkında 3167 S.K.nın 16/1, 
647/4. maddeleri gereğince 1,825.000.- T L . ağır para cezası, 

4 1994/771 1995/953 Erdoğan Ağca : Hacıali ile Halime'den olma, 1955 D.lu, Kozan İl
çesi, Özbak Şökü Nüf.K.lı, Adana İli, Cemalpaşa Mah. Kapalı 
spor salonu karşısı Gün Apt. K : 5/19'da oturur. Sanık hakkında 
3167 S.K.nın 16/1 ve 647/4. maddeleri gereğince 1.825.000.-TL. 
ağır para cezası. 

5 1995/328 1995/939 Harun Demircan : Nami ile Hatice'den olma, 1975 D.lu Samsun İli 
Alaçam İlçesi Yenice Köyü Nüf. K.lı Bursa Çirişhane Mah. Deniz 
Sokak No: 13'de oturur, sanığın TCK.nm 492/1, 522, 523/1, 
647/4. maddeleri gereğince 2.800.000 - T L . ağır para cezası ile 
cezalandırılmasına, 

6 1994/123 1995/573 Sanıklar Mehmet ve Faüş'ten olma 1957 D.lu, K.Maraş İli, Pazar
cık İlçesi, Yumaklı Cerit Nüf. K.lı ve halen Gaziantep Sakarya Ma
hallesi Balioğlu Sokak No: 6'da mukim Şeydi Talan ile yine Meh
met ve Fatiş'ten olma, 1968 D.lu Pazarcık İlçesi, Yumaklıcerit nü
fusuna kayıtlı Gaziantep, Bakarya Mahallesi Balioğlu Sokak No: 
6'da mukim Ahmet Talan'ın 3167 S.K.nın 16/1. maddesi gereğin
ce ayrı ayrı birer sene hapis cezası ile mahkumiyetlerine ve birer 
sene bankalarda çek hesabı açmalarının ve çek keşide etmelerinin 
yasaklanmasına, 

7 1993/1244 1995/1178 Hakan Eren : Mehmet İle Reyhan'dan olma, Çarıkın 1973 D.lu, 
Çankın, Merkez, Yeni Mah. Nüf. K.lı Halen Çankın, Kastamonu 
Caddesi, Yaman Apt. No: 19'da oturur, sanığın 3167 S.K.nın 16/1 
maddesi gereğince bir sene hapis cezası ile mahkumiyetine ve bir 
sene süre ile bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etme
sinin yasaklanmasına, 

8 1994/1341 1995/294 Selahattin Cenkçiler : Yakup ile Melek'ten olma, 1941 D.lu, Bur
sa Osmangazi, Kayan Mah. Nüf. K.lı, Bursa, Gürsu, Hasanköy 
Cenkçiler Tavuk Çiftliğinde ikamet eder, sanığın 3167 S.K.nın 
16/1. maddesi gereğince bir sene hapis cezası ile mahkumiyetine 
ve bir sene süre ile çek keşide etmekten yasaklanmasına, 
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S.No Esas No Karar No 
9 1992/219 1995/191 

10 1994/702 1995/580 

11 1994/121 1994/915 

12 1993/79 1995/185 

13 1994/102 1994/352 

14 1994/343 1994/962 

15 1995/315 1995/560 

16 1995/823 1995/992 

M u h a t a b ı n A d ı S o y a d ı ve H ü k m ü n Ö z e t i 
Esef Unsal: Burhan ile Münire'den olma, 1949 D.lu, Adana, Cey
han, Eskihamam Nüf. K.lı, İstanbul, Fındıkzade, Hocamustafa Pa
şa Cad. Onart Apt. 176/2'de oturur, sanığın 3167 S.K.nın 16/1 ve 
647/4. maddeleri gereğince 1.825.000 - TL. ağır para cezası ile mah
kumiyetine, 
Namık Gültekin : Hasan ve Cennet'ten olma 1973 D.lu, Malatya, 
Merkez, Çamurcu Mah. Nüf. K.lı Halen İzmir, Bayraklı, Çay Mah. 
2099 Sokak No: 8'de oturur, sanık Namık Gültekin'in 3167 S.K.nın 
16/1. maddesi gereğince bir sene hapis cezası ile mahkumiyetine ve 
bir sene çek keşide etmesinin ve çek hesabı açmasının yasaklanma
sına, 
Yüksel Demir: Ahmet ile Rabiye'den olma, 1966 D.lu Samsun İli, 
Terme İlçesi, Bağsaray Köyü Nüf. K.lı halen Bursa Küçükbalıklı 
Mah. Okul Sokak No : 27'de oturur, sanığın 3167 SK.nın 16/1, 
T C K . 59 ve 647/4. maddeleri gereğince 1.500.000.- T L . Ağır para 
cezası ile mahkumiyetine ve bir sene süre ile çek hesabı açmasının 
ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına, 
Mustafa Köseömeroğlu : Süleyman Mustafa oğlu, 1938 D.lu, Çay
kara, Ataköy Mahallesi Nüf. K.lı olup halen Adana İli, Abidinpaşa 
Caddesi No: 112'de oturur, sanığın 3167 S.K.nın 16/1 ve 647/4. 
maddeleri gereğince 1.825.000.- T L . ağır para cezası ile mahku
miyetine ve sanığın bir sene bankalarda çek hesabı açmasının ve 
çek keşide etmesinin yasaklanmasına, 

Seyfettin Çıplak : Kemal ile Fahriye'den olma 1960 D.lu Pasinler 
Nüf. K.lı Pasinler İlçesi, Altıı.'jaşak Köyünde oturur, sanığın 3167 
S.K. 16/1, T C K . 59, 647/4. maddesi gereğince 1.500.000.-TL. 
ağır para cezası ile mahkumiyetine ve sanığın bir sene süre ile çek 
hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına, 
Halil Kurt : Muharrem ile El i f ten olma, 1966 D.lu, Gürün İlçesi 
Ağaçlı Nüf. K.lı olup halen İstanbul, Fatih Mahallesi, 48. Sokak 
No: 5'de oturur, sanığın 3167 S.K.nın 16/1, T C K 59, 647/4. mad
deleri gereğince 1.500.000.- TL . ağır para cezası ile mahkumiyeti
ne ve bir sene süre ile çek keşide etmesinin ve çek hesabı açması
nın yasaklanmasına, 

Naci Mansuroğlu : Diyat ile Sabriye'den olma, 1955 D.lu, Antakya 
Sümerler Mahallesi Nüf. K.lı olup halen Antakya, Kemalpaşa Cad. 
Bıdıkoğlu İşhanı K . 1, N . 62'de mukim, sanığın 3167 S.K.nın 16/1. 
maddesi gereğince bir sene hapis cezası ile mahkumiyetine ve bir 
sene süre ile çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasak
lanmasına, 
Muharrem Özdem : Sevrer ile Huriye'den olma, 1950 D.lu, Artvin 
Murgul Akantaş Köyü Nüf. K.lı Bursa Yıldırım Mah. Çatal Sokak 
No : 9/1 Bursa adresinde oturur, sanığın 3167 S.K.nın 16/1. madde
si gereğince 1 sene hapis cezası ile makkumiyetine ve sanığın 1 sene 
süre ile çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanması, 
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S.No Esas No Karar No 
17 1994/731 1995/863 

18 1994/670 1995/459 

19 1993/873 1995/186 

20 1992/1012 1994/890 

21 1995/535 1995/381 

22 1994/1433 1995/468 

23 1993/1277 1995/837 

24 1994/1454 1995/864 

25 1995/89 1995/596 

M u h a t a b ı n A d ı S o y a d ı ve H ü k m ü n Ö z e t i 
Kadir K o l : Mahmut ile Ayşe'den olma, Sürmene 1972 D.lu, Sür
mene İlçesi Fındıcak Köyü Nüf. K.lı ve ayrıı Köyde oturur, sanığın 
TCK.nın 350/2,647/4. maddesi gereğince 3.650.000.- T L . Ağır 
para cezası ile cezalandırılmasına, 

Hayati Daşkın: Hasan ile Emine'den olma, Yozgat 1948 D.lu Yoz
gat, Merkez, Fakıbeyli Köyü Nüf. K.lı olup halen Konya, Ankara 
yolu Eral Sitesi 244/B blok D : 67'de oturur, sanığın, TCK.nın 
459/1, 119, T C K . 459/son maddeleri gereğince 82.500.- T L . Ağır 
para cezası ile mahkumiyetine, 

İlyas Binbaşıoğlu : Muhammet ve Sabriye'den olma, 1965 D.lu, 
Bursa, Osmangazi, Bahar Mah. Nüf. K.lı halen İzmir, Büyükçiğli, 
Egekent Özmek Sitesi Oya Apt. K : 3, D: 5'de oturur, sanığın T C K . 
491/2, 61, 522. maddeleri gereğince 1 ay 10 gün hapis cezası ile 
mahkumiyetine, 

Muhammet Hocaoğullan : Hacı Osman ile Halime'den olma 1958 
D.lu, Ankara, Polatlı, İnler Köyü Hane: I04'de Nüf. K.lı halen Bur
sa Güllek Mah. Emniyet Caddesi Kalfa Sokak No : 2'de oturur, sa
nığın T C K 442, 647/4. maddesi gereğince 450.000.- TL . ağır pa
ra cezası ile mahkumiyetine, 

Mustafa Kara : Kazım ile Nafıse'den olma, Yenişehir 1970 D.lu, 
Bursa, Yenişehir, Fethiye Mah. Nüf. K.lı olup halen Bursa, Davut-
kadı Mah. Ortayol Cad. Sağlık Sokak No : 19'da mukim, sanığın 
6136 S.K. 13/3,647/4, T C K . 72. maddeleri gereğince 2.105.000.-TL. 
Ağır para cezası ile mahkumiyetine, 

Kazım Yıldız : Yaşar ile Gülsüm'den olma, 1963 D.lu, Manyas, 
Kızık Köyü Nüf. K.lı Bursa Işıklar Cad. Ova Sokak, İpeksultan Si
tesi E Blok D. 1 'de oturur, sanığın TCK.nın 459/2, son, 647/4, 
T C K 72 ve 2918 S.K. 119. maddeleri gereğince 285.000.- TL . ağır 
para cezası ile mahkumiyetine ayrıca sanığın ehliyetinin 10 gün 
süre ile geri alınmasına, 

Fatin Rüştü Torun : İsmail Hakkı oğlu, 1963 D.lu, Bursa, Karaca
bey, Garipçe Nüf.K.lı olup halen Beşevler Benzinlik istasyonu 
arkası 14. Blok, Siteler Cad. Varanlı Apt, D. 2'de oturur Bursa sa
nığın müsnet suçtan Beraatine, 

Resul Çiftçi : Cemal oğlu, 1968 D.lu, Bursa Yıldırım Arabayatağı 
Nüf. K.lı olup Bursa Yavuzselim Mah. Naz Sokak No: 10'da oturur, 
sanığın TCK.nın 193/2. maddesi gereğince 6 ay hapis cezıs ile mah
kumiyetine, 
Bülent Tatar : A l i İhsan oğlu, Senem'den olma, 1966 D.lu, Gürün 
İlçesi Yuva Nüf. K.lı halen Ankara, Demetevler 1. Cadde 51/C'de 
oturur, sanığın 3167 S.K.nın 16/1. maddesi gereğince bir sene ha
pis cezası ile mahkumiyetine ve bir sene süre ile çek hesabı açması
nın ve çek keşide etmesinin yasaklanması, 

2294 



11 Şubat 1996- Sayı .22551 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 59 

Denizli 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1994/1380 
K . No : 1995/910 
Sanık : Yusuf Çetin, A l i ve Feride Fatma'dan olma 10/4/1945 D. lu Denizli Merkez Göz

ler Köyü nüf. kayıtlı. 
Suç : 1/4/1994 3167 sayılı kanuna muhalefet. 
Suç Tarihi : 1/4/1994 
Karar Tarihi : 22/9/1995 
Hüküm: 3167 sk. 16/1, T C K . 81 maddeleri gereğince 1 yıl 1 ay hapis, 1 yıl çek keşide et

me ve çek hesabı açma hakkının yasaklanmasına dair, 
22/9/1995 tarihinde sanığın gıyabında verilen hüküm açık adresinin tesbit edilip gıyabi 

hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince 
adı geçen sanığa kararın îlanen Tebliğine, kararın bir suretinin Mahkeme divanhanesine asılması
na, ayrıı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılaca
ğına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 2266 

Kırıkhan Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1994/171 
K . No : 1994/270 
Sanık : Hülya Çınar, Osman ve Leyla'dan olma Uşak 1960 D. lu, Sivas îli Sivaslı Merkez 

Mahallesinde Nf. kayıtlı olup, İzmir i l i Karşıyaka İlçesi Bayraklı Mah. 1620. Sokak No: 23'de 
mukim. 

Suç : Bıçakla Etkil i Eylem 
Suç Tarihi : 15/4/1992 
Bıçakla etkili eylem suçundan yukarda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 

16/11/1994 tarih ve 1994/171-270 esas sayılı ilamı ile sanığın eylemine uyan TCK-456/2 ve 3679 
sayüı yasa ile değişik TCK-29,457/1,647. SK/4/1,6 TCK-94,40 ve 36 maddeleri gereğince 
1.615.000,-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş gıyabi hüküm sanık adına 
çıkartılan tebligata ve zabıtaca yapılan bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediği ve ad
resinin tesbitide mümkün olmadığı anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müte
akip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine üan tarihinden itibaren onbeş gün son
ra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verilmesi ilanen tebliği 
ilanı ile müzekkeredir. 2260 

Gaziantep 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1993/435 
K . No : 1995/304 
Karşılıksız çek vermek suçundan sanık, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Alleben Mahallesi 

Nüfusuna kayıtlı bulunan Zikri ile Süheyla Sevim'den olma 1961 Gaziantep D. Iu Mehmet Taner 
Ağyüz'ün 3167 SK. nun 16/1, ve T C K . nun 59. maddesi gereğince 10 ay hapis cezası ve ayrıca 
sanığın bir yıl müddetle çek keşide etmesinin yasaklanmasına dair verilen Mahkememiz'in 
26/6/1995 tarih ve 1993/435 esas 1995/304 sayılı karan ile verilen hüküm sanığın gıyabında ve
rilmiştir. Sanığın tebligat yapılacak adresi tesbit edilemediğinden, Tebligat yasasmın 28,29,30 ve 
31 maddeleri uyarınca Hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itiba
ren 15 gün sonrası kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, ilanın bir örneğinin mahkeme divanhanesi
ne asılmasına, karar verilmiştir. 

İlanen tebliğ olunur. 2238 
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Zeytinburnu 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1993/608 
K . N o : 1994/588 
Davacı : K . H . 
Müşteki: Rahime Dönmez, Yusuf kızı Zeytinburnu Yeşiltepe Mah. 57/1 Sk. No : 6 
Sanıklar : 1 - Rüştü İnedon, Halil ve Seher oğlu, 1932 D.lu, 
2 - Muharrem Gündüz, Satı ve Fadim oğlu, 1954 D.lu, Zonguldak İli, Eflani İlçesi, Kutlu-

ören Köyü nüf. kayıtlı. Halen Zeytinburnu Gökalp Mah. 42 Sk. No : 51 'de oturur. 
Suç : Yalan Şahitlik yapmak. 
Suç Tarihi : 22/6/1993 
Karar Tarihi : 22/11/1994 
Tatbik Edilen 
Kanun Maddesi: T C K . 286/1 29/son 59 647 s.y.nın 4/1-5 
Verilen Ceza : 2 ay, 15 gün hapis paraya çevrilerek sanıkların 750.000 - TL. 'er ağır para 

cezası ile tecziyelerine. 
Yukarıda isim ve adresi yazılı sanıklardan Muharrem Gündüz'ün gıyabında karar verilmiş 

ancak hüküm bunca aramalara rağmen tebliğ edilememiş ve adresi tesbit edilememiştir. Resmi Ga
zete ilanı ile sanığa tebliğine ve 7201 sayılı Yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince iş bu ilân 
tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmü kesinleşeceği ilân olunur. 2447 

Ankara 18. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1995/364 
K . No : 1995/1163 
Ted.Dik.Yar.Seb. vermek suçundan mahkememizin 8/11/1995 tarihli ilamı ile T C K . 

459/2, son, T C K . 647 SK. 4/1 647 S.Y. 6. maddeleri gereğince 442.500,- T L . ağır para cezası 
(Tecil) ile hükümlü Şemo oğlu Şakir Gültekin hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bu
lunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince adı 
geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra 
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 

2192 

E. N o : 1995/1333 
K. N o : 1995/1133 
Hır.Hır.Mal, B i l . Sat. Almak suçundan mahkememizin 1/11/1995 tarihli ilamı ile T C K . 

512/1,522/1, 647 SK. 4/1 T C K . 72. maddeleri gereğince 1.840.000 - T L . ağır para cezası ile hü
kümlü Şerafettin oğlu Osman Kavas hakkındaki gıyabı ilam bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen 
hükümlüye kararın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muha
taba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 2173 

E. N o : 1994/472 
K . No : 1995/864 
Yaralama, Kav.Sil. Teşhiri suçundan mahkememizin 19/7/1995 tarihli ilamı ile T C K . 

456/1, 463 647 S.Y. 4/1. maddeleri gereğince 450.000 - TL . ağır para cezası ile hükümlü Rahmi 
oğlu Nihat Merttürk hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın 
ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 2191 

Koyulhisar Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
Sarkıntılık suçundan sanıklar Veli Kurşun ve Mehmet Karaer hakkında mahkememize açı

lan kamu davasının yapılan yargılamaları sonunda; Mahkememizin görevsizliğine dair 5/4/1995 
tarih 1994/25 Esas, 1995/4 Karar sayılı karan sanıklardan Çorm İli, Sungurlu ilçesi Topuz Köyü 
nüfusuna kayıtlı Arap ve Satı'dan olma 1973 D.lu, Mehmet Karaer'e tüm aramalara rağmen teb
liğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmi Ga-
zete'de ilân edilmek suretiyle Tebliğine, 

ayrıı Kanunun 31. maddesi gereğince ilanın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün 
tebliğ edilmiş sayılacağı ve mahkeme masraflarının sanıktan tahsil olunacağı ilân olunur. 
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Gaziantep 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. N o : 1995/301 
K . No : 1995/481 
Esrar elde etmek amacıyla Dişi hint keneviri ekmek suçundan sanık Gaziantep İli Oğuze

l i İlçesi Kılavuz Köyü Nüfusuna kayıtlı bulunan Nebhan İli Fatma'dan olma 1948 Oğuzeli D . lu 
İsa Korkmaz'ın 2313 SK. nun 23/son, T C K . 59 maddesi gereğince 10 ay hapis cezasının, 647. SK. 
nun 6. maddesi gereğince ertelenmesine dair verilen hüküm sanığın gıyabında hüküm verilmiş 
olup, sanığın tebligat yapılacak adresi tesbit edilemediğinden. Tebligat yasasının 28,29,30 ve 31 
maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihden itibaren 15 
gün sonrası kararın kesinleşmiş (Tebliğ) edilmiş sayılmasına, ilanın bir örneğinin mahkeme divan
hanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlanen tebliğ olunur. 2239 

Gebze Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1995/1101 
K . N o : 1995/1279 
Davacı : K . H . 
Müşteki : Oya Yerdesen. 
Sanık : Yaşar Bozdoğan, Osman oğlu 1943 D. lu Pendik Kurtköyü nüf. kayıtlı Pendik 

Kurtköy Meydanı No: 3'de oturur. 

Suç : Özel evrakta sahtekarlık, 
Suç Tarihi : 20/9/1995 
Karar Tarihi : 18/10/1995 
Sanık hakkında açılan kamu davasmda sanığın beraatine karar verilmiş olup sanık tüm ara

malara rağmen aranıp bulunamadığından; 

7201 sayılı yasanın 28,29,31 maddeleri gereğince hükmün ilanına hüküm ilan edildikten 
sonra 15 gün içerisinde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 2202 

Ankara 20. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1994/752 
K . No : 1995/776 
Davac ı : K . H . 
Müdahi l : A l i Naci Yatıkkaya 
Sanık : Osman Tuğrul Müftüoğlu, Hacı Ahmet ve Gülşahin'den olma 1962 D. lu Ankara 

Keskin Kuzugüdenli Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Bilur Sokak 15/4 Kavaklıdere/ANKARA 
Suç : 3167 Sayılı kanuna muhalefet 
Suç Tarihi: 5/4/1994 

Sanığın suçu sabit görüldüğünden 3167 Sayılı Yasanın 16/1. maddesi gereğince Bir yıl sü
reyle hapis ve bir yıl bankalardan çek keşide etmekten yasaklanmasına 19/10/1995 tarihinde gıya
bında karar verildiği ve bütün aramalara rağmen bulanamadığı ve adreside meçhul kaldığından ka
rarın kendisine tebliğ edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihden 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayüacağına bir sure
tinin mahkeme divanına asılmasına ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 

2190 
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Ç o r u m Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1994/1424 
K . N o : 1995/1204 
Yankesicilik sureti ile hırsızlık suçundan sanık Çorum Evciortakışla Köyünden İsmail ve 

Ayşe Dudu'dan olma 1949 D.lu, A l i Ekber Aykaç hakkında mahkememizde yapılan yargılama so
nunda sanığın T.C.K.nun 492/6-7 son, 61,81/2 md. gereğince 1 yıl, 14 ay, 20 gün hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiş gıyabi hüküm tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğin
den 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve gelen maddeleri gereğince adı geçene Resmi Gazete'de 
yayınlanmasından 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 2198/1 

E . N o : 1990/968 
K . N o : 1995/1234 
3167 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Samsun İli, Çarşamba İlçesi Y.Donurlu Kö

yünden Mustafa oğlu 1962 D.lu, Emin Akgül'ün hakkında mahkememizde yapılan yargılama so
nunda sanığın 3167 S.Y. 16/1-2 md. gereğince 1 yıl hapis ve 1 yıl bankalarda çek hesabı açması
nın çek keşide etmesinin yasaklanmasına karar verildiği gıyabi hükmün ise tüm aramalara rağmen 
tebliğ edilememiş olması nedeni ile Resmi Gazete'de ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa 
tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 2198/2 

E . N o : 1993/666 
K . N o : 1995/1336 
Dikkatsizlik, tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık Çorum Karaba-

yır Köyünden Abdullah ve Zemzem'den olma 1975 D.lu, Orhan Mumcu'nun mahkememizde ya
pılan yargılaması sonunda, sanığın T.C.K.nun 459/2, 3406 S.Y. T.C.K.nun 19, 459/son, 72, 647 
S.Y. 4/1 md. gereğince 150.000,- TL . ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, gıya
bi hükmün tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olması nedeni ile 7201 sayılı Tebligat 
Yasasının 28 ve gelen maddeleri gereğince adı geçene Resmi Gazete'de ilân tarihinden itibaren 15 
gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 2198/3 

E. N o : 1995/464 
K . N o : 1995/1233 
Karşılıksız çek vermek suçundan sanık Tokat İli, Almus İlçesi Bakımlı Köyünden Hüse

yin ve Rabia'dan olma 12/12/1958 D.lu, A l i Çelik hakkında mahkememizde yapılan duruşma so
nunda. 3167 S.Y. 16/1-2 md. gereğince 1 yıl hapis ve 1 yıl bankalarda çek hesabı açmasının ve çek 
keşide etmesinin yasaklanmasına karar verilmiş. Gıyabi hüküm ise tüm aramalara rağmen sanığa 
tebliğ edilememiş olduğundan. 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve gelen maddeleri gereğince 
ilân tarihinden itbaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

2198/4 

Bakırköy 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1994/729 
K . N o : ¡994/730 
Mehmet ve Muazzez oğlu, 1965 D.lu, Konya Taşkent İlçesi Şıhlar Mah. nüfusuna kayıtlı 

Hüseyin Güner hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 
Eylemine uyan T.C.K.nun 416/son, 418/2, 80 40. maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası 

ile cezalandırılmasına dair verilen 12/9/1994 tarih, 1994/729-730 sayılı karar sanık gösterdiği ad
reslerde bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanununun i l 
gili hükümleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün 
sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen 
tebliğ olunur. 2201 
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Bitlis Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. N o : 1990/277 
K . N o : 1995/383 
1918 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık Irak Dahuk İli, Zaho Kasabası nüfusuna ka

yıtlı, Abdulkerim ve Bege oğlu, 1965 D . lu, Celal Abdulkerim Muhammed hakkında mahkeme
mizde yapılan yargılama sonunda mahkememizin 12/12/1995 tarih ve 1990/277 Esas, 1995/383 
Karar sayılı ilamı ile sanık hakkındaki davanın T C K . 102/4 ve C M U K . 253 maddeleri gereğince 
zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına, emanette kayıtlı eşyaların Müsaderesine karar ve
rilmiştir. 

Hükmün Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayıla
cağı ilanen tebliğ olunur. 2146 • 

İstanbul 9. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. N o : 1993/618 
K . N o : 1995/672 
Sanıklar : 1 - Atıf Ercihan Yalıntürk, B.Mehmut Turgut, A.Fatma Narkiz, 1959 doğumlu, 

İstanbul-Eyüp-Düğmeciler Mah. C. 009.21, Sy. 60, K . 16/99 da nüfusa kayıtlı olup, İzmir-Çanka-
ya-Mimar Kemalettin Caddesi No: 12'de oturur. 

2 - Yüksel Çubukcuoğlu, B.Mustafa, A.Seher, 1948 doğumlu Balıkesir İli-Ed-
remit İlçesi, Turhanbey mahallesi, C.013.01, Sy.96, K . l l l ' d e nüfusa kayıtlı olup, İzmir-Çankaya-
Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: B/21 Koçaş İş Merkezi ve Mimar Kemalettin Cad. No: 12'de oturur. 

Yukarıda açık adresleri gösterilen sanıklar Atıf Ercihan Yalıntürk ve Yüksel Çubukcuoğlu 
Mahkememizin 26/9/1995 tarih ve 1993/618 esas, 1995/672 karar sayılı ilamı ile 3167 Sayılı Ka
nunun 16/1. nci Maddesiyle 1. er yıl hapis, 1. er yıl bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşi
de etmesinin yasaklanması cezası ile tecziyelerine karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Yasa dairesinde adları geçen sanıklara adreslerinde tebligat yapılması kabil ol
mamıştır. 

Bu itibarla : ayrıı Yasanın 28 ve Müteakip Maddesine göre hüküm hülasası ilanen tebliğ 
olunur. 2247 

E. No : 1994/1418 
K . No : 1995/1043 
Sanık : Yalçm Çalışır, B.Metin, A.Şükran, 6/9/1963 doğumlu, Tekirdağ-Merkez, Yavuz 

Mahallesi C.008.09, Sy.82, K.702'de nüfusa kayıtlı olup, İstanbul-Taksim-Cihangir, Feruz Ağa 
Cad. Defterdar yolu, No: 106, Kat: 3 

Yukarıda açık adresi gösterilen sanık Yalçın Çalışır Mahkememizin 10/11/1995 tarih ve 
1994/1418 Esas, 1995/1043 Karar sayılı ilamı ile T C K . nun 510,522,40. ncı Maddeleriyle Bir Se
ne, Dört ay hapis cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Yasa dairesinde adı geçen sanığa adresinde tebligat yapüması kabil olmamıştır. 
Bu itibarla : ayrıı Yasanın 28 ve Müteakip Maddesine göre hüküm hülasası ilanen tebliğ 

olunur. 2248 

E. No : 1995/655 
K . No : 1995/673 
Sanık : A l i Uzunoğlu, B.Ahmet, A.Minnet, 1943 doğumlu, İstanbul-Eyüp-Merkez nüfu

sunda, C.013/01, Sy.23, K.42'de nüfusa kayıtlı olup, İstanbul-Samatya-Malcı Mehmet Paşa Cami 
karşısı, Hacı Kadın Sokak No: 126 

Yukarıda açık adresi gösterilen sanık A l i Uzunoğlu Mahkememizin 26/9/1995 tarih ve 
1995/655 Esas, 1995/673 karar sayılı ilamı ile, 6132 Sayılı Kanunun 7/1, TCK.19,647/4-1, 6132 
Sayılı Yasanın 7/1. Maddeleriyle 3 ay hapis, 300.000,-TL. ağır para cezası, hapsin 450.000,-TL. 
ağır para cezasına çevrilme cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Yasa dairesinde adı geçen sanığa adresinde tebligat yapüması kabil olmamıştır. 
Bu itibarla : ayrıı Yasanın 28 ve Müteakip Maddesine göre hüküm hülasası ilanen tebliğ 

olunur. 2249 
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Şarkışla Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1989/107 
K . N o : 1995/55 
Sanık : Kemalettin Örnek, Şerafettin ve Şükriiye'den olma, 1956 D.lu, Akyazı İlçesi Yu

varlak Köyü nüf. kayıtlı. 
Suç : Dikkatsizlik ve Tedbirsizlikle yaralamak 
Suç Tarihi : 21/10/1988 
Karar Tarihi : 7/6/1995 
Tatbik edilen T.C.K.nun 459/2, 2790 S.Y. 647 S.Y.nın 4, T.C.K.nun 72, 2918 S.Y.nın 119. 

maddeleri gereğince 36.000 - T L . ağır para cezası ile hürriyeti bağlayıcı ceza olan 3 ay geçici ola
rak sürücü belgesinin geri alınmasına dair verilen karar sanığın gıyabında verilmiş olup, sanığa 
tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30 maddeleri uyarınca 
ilanen tebliğine, tebliğden itibaren 15 gün içersinde kararın kesinleşeceğine, şahsına yapılmış sa
yılacağına, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 2199 

Silivri Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1994/28 
K . N o : 1995/118 
Zor kullanarak bina içinde hırsızlık suçundan sanık Selahattin ve Saide'den olma, 1968 

D.lu, Kastamonu, Cide Günebakan K . nüf. kayıtlı, İst. Arnavutköy, Boluca K . adresinde mukim 
Bahattin Tan hakkında duruşma sonunda: 

Sanığın T C K . 493/1-son, 522, maddesi uyarınca 9 sene, 4 ay hapis cezası ile cezalandı
rılmasına karar verilmiş, işbu hüküm sanığa posta ve zabıta marifetiyle adresinde bulunamadığın
dan tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen 
tebliğine, hüküm fıkrasının Resmi Gazete'de ilanına, neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra kara
rın kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 2163 • 

İmamoğlu Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1994/87 
K . N o : 1995/82 
Müşteki : Süleyman Sert. 
Sanık : Ramazan Ak, Mehmet oğlu, 1956 D.lu, Kozan İlçesi Damyeri Köyünden. 
Suç : Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamak 
Suç Tarihi : 30/6/1994 
Karar Tarihi : 28/9/1995 
Sanık Ramazan A k ' a T C K . 459/2,3506S.Y.Ek-l ve Ek-2 ve T.C.K. 19. T C K . 459/son. 

647 S.K. 4, 6 md. gereğince neticeten; 257.500- TL . ağır para cezası verilip tecil edilmiştir. 
Sanık bütün aramalara rağmen bulunup karar tebliği mümkün olmadığından iş bu ilanın 

Resmi Gazete'de yayınlanmasına müteakip 15 gün içerisinde temyiz etmesi aksi takdirde hükmün 
gıyabında kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 2240 • 

İstanbul 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. N o : 1991/860 
K . N o : 1995/614 
Davacı : K . H . 
Müdahil : İst. Gümrükler Baş.Müd. 
Sanık : Zeki Toptaş, Musa ve Sona oğlu 1950 D.lu, 
S u ç : 1918S.K.M. 
Suç Tarihi : 20/8/1991 
Yukarıda suçu yazılı olan sanık Zeki Toptaş'ın müsnet suçundan dolayı beraatine ve suç 

konusu nesnelerin zoralımına 23/10/1995 tarihinde karar verilmiş olup sanığın tüm adreslerinden 
arandığı halde bulunamamış olması cihediyle 7201 sayüı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 2254 
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İstanbul Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1994/715 
K . No : 1995/1638 
3167 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık olup Mustafa ile Zekiye'den olma 1942 do

ğumlu, Mehmet İrfan Mescioğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığının 3/6/1994 tarih 
1994/11921 esas sayılı yazılan ile Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması 
sonunda, 

G . Düşünüldü : 
3167 Sayılı yasanın 16/1. TCY. 59/2. Madde gereğince On ay müddetle hapis bir yıl müd

detle bankalarda çek hesabı açmasının yasaklanmasına dair hükmün. 

E . N o : 1994/763 
K . No : 1995/1654 
3167 Sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık Mehmet A l i ile Saadetden olma 1963 do

ğumlu Mehmet Aköz hakkında İstanbul Cumhuriyet Baş. Savcılığının 13/6/1994 tarih 1994/12521 
esas saydı iddianamesiyle mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda; 

G . Düşünüldü: 
3167 Sayılı yasanın 16/1. TCY. 59/2. Maddesi gereğince On ay müddetle hapis bir yıl 

müddetle bankalarda çek hesabı açmasının yasaklanmasına dair hükmün. 

E. No : 1995/880 
K . N o : 1995/1641 
3167 Sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık olup, Müslüm ile Hanım'dan olma 1962 do

ğumlu Mustafa Kaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığının 31/5/1995 tarih, 1995/13293 
esas sayılı iddianemesiyle mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda-, 

G. Düşünüldü : 
3167 Sayılı yasanın 16/1. T C Y . 59/2. Madde gereğince On ay müddeûe hapis bir yıl müd

detle bankalarda çek hesabı açmasının yasaklanmasına dair hükmün. 

E. No : 1995/1329 
K . No : 1995/1643 
3167 Sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık olup Halil İbrahim ile Meliha'dan olma 

1964 doğumlu Şaban Taşoğlu hakkında mahkememize açılan İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığı
nın 25/9/1995 tarih 1995/20963 esas sayılı iddianemesiyle hakkında verilen karar gereği; 

G. Düşünüldü : 
3167 Sayılı yasanın 16/1. TCY. 59/2/647/4 madde gereğince On ay hapis HPÇ. neticeten 

1.500.000,-TL. ağır para cezasıyla celandırümasına, Bi r yıl müddetle bankalarda çek hesabı aç
masının yasaklanmasına dair hükmün 

Sanıklara tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve müteakip mad
deleri gereğince ilanen tebliğine ilan tarihinden 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına, karar veril
di. 

2257 

Beyoğlu 8. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1991/306 
K . N o : 1995/751 
3167 sayılı kanunu muhalefet suçundan sanık Mehmet A l i ve Hatice oğlu, 1954 D. lu D i 

yarbakır Merkez Fatih Mahallesi nüfusunda kayıtlı olup, Kurtismailpaşa 6. Sok. Babacan Sofra 
Salonunda duran Mehmet Bilmez hakkında mahkememizin 3/7/1995 tarihli karanyla sanığa 1 yıl 
hapis bir yıl bankalarda çek hesabı açmasının çek keşide etmesinin yasaklanmasına dair karar ve
rilmiş, olup sanığın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen tebliği edilemediğinden 7201 
sayılı tebligat kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri uyarınca gıyabi hükmün ilanen tebliğine ilan 
tarihinden 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı ilan olunur. 2807 
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İzmir 1. Asliye Ceza Hakimliğinden ; 
E. No : 1993/1081 
K. No: 1995/693 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan mahkememizin 13/9/1995 tarih ve ayrıı sayılı ila

mı ile, 3167 S.K. nun 16/1 maddesi gereğince, 1 yıl hapis ve 1 yıl süre ile bankalarda çek hesabı 
açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanması cezasına hükümlü Nurettin ve Zübeyde oğlu 
1964 D. lu Diyarbakır ili Çınar ilçesi Altınakar köyü nüfs. kayıtlı sanık Bahaddin Rençber hakkın
daki gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat 
Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince sanık hakkındaki hükmün Resmi Gazetede ilan yo
lu ile tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.2718 

E. N o : 1992/677 
K . N o : 1995/773 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan mahkememizin 27/9/1995 tarih ve ayrıı sayılı ila

mı ile 3167 S.K. nun 16/1 maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 1 yıl süre ile bankalarda çek hesabı 
açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanması cezasına hükümlü Kanber ve Kıymet oğlu 
30/9/1966 D. lu İzmir : Konak, Alsancak mah. nüfs. kayıtlı sanık Metin Yenisöz hakkındaki gıya
bi karar bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayüı Tebligat 
Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince sanık hakkındaki hükmün Resmi Gazete'de ilan yo
lu ile tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olu
nur. 2719 

Tarsus 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 
E. No : 1994/630 
Davacı K . H . tarafından davalılar Güllü Dalgıntekin ve Mustafa Uçal aleyhine açtığı mü-

kerer evlilik kaydının iptali davasında; 
Tarsus Müftü mahallesi 028/03 ciltte nüfusa kayıtlı İsmail Hakkı ve Keziban'dan olma 

15/12/1976 doğumlu davalılardan Güllü Dalgıntekin ile davalı Mustafa Uçal arasında yapılan ev
liliğin iptaline 26/12/1995 tarih 1994/630 esas 1995/992 sayılı karan ile karar verilmiş olup, du
ruşma gününün davalılara İlanen Tebliğ edilmiş olmakla karar tebligat yerine kaim olmak üzere 
(tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediğinde kesinleşeceği) tebligat yerine kaim 
olmak üzere İlanen Tebliğ olunur. 2821 • • 

Aybastı Kadastro Hakimliğinden : 
1993/9 
Davacılar Duran ve Durmuş Doğan tarafından davalılar Ahmet, Hasan ve Cemal Ergi 

aleyhine açılan tesbite itiraz davasının yapılan açık duruşmasında, mirasçılardan Emine tüm araş
tırmalara rağmen bulunamamış olup, tebligatta yapılmadığından yukarıda adı geçen mirasçının 
duruşma günü olan 4/3/1996 günü saat 09.00'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini vekil
le temsil ettirmesi 3402 sayılı Yasanın 28/2. maddesi gereğince dava sebep ve delillerinin duruş
maya gelerek veya dilekçe ile bildirmesi aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunarak 
karar verileceği husus ve ilanın yapıldığı 15 gün içinde kesinleşmiş sayılacağı davetiye yerine geç
mek üzere ilanen tebliğ olunur. 3191/1-1 • • 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkeme Kd. Hâkimliğinden : 
ANKARA 

E. No: 1995/188 
K . No: 1995/237 
Karar Tarihi : 1/6/1995 
Suç : İzin tecavüzü 
Suç Tarihi: 5/10/1994- 10/10/1994 
Sanık Kimliği: Yusuf Bozdağ, Yusuf ve Habıbe oğlu, 1962 D.lu, Balıkesir Merkez Yeşilova 

Köyü nüfusuna kayıtlı, Balıkesir, Kasaplar Mah. Anafartalar Cd. No : 89'da mukim. 
Prs.Ok.Eğt.Mrk.K.lığında görevli 1981-41 sicil sayılı Astsb.Kd.Üçvş.İken Re'sen emekli edilmiş. 

Hüküm Özeti : Sanık kısa süreli izin tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından 353 sayılı 
Kanunun 9, 19 ve 176. maddeleri gereğince Mahkememizin görevsizliğine dair karar sanığa teb
liğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hük
mün Resmi Gazete'de ilanına, ilanın yapüdığı tarihten 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı
lacağı ilanen tebliğ olunur. 2559/1-1 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
KİMYASAL M A D D E V E L A B O R A T U V A R MALZEMESİ S A T I L A C A K T I R 

Etibank-Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 
1 - Müessesemiz Ambarlarında bulunan 2. maddede cins ve miktarları yazılı 20 kalem 

kimyasal madde ile toplam 65 kalem laboratuvar malzemelerinin satışı yapılacaktır. 
2 - Geçici teminat; aşağıda her grup malzeme için belirtilen miktarlarda olup nakit veya 

süresiz banka teminat mektubu olarak ihale tarihinde Müessesemiz veznesine yatırılmış olaracak-
tır. 

Miktarı Muh.Bed. Geç.Tem. 
Malzemenin Cinsi K g . (TL.) (TL.) 

1. Nikel Alüminyum Alaş. 115680 49.742.400.000 1.710.000.000 
2. Akt i f Alüminyum Oksit 87150 37.474.500.000 1.290.000.000 
3. Nikel-Gümüş Katalist 6000 2.580.000.000 89.000.000 
4. Aktif Karbon A G - 2 678 291.540.000 10.000.000 
5. Aktif Karbon A P - A 3142 1.351.060.000 47.000.000 
6 . Potasyum Karbonat 103870 3.635.450.000 125.000.000 
7. Teknik Slikajel 85310 9.384.100.000 324.000.000 
8. Orta Fosforik Asit 9000 360.000.000 12.000.000 
9. Amonyum Nitrat 3662 585.920.000 20.000.000 

10. Potasyum Hidroksit 19400 776.000.000 27.000.000 
11. Nikel Krom Katalist 1000 160.000.000 5.500.000 
12. Alüm. Platin Katalist 400 2.600.000.000 90.000.000 
13. Potasyum Bikromat 122 52.460.0000 2.000.000 
14. Kuvars kumu 4335 19.597.500 700.000 
15. Antrasit 7730 123.680.000 4.500.000 
16. Hidroflorik asit 1975 167.875.000 6.000.000 
17. Slikajel Alümajel 10000 600.000.000 21.000.000 

(Kullanılmış) (Takribi) 
18. Slikajel 1400 84.000.000 3.000.000 

(Kullanılmış) (Takribi) 
19. Nikel Krom Katalist 400 32.000.000 1.000.000 

(Kullanılmış) (Takribi) 
20. Alümojel 5000 1.075.000.000 37.000.000 

(Kullanılmış) (Takribi) 
21. Muh. Laboratuvar Malzemesi 65 Kalem 69.691.500 2.500.000 

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler Şartname ve eki Malzeme listelerini mesai gün ve sa
atleri içerisinde; 

a) Etibank Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Cihan Sokak No : 2 Ankara 
b) Etibank İzmir Alım Satım Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No : 1 İzmir 
c) Etibank İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Meşrutiyet Caddesi No : 241 Tepebaşı/İstanbul 
d) Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edebilirler. 
4 - İhale, kapalı teklif alma ve açık pazarlık usulü ile 28/2/1996 Çarşamba günü saat 

15.00'de Müessesemiz idari binasında yapılacağından, iştirakçilerin teklif mektuplarını ayrıı gün 
en geç saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat servisine vermiş olmaları gerekir. 

5 - Postadaki vaki gecikmeler ile geç yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
6 - Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile

diğine kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir. 3000/1-1 
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TELEFON REHBERİ B A S T I R I L A C A K T I R 

Türk Telekom Başmüdürlüğünden: 

BATMAN 

Batman îli için 19500 adet Alfabetik Telefon Rehberi kapalı teklif alınmak suretiyle bas

tırılacaktır. 

îhale 28/2/1996 günü saat 10.00'da Batman Telekon Başmüdürlüğünden teşkil edilecek 

komisyon tarafından yapılacaktır. 

Tekliflerin ihale günü en geç saat 09.30'a kadar Başmüdürlüğümüz Muhasebe Müdürlü

ğüne bizzat teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saat'ten sonraki müracaatlar gözönünde bu

lundurulmayacaktır. 

Firmaların verecekleri teklif son ve kesin fiyat olup, sonradan pazarlık ve indirim teklifin

de bulunulmayacaktır. 

Geçici teminat 30.000.000 - T L . (Otuzmilyon) olup, ihaleye iştirak edecek firmalar temi

natlarını nakten veya Banka teminat mektubu olarak verebileceklerdir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların, Rehber basabilecek kapasitede dizgi, baskı, ciltleme ve 

benzeri işleri yapabilecek makina parkı ile; Türk Telekon'dan alınacak bilgileri Rehber basımına 

esas olacak şekilde işlenmiş bilgi haline getirebilecek kapasitede bilgisayar sistemine sahip oldu

ğunu veya bu teçhizatı kurmak üzere ilgil i şirketlerle teknik yardım ve alım konusunda ön anlaş

ma yapmış olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. 

İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Başmüdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

İlanen duyrulur. 3011/1-1 • 
500 T O N AYÇİÇEĞİ T O H U M U KÜSPESİ SATIN A L I N A C A K T I R 

Karacabey Tarım işletmesi Müdür lüğünden : 

1 - 500 ton Ayçiçeği Tohumu Küspesi Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Teklif Mektupları en geç 4/3/1996 tarihinde saat 14.00'e kadar İşletmemize ulaştırıl

mış olacaktır. Teklifler bu saatte komisyon huzurunda açılacaktır. Postada olan gecikmeler kabul 

edilmez. 

3 - Muhammen bedel belirlenmemiş olup teklif sahipleri K D V hariç net satış fiyatlarını 

belirteceklerdir. 

4 - Teklif sahipleri tekliflerinin % 3 tutarındaki Geçici Teminatı İşletme Veznesine veya 

İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Karacabey Şb. nezdindeki 30426/14-3 nolu hesabına yatırarak 

makbuzlarını ibraz edeceklerdir. 

5 - Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 

Hatay Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Adana, Hatay ve İzmir Ticaret Borsalarında ve İşletmemizde 

ücretsiz görülebilir. Geniş bilgi : 0 224 689 64 75 (4 hat) nolu telefonumuzdan veya 689 64 79 

nolu Faksımızdan alınabilir. 

6 - TİGEM 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İşletmemiz ihaleyi yapıp yap

mamakta dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 

İlân olunur. 2861/1-1 
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MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 

PETKİM Petrokimya Holding AS. Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya Kompleksinden: 

1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan; 

- V C M Fabrikası ihtiyacı 96-D-0226-0 dosya no'lu dikişsiz eşanjör tüpleri. 

- Etilen fabrikası ihtiyacı 96-D-0224-0 dosya no'lu Dikişsiz boru ve fıttings, malzemele

ri kapalı zarf usulüyle yurt dışından satın alınacaktır. 

2 - Bu işlere ait şartnameler Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve A n -

kara-İstanbul-İzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilecektir. 

3 - Teklifler şartnamelerine uygun olarak ve her dosya için ayrı ayrı zarflarda olmak üze

re en geç 6/3/1996 saat 12.00'ye kadar Aliağa Muhaberat Servisine ulaşmış olacaktır. Teklifler ayrıı gün saat 15.00'de firmaların huzurunda açılacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 3012/2-1 

M E T A N O L SATIN A L I N A C A K T I R 

1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan Etilen Fabrikası ihtiyacı 96/A4-0302-0 dos

ya no'lu Metanol (Metil Alkol) kapalı zarf usulüyle yurt dışından satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve Ankara-İs-

tanbul-İzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilecektir. 

3 - Teklifler şartnamesine uygun olarak en geç 6/3/1996 tarih saat 12.00'ye kadar Aliağa 

Muhaberat Servisine ulaşmış olacaktır. Teklifler ayrıı gün huzurda açılacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 3013/2-1 
• 

300 T O N T O L U E N MALZEMESİ SATIN A L I N A C A K T I R 

Elmadağ BARUTSAN A.S. Genel Müdürlüğünden : 

Şirketimizin ihtiyacı olan 300 ton toluen malzemesi Teknik ve İdari Şartnamesine uygun 

olarak satın alınacaktır. 

1 - Bu işe ait Teknik ve İdari Şartname Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin 

edilebilir. 

2 - İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - En son teklif verme günü 27 Şubat 1996 Salı günü saat 14.00'e kadardır. 

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 3152/2-2 

50 T O N S O D Y U M SÜLFİT MALZEMESİ SATIN A L I N A C A K T I R 

Şirketimizin ihtiyacı olan 50 ton Sodyum Sülfit malzemesi Teknik ve İdari Şartnamesine 

uygun olarak satın alınacaktır. 

1 - B u işe ait Teknik ve İdari Şartname Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz temin 

edilebilir. 

2 - İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 - En son teklif verme günü 28 Şubat 1996 Çarşamba günü saat 14.00'e kadardır. 

4 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Şirketimiz 2886 sayüı Kanuna tabi değildir. 3153/2-2 

re en geç 6/3/1996 saat 12.00'ye kadar Aliağa Muhaberat Servisine ulaşmış olacaktır. Teklifler ay

nı gün saat 15.00'de firmaların huzurunda açılacaktır. 
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ÖN SEÇİM İLANI 
T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel 

Müdürlüğünden : . 

Demiryollar, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı (OLH) istanbul 4. Bölge Müdür
lüğü, şuurları içerisinde bulunan; 

170.000.000.000.-(Yüzyetmişmilyar) 1_ kesif bedelli Balıkesir-Marmara Adası Yat 
Limanı İkmal İnşaatı ve Üst Yapı Tesisleri, 

inşaatı 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 2990 Sayılı Kanunla değiştirilen 44. ve 
35/b. maddeleri uyarınca "Belli istekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü" ile ihaleye ç ı 
karılacaktı*^ 

1- isteklilerin önseçime katılabilmeleri için; 

(a) 1996 yılı vizeli Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 

(b) En az keşif bedeli kadar (B) gurubu Müteahhitlik Karnesinin aslı veya ilan 
tarihinden sonra alınmış Noter tasdikli sureti, 

(c) isteklinin önseçimde değerlendirmeye esas alınmasını istediği benzer işe 
ait prim borcu olmadığına dair, bağlı bulunduğu SSK'dan alacağı belge ile 1990-1994 
yıllarına ait vergi borcu olmadığına dair, bağlı bulundukları Vergi Dairesinden alacağı 
Vergi llişiksizlik Belgesi aslı veya Noter tasdikli suretini, 

(d) Mali Durum Bildirgesini, (ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit edil
mek şartı ile ihalesine gireceği işin asgari keşif bedelinin % 20'si kadar teminat mek
tubu kredi olması şarttır.) 

(e) 2886 Sayılı kanuna göre cezalı durumda olmadığına ve Genel Müdürlüğü
müzle ihtilaflı durumda bulunmadığına dair taahhütnameyi, 

(f) Teknik Personel Bildirgesini, 

(g) Bu işte kullanacağı Makina ve Teçhizat Bildirgesini, 

(h) Biten ve devam eden işlere ait son 15 yıllık Taahhüt Bildirgesini, 

(ı) Ortak Girişim halinde Noter tasdikli, Ortak Girişim Beyannamesini (Pilot 
Firmayı belirtmek suretiyle) ve eki Ortaklık Sözleşmesini (Noter tasdiki şart değildir.), 

vermeleri gerekmekte olup, bu belgeler yukarıdaki sıralamaya göre tanıtım dosya
sına düzenli bir şekilde konulacaktır. 

2- 1. Maddede yazılı belgeleri tam ve eksiksiz olan isteklilerden; 

(a) Bu işin keşif bedelinin 1995 yılı fiyatları ile en az % SO'si kadar devam 
eden veya bitirilmiş Liman, Barınak, Tersane, Rıhtım, İskele ve Mendirek İnşaatlarından 
herhangi birisini yapmış veya yapmakta olma şartı aranacaktır. 

istekliler daha önce yapmış olduğu ve halen devam etmekte olan ve yukarıda ya
zılan benzer işlerin cinsini, keşif bedelini, başlama ve bitiş tarihlerini, hangi kuruluşa 
taahhüt ettiklerini ve son hakediş tutarını gösteren taahhüt bildirisini, ayrıca ön seçim
de değerlendirmeye esas alınacak benzer iş yaptığına dair iş bitirme belgesinin veya 
devam eden iş için idareden almış olduğu belgenin aslını veya Noter tasdikli suretini 
vereceklerdir. 

(b) Pilot Firmalar 1. Madde'de istenen tüm belgelerle birlikte 2 (a) Mad
de'sinde belirtilen şartlardan birisini tek başına sağlamak zorundadır. Ortak Girişim 
(Konsorsiyum) üyeleri ise 2 (a) Madde'sinin dışındaki tüm şartları sağlamak zerjındadır. 



11 Şubat 1 9 9 6 - S a y ı : 22551 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 71 

3) İş bitirme belgeleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Formlarına uygun olarak i l 
gili kamu kuruluşunun yetkili organınca düzenlenmiş ve onaylanmış olacaktır. (Aslı veya 
Noter'ce onaylanmış örneği) 

Firmaların yeterlik almak için idareye ibraz ettikleri belgeler arasında gerçek dışı 
bilgilet bulunması ve/veya sahte olması halinde, ihaleye iştirak ettirilmeyecekler! gibi, 
yasanın ön gördüğü müddet kadar, Bakanlık'ca haklarında ihalelere katılmaktan yasa
klama karan verilecek ve yasal koğuşturma yapılacaktır. 

4- Son başvurma tarihi 15/02/1996 mesai saati sonu olup, başvuruda bulunan istek
liler atasından bu ihalelere katılmaları Bakanlık Makamınca yeterli ve uygun görülenler, 
davet mektubu ile ihaleye çağrılacaktır. 

5- Başvuru adresi Ulaştırma Bakanlığı Sitesi Demiryollar Limanlar ve Havameyd-
anları İnşaatı Genel Müdürlüğü (D) Blok Emek / ANKARA 'd ır . 

Telgraf, Telex veya Telefax'la yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

İlgililere duyurulur. 
3277/1-1 

MUHTELİF CİNS V E MİKTARDAKİ AŞAĞIDA YAZILI 
İŞLETME MALZEMELERİ SATIN A L I N A C A K T I R 

T .K . I . Alpagut-Dodurga Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğünden : 
1 - Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyacı, 
1400 Metre Sert Polietilen boru 0 110 mm. 

600 Metre Sert Polietüen boru 0 63 mm. 
3500 Metre 1 " Su Hortumu 
4596 Metre 1 " - 2 " Galvanizli Boru (Manşonlu) 

270 Adet Sürgülü Vana 1 " -2" 
4 Adet Kol lu cekvalf 6 " 

Genel ve eki Teknik şartname doğrultusunda, kapalı zarfla teklif almak suretiyle Ço-
rum/Dodurga'daki Bölge Müdürlüğümüzde 5/3/1996 tarihinde saat 15.00'de ihale edilerek satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait Genel Şartnameler dilekçe verilmek suretiyle 500.000,-TL. bedelle T.K.İ. 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrum/ANKARA T.K.İ. İstanbul Sa-
tınalma Müdürlüğü (G. 62. Sokak Atatürk Öğrenci Sitesi Karşısı) Zeytinburnu/İSTANBUL ve Ço
rum Dodurga'daki Bölgemiz Makina İkmal Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin, teklif mektuplarını en son 5/3/1996 günü saat 14.00'e kadar Bölgemiz Ge
nel Muhaberat Servis Şefliğine vermiş olmaları gerekmektedir. 

4 - İhalenin Geçici teminatı teklif edilen toplam bedelin % 3'ü nisbetinde olacaktır. 

5 - Postada geciken teklifler ile faks veya telefonla verilen teklifler değerlendirmeye alın
maz. 

6 - Bölgemiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir. 2982/ 2-2 
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158 K A L E M İLAÇ İHALESİ YAPILACAKTIR 
Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi Baştabipliğinden : 

ALINACAK :MtKTARI:nTJHAMMEN TUTARIîGECICI TEMİNATI:SEKLİ rTARIHI : GÜNÜ : SAATİ: 
MALZEMENİN ADI 
158 Kalem ilaç 34.955.345.000.-1.048.660.350- Kapalı 29.02.1996 perşembe lOao'da 
ihalesi hk. teklif usûlü 

Dr.Muhittin Ulksr Acil Yardım vs Travmatoloji Hastanesi 158 kalem ilaç ihalesi yukarıda 
göster i lan tarih ve saatte 84/8213 sayılı D.S. 1 .Yönetmeliğinin 29/a maddesi gereğince 
taliplisine ihale edilecek. 

TALİPLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER : 

a) Kanuni ikametgahı olması , 
b) Türkiye'de tebligat abrası göstermesi. 
c) Ticaret ve /veya sanayi adası Belgesi vermeleri ( 19% yılına ait olacak ) 
d) İmza sirküleri vermeleri. 
s) İstekliler adına vekaleten katılanlardan, ietekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten.iştirak edenin noter taetikli imza sürküleri olması. 
f) 158 kalem ilaç ihalsei için toplam 1.048.660.350.-TL geçici teminat yatırmaları veya 
teminat mektubu vermeleri (teminat mektubunda daha önce i l g i l i banka şubesince verilen 
teminat mektupları toplamı ile ayrıı eubenin limitlerinin gösterilmesi ), 

g) İhale Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi ihale odasında yapılacaktır 
h) Talipliler Teklif zarfını yukarıda yazılı ihale eaatıne kadar ihale komisyon başkanlığına 

vereceklerdir, 
OTeapıt edilen muhammen fıatlara KDV dahil değildir, 
ı)postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği 

İlan olman. 3165/1-1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1- Üniversitemiz öğrenci yemekhanelerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi, mıktan, 
muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen gıda ve ihtiyaç maddeleri "Döner Sermaye 
Yönetmeliğinin" 29ncu maddesinin a-fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 

2- Belirtilen işe ait gerekli şartnameler ile diğer belgeleri ihtiva eden dosya Üniversitemiz 
Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Saymanlık veznesindenl.500 OOÜ.-U. (BirmilyonbeşvüzbinTL) 
karşılığı temin edilebilir. Şartname almak mecburidir. Alınan şartnameler ihaleye giren Ilımalardan ihale 
günü saat 12.00'deTjeri alınacaktır. 

3- İhaleye katılma şartlarına haiz kişi ve kuruluşlar söz konu.su işle iştigal ettiklerine dair 
Ticaret Odası ve diğer meslek kuruluşlarından alacakları 1996 yılı vizeli yetki belgeleri ile şartnamelerde 
belirtilen niteliklere uygun olarak muhammen bedel üzerinden % (yüzde) kaç lira indirimle 
verebileceklerini belirten ayrı ayrı hazırlayacaktan teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı Tl 02.1996 giinıi 
saat 12.00'ye kadar ihale komisyonu başkanlığına makbuz mukabili teslim etmelen gerekmektedir 

4- İhale mevzuu her guruptaki malzemeler bir bütün olup kısmı teklif verilemez, bu itibarla her 
gurup için ayrı ayrı teklif verilecek, ihalesi de nşnğıda belirtilen saatlerde ayrı ayrı Yap ı lacak t ı r 

5- Birinci sıradaki Et ihalesi saat 13.00'de, ikinci sıradaki Piliç eti ve yumurta ihalesi saat 
13-30'da, Üçüncü sıradaki Kuru gıda ihalesi saat 14.00'de , Dördüncü sıradaki Yaş sebze ve mevve 
ihalesi saat 14.30'da, Beşinci sıradaki Süt ve süt mamulleri ihalesi saat 15.00'de. Altıncı sırada Ekmek 
ihalesi saat 15.30'da, Yedinci sıradaki LPG Tüp Gaz ihalesi saat I6.0ü'da yapılacaktır. 

http://konu.su
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6- Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamaktı ve dilediğine ihale yapmakta serbestit. 

7- Telgrafla müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlardan doğan gecikmeler dikkate alınmaz. 

SATIN ALİNACAK 

Sıra No Malzemelerin Cinsi Miktarı Muhammen Bedel %*> Geçici Teminat 

1- Et İhalesi 2 Kalem 35.060.000.000, 1.051.800.000, 

2- Piliç Etiive Yumurta 2 Kalem 2.534.000.000, 76.020.000, 

3- Kuru Gıda 49 Kalem 25.983.500.000, 779.505.000, 

4 Yaş Sebze ve Meyve 29 Kalem 7.517.500.000, 225.525.000, 

5- Süt ve Süt Mamulleri 5 Kalem 3.760.000.000, 112.800.000, 

6- Ekmek İhalesi 1 Kalem 5.000.000.000, 150.000.000, 

7- LPGTüp-Gaz ihalesi- 3 Kalem 3.733.000.000, 111.990.000, 

2865/1-1 

MUHTELİF MALZEME SATILACAKTIR 
TED AŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

T e ş e k k ü l ü m ü z Ankara G ö l b a ş ı Merkez Ambarında bylunan i h t i y a ç d ı ş ı ve 
i h t i y a ç f a z l a s ı malzemelerin piyasaya s a t ı ş ı y a p ı l a c a k t ı r . 

MALZEMELERİN YERt VE CİNSLERt : 

Merkez Ambarı Gölbaşı /ANKARA'da 

1- İ n ş a a t Demiri Q 18-22-26-32 mm 251.320 Kg. 
2- Muh. G e r i l i m ve G ü ç ' t e D a ğ ı t ı m T r a f o l a r ı 204 Adet 
3- Muh. ö l ç ü a l e t l e r i 2111 Adet 
4- Muh. Akım ve Ger i l im T r a f o l a r ı 16,074 Adet 
5- Muh. İ z a l a t ö r 169,723 Adet 
6- Bağ î z a l a t ö r p a r ç a s ı 159 Adet 
7- C - 1 5 - İ 0 T a ş ı y ı c ı i z a l a t ö r Demiri 78,500 Kg. 
8- S igor ta buşonu ve k a p a ğ ı 2563 Adet 
9- S i g o r t a Grubu 268 Adet 

10- Lente Gerdirme ve Kuşgözü 118,500 Kg. 
11- W i l l y s Jeep, Dodge Pick-up ve FWD Kamyon yedek p a r ç a l a r ı 1924 Adet 
12- At las Kompresörü yedek p a r ç a l a r ı 18 Adet 
13- Trafo y a ğ ı 3780 Kg. 
14- Muh. y e r a l t ı kablosu 1260 Kg. 
15- K e s i c i , a ş ı r ı akım r ö l e s i ve s a y a ç 31 Adet 
SATIŞIN YAPILACAĞI YER VE TARİH : 

TEDAŞ T i c a r e t Da ire s i B a ş k a n l ı ğ ı K a t : l Oda No 13 İ n ö n ü B u l v a r ı No:27 
B a h ç e l i e v l e r / A N K A R A ' d a 28.02.1996 Çarşamba g ü n ü , ( T e k l i f l e r en g e ç 28.02.1996 
Çarşamba günü saat 12.oo'ye kadar ayrıı adreste l . K a t 1009/A n o . l u odadaki 
Muhaberat Serv i s ine v e r i l m i ş o l a c a k t ı r . ) 

SATIŞ ŞARTNAMESİ : 

TEDAŞ T icare t D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı S a t ı ş Müdürlüğü K a t . l Oda No:27 İ n ö n ü 
B u l v a r ı No:27 Bahçe l i ev l er /ANKARA adresinden temin e d i l e b i l i r . Ş a r t n a m e almak 
mecburidir . 

Teşekkü lümüz 2886 s a y ı l ı Devlet İ h a l e Kanununa tab i o l m a y ı p , i h a l e y i 
y a p ı p yapmamakta ve d i l e d i ğ i n e vermekte s e r b e s t t i r . 

3281/1-1 
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KÖMÜR N AKLETTİRİLECEKTİR 
T E K E L Tütün. Tütün Mamulleri. Tuz ve Alkol İsletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1- Manisa-Soma'dan Tokat Sigara Fabrikasına yapılacak % 30 azalır-çoğalır 9000 ton 
Kömür nakliyesi işi i h a l e s i , mevcut şartnamesine göre 26.2.1996 günü saat 15.00 
de İstanbul Unkapan'ındaki Genel Müdürlüğümüz II. thale Komisyonunda Kapalı Zarf 
yöntemiyle yapılacaktır. 

2- Geçici Teminat, Tekel, Tütün Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü adına alınmış olup, en az üç ay süreli ve l i m i t d a h i l i 630.000.000.-
TL d i r . 

3- Bu işe a i t şartnameler Ticaret Dairesi Başkanlığından 500.000.-Tl karşılığında 
satın alınabilir. 

4- l s t e k l i l e r İdari şartnamesinin 1.3..Maddesinde is t e n i l e n b e l g e l e r i , Sigara Sa
nayii İşletmeleri Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğüne (Cevizli-İst) 16.2.1996 
günü mesai bitimine kadar vererek, alacakları ihaleye katılma belgesini ve. 
geçici teminat mektubu i l e şartnamesinde i s t e n i l e n diğer belgeleri ihale günü 
•saat 14.00'e kadar anılan komisyona vermiş olacaklardır. 

5- Kuruluşumuz 2886 sayılı yasa kapsamında değildir. Emniyetli kârlı ve verimli 
t e k l i f değerlendirileceğinden ucuz t e k l i f vericiye b i r hak sağlamaz. 

6- Postada doğacak gecikmeler telgraf ve teleksle b i l d i r i l e n t e k l i f l e r dikkate 
alınmıyacaktır. 

7- Kuruluşutnuz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta 
se r b e s t t i r . 

rxmrRULUR. 
_ 2866/1-1 

TRAFO ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1- Genel MUdUrlUğümUze bağlı. Silahtar ambar sahasında bulunan 49 adet arızalı 

dağıtım trafosunun onarımı, kapalı t e k l i f alma usulüyle yaptırılacaktır. 

KEŞİF BEDELİ : GEÇİCİ TEMİNAT : 

12.330.000.000. -Tl. 369.900.000.-TL. 

2- İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
ŞARTNAMELER 
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Abdillhakhamit Cad. No:79 Kat:3 Oda No:304 TEL:237 23 50/561 
TAKSİM/İSTANBUL 

adresinden dosya; 3.000.000.-TL. (KDV.Dahil) bedel mukabilinde alınır. 

3- Teklifler en geç 28.2.1996 günU saat 10.00*a kadar ayrıı adreste l^kat 
102 no . lu odadaki Muhaberat Servisine veri lmel idir . 

4- Kurumumuz 2886 s a y ı l Devlet İ h a l e Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 
yapmamakta veya d i l e d i ğ i n e kısmen veya tamamen vermekte serbestt ir . 

3028/1-1 
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A K A R Y A K I T SATIN A L I N A C A K T I R 
Boğaziçi Elektr ik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür lüğünden : 

1- Genel Müdürlüğümüzde g ö r e v yapan a r a ç l a r ı n a k a r y a k ı t ikmal in i k a r ş ı l a m a k 

ü z e r e Protokol e s a s l a r ı dahi l inde 36000 İ t . s ü p e r benzin, 18000 İ t . normal benzin, 

ve 21000 İ t . motorin s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . 

KEŞİF BEDELİ : GEÇİCİ TEMİNAT : 

2.600.000.000.-; . 78.000.000.-TL. 

2- İ h a l e y e k a t ı l m a k i ç i n ş a r t n a m e almak mecburidir . 

ŞARTNAMELER 

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A b d ü l h a k h a m i t Cad. No:79 Kat:3 Oda No:304 TEL:237 23 50/561 

TAKSİM/İSTANBUL 

adresinden dosya; 1.000.000.-TL . (KDV.Dahi l ) bedel mukabilinde a l ı n ı r . 

3- T e k l i f l e r en g e ç 28.2.1996 günü saat 10.00'a kadar ayrıı adreste 

l . k a t 102 n o . l u odadaki Muhaberat Serv i s ine v e r i l m e l i d i r . 

A- Kurumumuz 2886 s a y ı l Devlet İ h a l e Kanununa tabi o l m a y ı p , i h a l e y i 

yapmamakta veya d i l e d i ğ i n e k ı s m e n veya tamamen vermekte s e r b e s t t i r . 

3164/1-1 

83.000 T O N MEKANİK M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkanlığından: 

1- Eskişehir Tepebaşı Belediyesi JB3.000 ton Mekanik Malzeme Alım/işi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35. maddesinin a fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2- Bu işin ihalesinde Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca 10.02.1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan "1995 yılında girişilecek yapım ihalelerinde Uygun Bedelin tercihinde kullanılacak 
kriterler hakkında tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3- Işın tahmin edilen bedeli 16.600.000.000. - TLdir. 
4- İhale 29.02.1996 Perşembe günü saat 15.00 'da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 
5- İhale dosyası (İhale şartnamesi, Özel şartnameler, ilk keşif özetleri vb. ilgili evrak ) mesai saatleri 

içinde Fen işleri Müdürlüğü' nde bedelsiz olarak görülüp inceleneceği gibi, Hesap işleri Müdürlüğü 
veznesine 5.000.000.- TL yatırılarak vezneden alınacak makbuz karşılığında temin edilebilir. 

6- Isteklikerin " Yapı İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine", "İhale şartnamesine ek 
özel şartname " ye, " Yapı Tesis ve Onarım işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliği" ne ve 2. maddede adı 
geçen " Uygun Bedel" Tebliğ hükümlerine uygun olarak; 

A- İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 26.02.1996 Pazartesi günü mesai saati 
sonuna kadar başvuru dilekçesi ile birlikte; 1996 yılında alınmış olmak üzere; 

a) Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesini 
b) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
c) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 
d) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 
e) 1990-1994 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergilen borcu olmadığına dair Vergi 

Dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belgeyi, 
f) Ortak girişim olması halinde, noter taştıktı Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış 

ortaklık sözleşmesini, 
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 
h) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
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i) Halen Taahhüdündeki işler Bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelennı, 
k) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
I) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İhale şartnamesinde ve İhale şartnamesine Ek özel şartname' de öngörülen diğer belgelen, 
n) İhale Dosyası alındı makbuzunun aslını, 

vermesi 
o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin % 

10'undan az olmaması, 
gerekmektedir. 

B- İhaleye katılabilmek için ise İhale Şartnamesinin 7nci maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, ayrıı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 29.02.1996 Perşembe günü saat 15.00'e kadar sıra 
numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir 

Dış zarf aşağıdaki belgelen içerecektir 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sırkülen, 
e) Ortak gınşım olması halinde, İhale şartnamesındekı örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 
f) Tebebaşı Belediyesi adına alınmış 498.000.000.- TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka 

teminat mektubu, 
7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya 

içensındekı herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak 
müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır 

8- " Uygun Bedel" tebliğinin 3 maddesi gereğince, isteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma 
belgesi verilmeyecek, yeterlilik sonucu ihale komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılma Belgesi almaya 
hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir 

9- Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir İlan 
olunur 

3160/1-1 

K A T KARŞILIĞI İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R 
Ankara Büvüksehir Belediye Başkanlığından: 

1- Ankara, Çankaya İlçesi Dikmen Vadisi Projesi alanında aşağıda ada parsel ve inşaat emsaller 
bedelleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 36.maddesine 
göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat işi yaptınlacaktır. 

İli İlçesi Ada/Parsel 
İnşaat 
Emsali Semti 

Parsel Alanı 
m1 

Ankara Çankaya 7036/14 1.00 Dikmen Vadisi 3071 
Ankara Çankaya 7042/15 1.00 Dikmen Vadisi 4272 
Ankara Çankaya 17867/1 1.00 Dikmen Vadisi 5145 
Ankara Çankaya 2819/9 1.30 Dikmen Vadisi 6073 

2- Bu işin ihalesinde yıllara göre resmi gazetede yayınlanan "Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin 
Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3- Bu işin tahmini bedeli 365 0XX3.0OO.0O0,-TL (Üçyüzaltmışbeşmilyar Türk Lirası)'dır. 

4- İhale 29 Şubat 1996 Perşembe günü saat 15.00'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihale 
Komisyonu Odası'nda yapılacaktır. 

5- ihale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak istimlak Daire Başkanlığı'nda (Çankırı Caddesi 
No:57/1 Dışkapı/ANKARA) 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir 

6- İstekliler Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesini, Yapı Tesis ve Onarım 
İşleri Ihalelenne Katılma Yönetmeliğine ve 2.maddede söz edilen Uygun Bedel Tebliği 
hükümlenne göre; 
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A- "İhaleye Katılma Belgesi" almak için müracaat dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'ndan alınmış (A) Grubundan en az işin tahmin edilen 
bedeli kadar Müteahhitlik Karnesi (Aslını ibraz etmek üzere suretiyle örneğini) 
vermesi 

b) Taahhüt Durumu Bildirisi ve belgelerini vermesi 
c) İsteklinin kadrolu olarak çalıştırdığı teknik ve idari personel listesi ve 

taahhütnamesini vermesi 
d) Yapı Araçları Taahhütnamesi ve/veya belgelerini vermesi 

(En az Şartname Eki Sözleşmede Belirtilen Miktarlar kadar) 
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmaması 
f) Son 5 yıla (1989 - 1993) ait Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu bulunmadığının 

belgelendirilmesi 
g) İstekli Şirket ise onaylı Şirket Tüzüğü vermesi 

B- ihaleye girmek için ise; örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye Katılma Belgesi vermesi 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veA/eya Sanatkarlar Odası Sicil Kayıt Belgelerini 

vermesi 
c) Noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
d) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa) vermesi 
e) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 10.950.CXX).000,-Tl 

(Onmilyardokuzyüzellimilyon Türk Lirası) geçici teminat mektubu vermesi, (Geçici 
teminatlar nakit para ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak 
"ALINDI MAKBUZU" verilecektir.) 

f) İkametgah belgesi vermesi 
g) ihaleye Katılma Belgesi (Yeterlilik) almak için son müracaat 26 Şubat 1996 

Pazartesi günü saat 17.00'ye kadardır. 
h) istekliler teklif mektuplarını 29 Şubat 1996 Perşembe günü saat 14.00'e kadar 

makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığı'na vereceklerdir. 
ı) Telgrafla müracatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

İlan olunur. inam 1 

YÜK ASANSÖRÜ B A K I M V E TADİLATI Y A P T I R I L A C A K T I R 
Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 'den: 

1 - Ş i r k e t i m i z e a i t 2 adet Yük Asansörünün Şartname e s a s l a r ı dahilinde k a p a l ı zarf 
u s u l ü t e k l i f almak suretiyle bakım ve t a d i l a t l a r ı y a p t ı r ı l a c a k t ı r . 

2 - İ h a l e y e k a t ı l a b i l m e k i ç i n şartname almak mecburidir. 
Şar tnameler ; Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(MUĞLA/Milas-Ören karayolu 
22 Km.Tel: 0252 512 49 58 - 512 49 59, Fax: 512 22 56) adresinden 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . - U ' s ı 
bedel k a r ş ı l ı ğ ı temin e d i l e b i l i r . 

3 - Tekl i f l er en geç 05.03.1996 günü saat 14'e kadar Yeniköy Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş . Muhaberatına v e r i l m i ş o l a c a k t ı r . Bu gün ve saatten sonra verilecek 
t e k l i f l e r i l e postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4 - Ş i r k e t i m i z 2886 s a y ı l ı Devlet ihale Kanununa tabi o lmadığ ından, ihaleyi yap ıp 
yapmamakta yada d i l e d i ğ i n e kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

3025/1-1 

ST 52 L A M A SATIN A L I N A C A K T I R 

1 - Ş i r k e t i m i z i n i h t i y a c ı olan, 10 ton 20x125x6000 mm., 15 ton 20x150x6000 mm., 
15 ton 30x120x6000 mm., 135 ton 40x120x6000 mm., 15 ton 60x120x6000 mm.,5 ton 
20x40x6000 mm. ve 5 ton 40x80x6000 mm. St 52 Lama şartname e s a s l a r ı dahilinde 
k a p a l ı zarf usu lü t e k l i f almak suretiyle s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . 
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2 - İ h a l e y e k a t ı l a b i l m e k i ç i n şartname almak mecburidir. 
Şartnameler ; Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(MUĞLA/Milas-Ören karayolu 
22 Km.Tel: 0252 512 49 58 - 512 49 59, Fax: 512 22 56) adresinden 1 .300 .000 . -TL's ı 
bedel k a r ş ı l ı ğ ı temin e d i l e b i l i r . 

3 - Tekl i f l er en geç 06.03.1996 günü saat 14'e kadar Yeniköy Elektrik Üretim ve 
Ticaret A .Ş . Muhaberatına v e r i l m i ş o l a c a k t ı r . Bu gün ve saatten sonra verilecek 
t e k l i f l e r i l e postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4 -' Ş i r k e t i m i z 2886 s a y ı l ı Devlet İ h a l e Kanununa tabi o lmadığ ından , ihaleyi y a p ı p 
yapmamakta yada d i l e d i ğ i n e kısmen veya tamamen vermekte serbestt ir . 

3021/1-1 

SOĞUTMA KULESİ P V C E L E M A N L A R I SATIN A L I N A C A K T I R 

1 - Ş i r k e t i m i z ü n i t e l e r i soğutma kulelerinde, su s ı ç r a t ı c ı dolgu e l e m a n l a r ı olarak 
ku l lan ı lmak üzere i h t i y a c ı m ı z olan 182.000 adet PVC boru e l e m a n l a r ı i l e 15.000 
adet PVC t a ş ı y ı c ı pro f i l şartname e s a s l a r ı dahilinde k a p a l ı zarf u s u l ü t e k l i f 
almak suretiyle imal e t t i r i l e c e k t i r . 

2 - İ h a l e y e k a t ı l a b i l m e k i ç i n şartname almak mecburidir. 
Şartnameler ; Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(MUĞLA/Milas-Ören karayolu 
22 Km.Tel: 0252 512 49 58 - 512 4 9 59, Fax: 512 22 56) adresinden 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . - T L ' s ı 
bedel k a r ş ı l ı ğ ı temin e d i l e b i l i r . 

3 - Tekl i f l er en geç 08.03.1996 günü saat 14'e kadar Yeniköy Elektrik Üretim ve 
Ticaret A .Ş . Muhaberatına v e r i l m i ş o l a c a k t ı r . Bu gün ve saatten sonra verilecek 
t ek l i f l e r i l e postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4 - Ş i r k e t i m i z 2886 s a y ı l ı Devlet İ h a l e Kanununa tabi o lmadığ ından , ihaleyi y a p ı p 
yapmamakta yada d i l e d i ğ i n e kısmen veya tamamen vermekte serbestt ir . 

3020/1-1 

TEKSTİL K O R D L U KONVEYÖR B A N D İMAL ETTİRİLECEKTİR 

1 - Ş i r k e t i m i z i n i h t i y a c ı olan, ç e ş i t l i ebatlarda (4 Kalem) toplam 5.030 Metre 
Tekst i l kordlu konveyör band şartname e s a s l a r ı dahilinde k a p a l ı zarf u s u l ü t e k l i f 
almak suretiyle imal e t t i r i l e c e k t i r . 

2 - İ h a l e y e k a t ı l a b i l m e k i ç i n şartname almak mecburidir. 
Şartnameler ; YeniTtüy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş . (MUĞLA/Milas-Ören karayolu 
22 Km.Tel: 0252 512 49 58 - 512 49 59, Fax: 512 22 56) adresinden 4 . 5 0 0 . 0 0 0 . - T L ' s ı 
bedel k a r ş ı l ı ğ ı temin e d i l e b i l i r . 

3 - Tekl i f l er en geç 06.03.1996 günü saat 14'e kadar Yeniköy Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş . Muhaberatına v e r i l m i ş o l a c a k t ı r . Bu gün ve saatten sonra verilecek 
t ek l i f l e r i l e postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4 - Ş i r k e t i m i z 2886 s a y ı l ı Devlet İ h a l e Kanununa tabi o lmadığ ından , ihaleyi y a p ı p 
yapmamakta yada d i l e d i ğ i n e kısmen veya tamamen vermekte serbestt ir . 

3022/1-1 
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R E F R A K T E R M A L Z E M E İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. den : 

1 - Ş i r k e t i m i z i n i h t i y a c ı olan, 5000 Kg. Pors i l Tuğla Örgü H a r c ı , 12.000 Kg. 
İ z a l a s y o n Betonu, 15.000 Kg. Ateş Betonu, 15.000 Adet Ateş T u ğ l a s ı (Porsil) ve 
15.000 Adet Kizelgur E s a s l ı İ z o l e Tuğla Şartname e s a s l a r ı dahilinde k a p a l ı zarf 

-UGUIÜ t e k l i f almak suretiyle imal e t t i r i l e c e k t i r . 

2 - İ h a l e y e k a t ı l a b i l m e k i ç i n şartname almak mecburidir. 
Şar tnameler ; Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(MUĞLA/Milas-Ören karayolu 
22 Km.Tel: 0252 512 49 58 - 512 49 59, Fax: 512 22 56) adresinden 1 . 3 0 0 . 0 0 0 . - T l ' s ı 
bedel k a r ş ı l ı ğ ı temin e d i l e b i l i r . 

3 - Tek l i f l er en g e ç 05.03.1996 günü saat 14'e kadar Yeniköy Elektrik Üretim ve 
Ticaret A . Ş . Muhaberatına v e r i l m i ş o l a c a k t ı r . Bu gün ve saatten sonra verilecek 
t e k l i f l e r i l e postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4 - Ş i r k e t i m i z 2886 s a y ı l ı Devlet İ h a l e Kanununa tabi o lmadığ ından , ihaleyi y a p ı p 
yapmamakta yada d i l e d i ğ i n e kısmen veya tamamen yermekte serbestt ir . 

3023/1-1 

R U L M A N V E YAĞ KEÇESİ SATIN A L I N A C A K T I R 
1 - Ş i r k e t i m i z i n i h t i y a c ı olan, 40 kalem muhtelif Rulman i l e 25 kalem muhtelif yağ 

k e ç e s i Şartname e s a s l a r ı dahilinde k a p a l ı zarf u s u l ü t e k l i f almak suretiyle 
s a t ı n a l ı n a c a k t ı r . 

2 - İ h a l e y e k a t ı l a b i l m e k i ç i n şartname almak mecburidir. 
Şartnameler ; Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(MUĞLA/Milas-Ören karayolu 
22 Km.Tel: 0252 512 49 58 - 512 49 59,. Fax: 512 22 56) adresinden 800 .000 . -TL's ı 
bedel k a r ş ı l ı ğ ı temin e d i l e b i l i r . 

3 - Tekl i f l er en geç 07.03.1996 günü saat 14'e kadar Yeniköy Elektrik Üretim ve 
Ticaret A .Ş . Muhaberatına v e r i l m i ş o l a c a k t ı r . Bu gün ve saatten sonra verilecek 
t e k l i f l e r i l e postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4 - Ş i r k e t i m i z 2886 s a y ı l ı Devle> İ h a l e Kanununa tabi o lmadığ ından , ihaleyi y a p ı p 
yapmamakta yada d i l e d i ğ i n e kısmen veya tamamen vermekte serbestt ir . 

. 3024/1-1 
H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 

Makina ve Kimya Endüstrisi Hurdasan A .Ş. Aliağa Hurda İsletme Müdürlüğünden: 
Aliağa işletmesi Gemi Söküm Tesisleri ve Kara Hurdası Sahasında mevcut teknik özellik

leri ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası olan 39 kalem muhtelif hurda malzeme kapalı zarfla tek
lif almak suretiyle satışa arz edilmiştir. 

Malzemenin cinsi, miktarı, geçici teminatı ve bulunduğu yer şartnamede belirtilmiş olup, 
şartname talep edildiği takdirde Hurdasan A.Ş. Aliağa Hurda İşletme Müdürlüğü Pk. 35 
Aliağa/İzmir, Hurdasan A.Ş. Hurda Satış Şubesi Müdürlüğü Tandoğan/Ankara ve İstanbul Bölge 
Müdürlüğü İnönü Cad. No: 88 Taksim/İstanbul'dan temin edilebilir. 

Teklifler engeç 27 Şubat 1996 Salı günü saat 14.00'e kadar Yeni Foça Yolu 5. km.deki 
Hurdasan A.Ş. Aliağa Hurda İşletme Müdürlüğümüze verilecektir. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İsteyen firmalar ihale günü teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında bulun

abilirler. , 
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlara müracaat edilebilir. 
Tel : Pazarlama Kısım Müdürlüğü Aliağa/İzmir - 0 232 6251126 

Pazarlama Müdürlüğü Ankara - 0 312 2132595 
2622/2-2 



MUHTELİF YİYECEK MADDESİ SATIN A L I N A C A K T I R | ? 
Sağlık Bakanlığı Burdur Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : * 

00 

%3 ° 
Tahmini Bed. Tutan Geç.Teminatı ihalenin 

G r u b u n C i n s i Miktarı (TL./Kğ.) (TL.) (TL.) Tarihi ve Saati 
1. Ekmek 30.000 Kg. 35.000. T L / K g . 1 •050.000.000 31.500.000 28/2/1996 09.30'da 

2. Yemeklik Nebati Margarin Yağı 3.000Kğ. 110.000-TL/Kğ. 330.000.000 9.900.000 28/2/1996 10.00'da 

Kahvaltılık Nebati Margarin Yağı 1.000 Kğ. 130.000.-TL/Kğ. 130.000.000 3.900.000 

Çiçek Yağı 1.500 Kğ. 100.000.- TL/Kğ. 150.000.000 4.500.000 ^ 

3. Piliç Eti 3.000 Kğ. 150.000.-TL/Kğ. 450.000.000 13.500.000 29/2/1996 10.00'da g. 

4. Yumurta 35.000 Ad. 6.500.- T L / A d . 227.500.000 6.825.000 29/2/1996 10.30'da S£ 

5. Süt 10.000 Lt. 30.000.- TL/Lt . 300.000.000 9.000.000 29/2/1996 11.00'de ö 
Yoğurt 20.000 Kğ. 85.000.-TL/Kğ. 1.700.000.000 51.000.000 t" 
Beyaz Peynir 2.500 Kğ. 200.000.- TL/Kğ. 500.000.000 15.000.000 

6. Kuru Gıda Maddeleri 18 Kalem 1.305.O0O.OOO 39.150.000 28/2/1996 11.00'de 

7. Zeytin 1.500 Kğ. 250.000.-TL/Kğ. 375.000.000 11.250.000 28/2/1996 13.00'de 
Reçel (Muhtelif Cins) 1.000 Kğ. 150.000.-TL/Kğ. 150.000.000 4.500.000 

Konserve (Muhtelif Cins) 5.000 Kğ. 100.000.- TL/Kğ. 500.000.000 15.000.000 _ 

8. Tel Kadayıf 250 Kğ. 80.000.-TL/Kğ. 20.000.000 600.000 28/2/1996 14.00'de -g> 
Tahin Helva 1.500 Kğ. 200.000.-TL/Kğ. 300.000.000 9.000.000 ff 
Kemal Paşa Tatlısı 500 K g 60.000.-TL/Kğ. 30.000.000 900.000 S 

9. Yufka 1.000 Kğ. 70.000.-TL/Kğ. 70.000.000 2.100.000 28/2/1996 15.00'de , 

10. Yaş Meyva ve Sebzeler 14 Kalem 865.000.000 25.950.000 29/2/1996 13.00'de * 

11. LPGBütengazı 2 Kalem 553.550.000 16.607.000 29/2/1996 14.00'de ^ 

12. Tıbbi Gaz 2 Kalem 2.50O.OOO.0OO 75.000.000 29/2/1996 15.00'de | 
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Burdur Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı'nın 1996 yılı ihtiyacı olan Yukarıda Cinsi, Miktarı, Tahmini Bedeli, % 3 (Yüzdeüç) Geçici Te-
minatlan, İhale Tarihi ve Saatleri belirtilen 16 (Onaltı) Kalem Gıda Maddeleri, 18 (Onsekiz) Kalem Kuru Gıda Maddeleri, 14 (Ondört) Kalem Yaş Meyve ve "e 
Sebzeler, 2 (İki) Kalem L P G Bütengazı, 2 (İki) Kalem Tıbbi Gaz 12 (Oniki) Grup olarak 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nin § 
29. maddesinin (a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Satın Alınacaktır. S 

Satın alınacak olan 16 (Onaltı) Kalem Gıda Maddeleri, 18 (Onsekiz) Kalem Kuru Gıda Maddeleri, 14 (Ondört) Kalem Yaş Meyva ve Sebzeler, 2 (İki) <i 
Kalem L P G Bütengazı, 2 (İki) Kalem Tıbbi Gaz'ın tahmini bedellerinde Katma Değer Vergisi hariçtir. 1 

Talipliler girecekleri grupları belirtip gruplar üzerinden % (Yüzde) olarak indirim yapıp teklif mektuplarındaki teklifin hangi gruba ait olduğunu be-
lirteceklerdir. T. 

Döner Sermaye Saymanlığımız 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine tabi olup ihale geçici teminatlarının Burdur Devlet 
Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine yatırılması gerekir. u 

Taliplilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektupları ile birlikte 1996 yılı vizeli Ticaret Odası Belgesini, Noterden tasdikli imza sirkülerini, 
Vekaleten iştirak edenlerin Noter'den verilmiş Vekaletnamelerini, Geçici teminat makbuzlarını veya Banka Geçici Teminatlarını İhale Saatine kadar teklif 
mektubu alındısı makbuzu ile imza karşılığı Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

Satın alınacak ihtiyaç maddelerinin evsaf ve şartnameleri ile ihale evrakları ihale gününe kadar mesai saatleri dahilinde Burdur Devlet Hastanesi Dö
ner Sermaye Saymanlığında görülebilir ve 500.000 - TL . (Beşyüzbin lira) bedelle verilir. 

İhale Burdur Devlet Hastanesi Hastane Müdürü Makam Odasında toplanacak olan Satın Alma Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
Posta veya herhangi bir sebeble geciken zarfların, Telgraf ile yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 3027/1-1 • _ 

G E N E L TEMİZLİK, Y E M E K PİŞİRME, SÜT, YOĞURT, PEYNİR g 
Merzifon Devlet Hastanesi Baştabibliğinden : § 

Aylık Yıllık C 
S. İ h a l e n i n Muh.Tutan İşçi Muh.Bedeli * Geç.Teminat İ h a l e n i n ? 
No. K o n u s u (TL.) Sayısı (TL.) (TL.) Günü, Saati. Şekli g 
1 Genel Temizlik (çöplerin toplanması, P 

Nakli ve Haşere ilaçlanması) (Malzeme Dahil) 280.000.000 20 2.800.000.000 84.000.000 26/2/1996 14.00 Kapalı Teklif 
2 Yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetler 2 aşçı 

(Malzeme hariç) 120.000.000. 6Yard. 1.200.000.000 36.000.000 26/2/1996 10.00 Kapalı Teklif 
3 Süt, Yoğurt, Beyaz Peynir 441.000.000 13.230.000 27/2/1996 10.00 Kapalı Teklif 

1 - Hastanemizin 1996 yılı Genel Temizlik, Yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetleri ile 3 kalem süt, yoğurt ve beyaz peynir alımı ihalesi yu
karıda belirtilen gün ve saatte 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a fıkrası gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır. 

2 - İhaleler Hastanemizin Kütüphane salonunda yapılacaktır. & 

3 - İhaleye katılan firmalar Teklif Mektuplarım ihale saati olan saate kadar alındı belgesi karşılığında Hastanemiz Kütüphanesinde Komisyona tes- «îj 
lim edeceklerdir. J" 

4 - İhale ile i lgi l i bilgiler Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığında görülebileceği gibi isteyen firmalara ücretsiz olarak gönderilebilir. o 
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5 - Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. p 
6 - İhaleye Katılacak Firmalar; g> 

a) Kanuni ikametgahın olması, ^ 
b) Tebligat için adres göstermesi, ^ 
c) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (1996 yılı olacak ve iştigal konusu mutlaka tereddüte mahal bırakılmayacak şekilde yazılacaktır.) 
d) tmza sirküleri (1996 yılı olacak), 
e) Geçici Teminat Mektubu (Geçici teminat miktarlarını nakit olarak yatırmak isteyen firmalar Hastanemiz Döner Sermaye Veznesine alındı bel

gesi karşılığında yatırabilirler.) 
f) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin herbirinin ortaklarca imzalanmış noterce tasdikli ortaklık 

sözleşmesi. 
g) Şartnamede belirtilen diğer belgeler, 
ğ) Teklif mektubunun verilmesi, S 

7 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. s» 
8 - Fiyatlara K D V Dahil değildir. ~ 
9 - İlan olunur. . 3019/1-1 S 

K A N MERKEZİ MALZEMELERİ SATIN A L I N A C A K T I R | 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Satın Alma Komisyon Başkanlığından : S 
Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan merkezinin ihtiyacının karşılanması işi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif Usulü Eksiltme ile ihaleye çıkarılmıştır. 
1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı; Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezinin ihtiyacı olan 23 (Yirmiuç) kalem sarf 

malzeme satın alınması işidir. 
2 - Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden 1.000.000.- T L . karşılığında temin edilebilir. İstenil

diğinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında anılan yerde bedelsiz olarak görülebilir. 
3 - İhale Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimlik katında bulunan Yı-211 Nolu İhale Komisyon odasında 27/2/1996 Salı günü saat ~ 

10.00'da Kapalı Teklif Usulü Eksiltme ile yapılacaktır. "g 
4 - Muhammen Bedeli : 62.136.840.000.- TL. | 
5 - Geçici Teminat Miktarı: İstekliler, Her kalem için, Muhammen bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat yatırmak suretiyle iştirak edebilir- ~ 

ler. (Kanunda öngörülen kıymetler teminat olarak kabul edilir) Nakit teminat Ç.Ü.Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi veznesine yatırılacaktır. ^ 
6 - İstenilen Belgeler : Ticaret odası sicil kaydı (1996 yılı için) ile şartnamede belirtilen diğer belgeler. ^ 
7 - Teklif mektuplarının verileceği yer : Teklif mektupları, yukarıda belirtilen yönetmenlik maddesine göre ihalenin yapılacağı yer olan Ç.Ü.Tıp ,52 

Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimlik Katında bulunan Yı-211 nolu ihale odasında satın alma Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar verilecektir. Her ~ 
türlü gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Üan olunur. 1493/1-1 J£ 
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O R M A N EMVALLERİ S A T I L A C A K T I R 
Devlet Orman İsletmesi Mersin Müdür lüğünden : 

D E P O S U N U N P a r t i E M V A L İ N M İ K T A R I Muhammen % 3 G e g i o i 
Adı ve Y o l Durumu / A d e d i / C i n s ve N e v ' l / Ade t / M3 / B e d e l i TL / T e m i n a t ı fl / 

Ç a v u ş l u ^ A s v a l t 35 3 . S . N . B . Ç z . T o m 4494 798 ,520 7 .500.000.- 179 .700 .000. -
Kuyu luk » 6 » 948 158.798 • 35 .800 .000. -

K ı z ı l b a ğ " 3 5 " 3295 782 ,441 • 176.000.000.-
KuyucaJc » 1 3 . S . N . B . S e d . T o r a . 10 1.266 14 .000 .000. - 600 .000.-
Ç a v u ş l u •» 3 3 . S . K . B , Ç z . T o m . 236 43.890 5 .700 ,000.- 8 .600 .000. -
K u y u l u k - w 7 w 5 6 7 103 .036 » 17 .700 .000 . -
K ı z ı l b a ğ » 2 0 » 2424 459 .939 " 78 .700 . 000 . -
K u y u l u k » 1 " 198 29.648 4 .500 .000. - 4 .050 .000. -
K ı z ı l b a ğ • 1 2 . S . Ç z . M a d , M r . 140 12 .539 3 .450 .000.- 1 .300 .000.-
K ı z ı l b a g w 11 Ç z . S a n . O d u n u 2358 166 .351 4.000.000.- 20.000. 
K u y u l u k » l » 151 13 .962 2 .800 .000. - 1 .200 .000.-
K ı z ı l b a ğ » 3 G 8 k . S a n . 0 d . 624 57.575 4.000.000.- 7.000.000.-

" » 1 Ç z . Y a r . S a n . O d . S t e r 34 1.000.000.- 1 .050 .000.-
" » 1 G ö k . Y a r . S a n . O d . w 35 1.100 .000.- 1 .200 .000.-
M 3 H " 195 1.700 .000.- 10 .050 .000. -
" ** 20 " » 882 2 .500 .000. - 66 .500 .000. -
n n 2 Ç z . î b . Y m r . Y a r . S a n " 58 1.700 .000.- 3 . 0 0 0 , 0 0 c -
» «* 2 » „ " _ _ 62_ 2 ,500 .000. - __4.700 .000.-

M3'LÜ BMVAİ GEN?Y»124 15445 2627.965 530 .650 .000. -
STBRLÎ " » Yt 29 S t e r 1266 8 6 . 5 O O . O O O . -
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1- t ş l e t m e m i z c e y u k a r ı d a m ü f r e d a t a y a z ı l ı I53 p a r t i orman e m v a l i t u t a r ı b e d e l i n i n % 50*81 \ 
ve v e r g i l e r i p e ş i n mUtebak i % 50 ve a y l ı k % 5 vade f a i z i i ç i n l i m i t i ç i k e s i n ve s ü r e s i z ) 
banka t emi n a t mektubu k a r ş ı l ı ğ ı n d a 3 ay v a d e l i o l a r a k a g ı k a r t t ı r m a y a ç ı k a r ı l m ı ş t ı r » ; 
2 - A ç ı k a r t t ı r m a 2 6 . 2 . 1 9 % t a r i h i n e r a s t l a y a n P a z a r t e s i gUnü s a a t 1 3 . 0 0 ' d e İ ş l e t m e m i z d e to] 
l a n a c a k Komisyon huzurunda y a p ı l a c a k t ı r . 
3 - Bu i h a l e y e a i t ş a r t n a m e , i l a n ve s a t ı ş ö n c e s i b i l g i c e t v e l i Orman G e n e l MUdUrlUğUmtizde 
M e r s i n Orman B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü n d e , c i v a r i ş l e t m e l e r ve i ş l e t m e m i z MUdUrlUğUnde g ö r ü l e b i l i r . 
4- A l ı c ı ve t a l i p l i l e r i n b e l i r t i l e n g ü n ve s a a t t e t e m i n a t l a r ı n ı y a t ı r m a l a r ı v e komisyonu 
m ü r a c a a t l a r ı i l a n o l u n u r . 

• 3158/1-1 
O R M A N EMVALLERİ S A T I L A C A K T I R | 

Devlet Orman İşletmesi Mengen Müdür lüğünden : | 

SATIŞA ÇIKARILAN EMVALİN PARTİ MİKTARI MUHAMMEN <3 1 

B B P 0 3 i r 0İ1Sİ VB KEV'l ADEDİ AflET K3.IM3. BEDELİ gBçTEMİKATI İ Z A H A T 
BöLgeönü-Apaoa l.SIB .3 .Çam Tomruk 2 15 10.646 I90OÖOOO 6050000 1995 Ür. 
Kiremittik 2.SKB.K.Çam " 1 q 50 21.013 7500000 4700000 " Tam, İ r a d ı . 
K.ltttlik-I'&Barköy 2.SHB. " " 2 57 30.177 130000OO ıı80OOOO » 
Bölgeönü-^paoa 2.SHB.S.Çam " 4 77 54«430 I5OOOOOO 24500000 » 
Bölgeöntl 2.3KB. " » 4 55 55«776 12000000 20000000 « 
K.Mİtl ik-P.Köy 3.SHB.K.Çan " 10 1341 301.249 80OOOOO 72300000 " 
Apaoa 3.SHB. " 8 627 215.351 9500000 6I25OOOO " 
Bölgeöril 3.3HB.S.Ç«a " 17 1434 539.463 9500000 I533OOOOO " 
K.Mitlifc-P.Köy 3.SKB.K.Çaa " 5 764 111.656 60OOOOO 20100000 " 
BölgeönU 3.SKB.S.?am » 1 87 23-715 6600000 4700000 " Tan. İ m d i . 
Bölgeönü 3.SKB.S.Çejn •» 4 262 IOO.969 7500000 22Ö00000 " 
Apaoa 2.SHB.aöknar Tomruk 1 20 9.710 85OOOOO 25OOOOO " 
Apaoa-K.Mitlik 3.9HB. M " 3 290 82.954 55O0OOO I370OOOO " T e n . i r a d ı . 
Muhtelif 3.SBB. " " 99 12351 3505.369 60OOOOO 634IOOOOO " 

M 3.8KB. " " 12 1257 285.453 5000000 42700000 » 
Kiremittik 2.SHB.Ker .Kal .Kayın Tonr. 1 8 3.716 8500OOO 9OOOOO » 
Muhtelif 3-SSB. " " " " 7 418 153.402 63000OO 2890OOOO " 
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SATIÇA ÇIKARILAN EMVALDİ PARTİ MİKTARI MUHAMMEN *3 
D E P O S U 0İ1Bİ VB KEV'l ADEDİ ADET M3.DM3. BEDELİ rfljçTEMİNATI İ Z A H A T 
Muhtelif 3.SKB. » » » " 5 187 51.389 5400000 8250000 1995 tte. 

" 3.SHB. " Ö». " " 9 1192 » 5 . 6 9 0 5000000 3070OOOO » 
" 3.SKB. » » " " 4 492 49.389 4500000 6700000 " 

Pazarköy 3.SNB. Gürgen Tooruk 1 9 I.932 3500000 200000 » 
" 3.SKB. « M 1 8 O.946 3200000 100000 " 

K.Mitlik-P.Köy 3.SHB.Ker.Kal.Meşe Tomruk 2 87 24.292 63OOOOO 46OOOOO " 
O.Su-K.MitlkvP.Köy 3.SKD. " '» » » 4 I55 33.839 5400OOO 5550OOO " 
Kirernitlik 3.SNB. " İno. " " 2 228 36.297 5000000 54OOOOO " 
0,Su-lC.Mİtlik 3.SKB. " » " " 2 210 18.868 4500000 2550000 
Kiremittik ÇAM TEL DİREK 6,5 m. 1 5 O.955 6200000 200000 " 
Muhtelif OÖKNAR TEL DİREK 7 m. 9 1172 230.223 6000000 41400000 » 

" " " " 8 m. 9 725 I80.647 65OOOOO 356OOOOO 
" " " »' 9 m. 4 255 70.120 6700000 14100000 « 

" " " 10 m. 3 16 5.052 70OOOOO 1000000 " 
K,Hitlik-B.önü 2.Sınıf Ooknaı Maden Direk 2 490 59.39* 4320000 7750000 » 
Muhtdlif » Kayın " " 12 3781 254.7Ö2 3960000 30300000 " 
O.Su-K.Mitlik " Meşe " " 2 541 27.029 36OOOOO 29OOOOO. " 
Kiremitlik ÇAM YUVARLAK SANATİ 1 393 1 6.394 3000000 I5OOOOO » 

" KAYIN TUVARLAK SANATİ 3 1530 '58.229 3000000 5200000 » Tem.İradı. 
Muhtelif » »• 3 1039 27.364 36OOOOO 29OOOOO » 

" MEŞE 11 - 11 3 1779 49.557 36OOOOO 5400000 " 
K.Mitlik-P.Köy KATIN TARHA SANATİ 2 STER 44 2000000 2600000 " 
O.Su-K.Mitlik MEÇE '» 2 " 29 1800000 1600000 " 
Kiremitlik Kayın İno,Tuvarlak Sanayi 1 " 27 I80OOOO I5OOOOO M T e a . l r a d i B 
Muhtelif " » " 6 " 179 2000000 10700000 » 
Kiremitlik Meşe '• " " 1 " 34 1500000 I5OOOOO Tem.lr»«ı. 
Q ,Su-JC.Hitlik " » " " 9 " 222 1800000 12100000 » 
Bölge önü 2.SNB.Qöknar Sırık 3 _ 81 1500000 36OOOOO _ _ _ _ 

T E K Ü N , Parti 287 33407 6907,437 » . 13702O0000._ 
616 Ster. 
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A Ç I K L A M A L A B 

1- İ ş le tmemiz in muhtelif depolar ında mevcut, yukarıda oine,nev*i ve m i k t a r l a r ı i l e muhammen bedelleri ve teminat m i k t a r l a r ı 
be l i r t i l en orman emvallerinden İBRELİLERDE}emval s a t ı ş t u t a r ı n ı n £ 5 0 * s i İ l e kanuni verg i ler i p e ş i n , b a k i y e s i .3 Ay vadeli , 
YAPRAKLIIAHDA}Emval s a t ı ş t u t a r ı n ı n ^50 'e i i le kanuni verg i l er i p s ş l n , b a k i y e a i 6 Ay vadeli olup/Vade f a i z i a y l ı k &>(^60 T ı l - ] 
l ı k ) i ç inde olmak üzere Limit dah i l i müddetslz kesin banka temenat mektubu k a r ş ı l ı ğ ı n d a i l g i l i model ş a r t n a m e l e r i uyarınoa 
Açık a r t ı r m a l ı olarak s a t ı ş a a r z e d e l m i ş t i r . 

2 - Açık a r t ı r m a l ı s a t ı ş 26.ŞUBAT 1996 tarihine rastlayan PAZART83İ gUnü saat 14.# d* İ ş l e tmemiş İ h a l e salonunda toplana-
o ak komisyon huzurunda y a p ı l a c a k t ı r . 

3 - İha leye i ş t i r a k e dini er in 1996 y ı l ı vizesi y a p ı l m ı ş Tioaret ve Sanayi Odası Belgelerini,Kapasits belgelerini,Esnaf S i -
o i l T a s d i k n a m e l e r i n i , b a ğ l ı bulundukları vergi dairesi vs vergi numaralar ını ,Kiml ik ve ikametgah adreslerini teminat y a t ı r 
madan evvel noksans ız olarak komisyona ibraz etmeleri e s a s t ı r . 

4- Vekil lerin veya ş i r k e t a d ı n a İha leye k a t ı l a c a k l a r ı n Vekaletname,Noter tasdikl i yetki veya f i r k a t i Temsil belgelerini 
ver eo eki erdir. 

5- Bu s a t ı ş a a i t s a t ı ş ö n c e s i b i l g i cetveli ve şartnameler Orman Oenel Müdürlüğü,Bolu Orman Bö lge Müdürlüğü,Civar Orman 
İ ş l e tme Müdürlükleri i le i ş l e tmemizde g ö r ü l e b i l i r . 

6 - A l ı o ı l a r u ı be l ir t i l en gün ve saatte saat 13.30'a kadar g e ç l o i t e m i n a t l a r ı n ı g e ç i o l t e m i n a t l a r ı n ı İ ş le tmemiş veznesine 
y a t ı l m a l a r ı , t e m i n a t olarak mektup vereceklerin mektubu İ ş l e t m e a d ı , i h a l e tar ih i ve part i numaralar ın ı y a z d ı r m a l a r ı , 3 a a t 
14.00 de yapı laoak ihalede teminat makbuzları i l e b i r l ik te komisyon önünde h a z ı r b u l u n u l m a s ı n İLAH OLUNUR. 

3155/1-1 
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Çeşitli İlânlar 
Nevşehir İl İdare Kurulundan : 

D U Y U R U 
Adı ve Soyadı : Dursun Uçar 
Baba Adı : Nazmi 
Doğum Yeri ve Tarihi : Acıgöl 1969 
İkametgah Adresi : Cumhuriyet Mah. Hacıçavuş Sokak, No: 15 Acıgöl/NEVŞEHİR 

Kışla Cd. Ulusoy İş Kent Sanayi Sitesi 6 Blok No: 110 Bayrampaşa/İSTANBUL 
Görevi : Acıgöl Belediyesi Eski Başkatibi 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Dursun Uçar ve Acıgöl Eski Belediye Başkam A l i Se

zer, Belediye Mühendisi Fatih Sağcan, Belediye Muhasibi Songül Koçyiğit, Belediye Eski Encü
men Üyeleri Kadir Gülhan ve Necati Özer haklarında yapılan soruşturma sonrası İçişleri Bakanlı
ğı Kontrolörü Aliseydi Kara tarafından düzenlenen Fezlekeli Dosya hakkında İl Memurin Muha-
kematı Komisyonunca 9/11/1995 tarih ve 32 sayılı Lüzumu Muhakemelerine ilişkin karar verilmiş 
olup; Karar Yasa gereği adı geçen sanığa tebliğ edilmek istenmiş ise de, sanığın ikamet adreslerim 
terk etmiş olduğu ve halen adresinin de bilinemediği anlaşıldığından Sanık hakkındaki Lüzumu 
Muhakeme Kararının 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince Resmi Ga
zete'de ilan ettirilerek, ilan tarihine müteakip yedi (7) gün içerisinde itiraz edilmezse Kesinleşece
ği duyurulur. 3004 

T ü r k S tandard la r ı Enst i tüsünden : 
Ankara'da müesses "Yıldızlar Elektrik Tic. ve San. A.Ş." Firması 09/11707 Nolu İmalata 

Yeterlilik ile 06/3499 Nolu Kalite Uygunluk Belgeleri kapsamındaki "Yıldızlar Elektrik Markalı; 
Dahili ve Harici Tip Sigortalı ve Sigortalı Topraklamalı Ayırıcılar" mamullerine ait mevcut belge
leri, firmanın kendi isteği üzerine 31/1/1996 tarihi itibariyle iptal, belge kullanma sözleşmesi fe
sih edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen İmalata Yeterlilik ile Kalite Uygunluk Belgelerinin geçerliliğinin kal
madığı, bundan böyle belge ibraz edilerek piyasaya Sunulamayacağı aksine davranışın haksız re
kabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 

İstanbul'da müesses "Oerlikon Kaynak Elektrodlan ve San. A.Ş." Firması, 06/1068 Nolu 
İmalata Yeterlilik ile 06/2184, 4197 Nolu Kalite Uygunluk Belgeleri kapsamıdaki "Oerlikon Mar
kalı; - Dökme demir kaynağında kullanılan elektrodlar, - Dökme Demir Soğuk kaynak elektrodla-
n " mamulleri için T S E Markası aldığından, 06/2185, 2182, 4196 Nolu Kalite Uygunluk Belgele
ri kapsamındaki"- Sert tabaka dolgu kaynağı elektrodlan, - Aşınmaya dayanıklı sert dolgu kaynak 
elektrodlan Kesme ve oluk açma elektrodlan" mamullerine ait mevcut belgelerinin iptalini iste
mesi üzerine 31/1/1996 tarihi itibariyle iptal, belge kullanma sözleşmeleri fesih edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen İmalata Yeterlilik ile Kalite Uygunluk Belgelerinin geçerliliğinin kal
madığı, bundan böyle belge ibraz edilerek piyasaya sunulamayacağı, aksine davranışın haksız re
kabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 

3096/1-1 

İstanbul'da müesses Emi Sanayi ve Ticaret Hüseyin Uzunoğlu firmasının TS 8698 kapsa
mında ürettiği "Emip Elektrik Malzemeleri İmalat Pazarlama' ticari markalı mamulleri için TSE 
Markasını kullanma hakkı veren sözleşmesi, firmanın isteği ile 29/1/1996 tarihinde feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmesi ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu 
mamullerinin TSE Markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hü
kümlerine göre hukuki kovuşturmaya ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 

3006/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Vakfın Adı : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Mensupları Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı 
Vakıf Edenler : Mehmet Örmeci, Saadettin Demirkıran, Aydıner Sarıkaya, İbrahim İnce, 

Ahmet Yeraltı, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Kaya, Yavuz Savaş, Belgin Kurtuluş, Abdullah Ay-
doğdu, Abdullah Ceylan, Abdullah Gökçen, Abdullah Güneş, Abdurrahman Avcı, Abdurrahman 
Bekereci, Adem Dinler, Adil Karabay, Ahmet Akıncı, Ahmet Alver, Ahmet Bağoğlu, Ahmet Bay
san, Ahmet Hamdi Diler, Ahmet Gülmez, Ahmet Tiryaki, Ahmet Turan Öğüt, Ahmet Saylan, Ala-
addin Başer, Alaaddin Uğurlu, Alaaddin Özcan, Ali Aslan, Ali Demirel, Ali Naci Durak, Ali Rıza 
Erdi, Ali Genç, Ali Güler, Ali Özkır, Ali Seyhan, Ali Sigerkök, Arslan Ayyıldız, Aydın Bayülgen, 
Aydın Gürol Ertürk, Ayşe Karaoğlu, Ayşe Özer, Ayşegül Güzeliş, Aysel Mungan, Aziz Deniz, Aziz 
Kumbaracı, A.Basri Daldelen, A.Kerim Özbilen, A. Yaşar Arslan, Bekir Ballı, Bekir Tekin, Berrin 
Bozok, Burhan Alganatay, Burhan Babalıoğlu, Burhan Yıldırım, Canay Şimşek, Celal Cengiz, Ce
lal Demiray, Celal Kaşıkçı, Cemal Türe, Cengiz Akagündüz, Cihangir Kurnaz, Cumali Arabacı, 
Zehra Kale, Dinçer Ersundu, Dursun Çerkeşli, Ekrem Maraz, Erhan İşıklı, Eralp Çetin, Ercan Bü
yükbaş, Ergün Arslan, Ergün Tuncay, Erdoğan Erkuş, Erdoğan Erten, Erol Çatakkaya, Ertuğrul 
Şen, Faruk Küçük, Fatma Babalıoğlu, Ferit Somunkıran, Fethi İpek, Galip Yiğit, Gazi Halıcı, Gül
den Bozca, Gülümser Yılmaz, Gültekin Yalçın, Güner Özsoy, Gürkan Say, Gökçen Başaran, 
M.Gökhan Bekaroğlu, Gökhan Devran, Habib Yıldız, Hacı Mehmet Seyitoğlu, Halil Aytaç, Halil 
Kütahya, Halim Topaloğlu, M.Hanifi Seloğlu, Hamdi Samsunlu, Hamza Öksüz, Hamza Uğur, Ha
san Albayrak, Hasan Aslan, Hasan Altunpark, Hayati Odabaşı, Hayri Çoban, Hayri Kılıç, Hilmi 
Ballıca, Hilmi Uğurluoğlu, Hüseyin Avcı, Hüseyin Belbağ, Hüseyin Ergin, Hüseyin Özcan, Hüse
yin Yılmaz, Hüseyin Yüksel, Hüseyin Yüksel Özalp, Hüsnü Görgeç, H.Ergün Yılmaz, İbrahim Av-
şar, İbrahim Bozcan, ibrahim Gıngoz, ibrahim Çamalan, ibrahim Kadir, İbrahim Karyağar, İbra
him Uzunoğlu, İdns Coşkun, İdris Tuncer, İlhan Bağcı, İlhan Ünal, İlhamı Er, İnan Başar, irfan 
Atak, İsmail Başgün, İsmail Topcan, İ.Hakkı Yılmaz, Murat Güven, Kadir Atmaca, Kadir Sanlı, 
Kamil Örentaş, Kemal Dadak, Kemal Tufan Yuceturk, Kemal Yarkan, Kerim Sangül, Kubilay Yel-
tekin, Latif Kaplan, Lütfü Ayaz, Mahmut Ayzıt, Mahmut Gedik, Maksude Zerman, Mehmet Al
maz, Mehmet Ataman, Mehmet Arandı, Mehmet Altunkaya, Mehmet Çelik, Mehmet Çelik, Meh
met Demir, Mehmet Eken, Mehmet Ergün, Mehmet Güven, Mehmet Nuri Kılıç, Mehmet Şanlı, 
Mehmet Yayvan, Mehmet Yıldız, Meliha Odabaşı. Mete Burçak, Mevlut Selek, Mıkayil Özarslan, 
Mikayil Yıldız, Mithat Nalbant, Muhittin Güngör, Murat Acar, Murat Nail Baybörü, Murat Güler, 
Mustafa Adıgüzel,Mustafa Cihan, Mustafa Çölen, Mustafa Dalman, Mustafa Dalgıç, Mustafa De-
mirtaş, Mustafa Kara, Mustafa Kurt, Mustafa Sergici. Mustafa Şanlı, Mustafa Taylan, Mustafa 
Özünlü, Mustafa Örküt, Mustafa Yalın, Mücahit Örmeci, Mücahit Karaoğlu, Mürsel Çakır, Mür
şide Çelik, Muzaffer Bora, Muzaffer Kurt, M.Alı Sevim, M.Ali Duran, M.Ali Kılıç, M.Hayri Yıl
maz, M.Uğur Yıldırım, M.Yıldan Akdar, M.Yaşar Demirkıran, M.Reşit Polat, Muslum Yiğit, Na
ci Günyer, Naci Gürbüz, Naci Kınacı, Nafiz Kokurcan, Namık Akçan, Nebi Gördcbil, Necati Cey
lan, Necdet Ay, Necmi Mert, Necmiye Tezcan, Nevzat Yılmaz, Niyazı Yaman, Nurettin Çam, Nu
rettin Onat, Nurettin Şeker, Nuray Turetken, Okan Eren, Oktay Öztürk, Orhan Arslan, Orhan Eren, 
Orhan Yıldız, Osman Çakır, Osman Çetin, Osman Göktürk, Osman Yorulmaz, Ömer Faruk Kaya, 
Ahmet Faruk Şanlı. Ömer Girişgın, Ömer Polatkan, Önder Avşar, Özgür Dündar, Ramazan Cey
han, Ramazan Selcan, Ramazan Gür, Ramıs Yılmaz, Recep Santaş, Recep Varol, Recep Yılmaz, 
Refik Kovancı, Rüştü Kırbaç, Sabit Emen, Sadi Hedef, Sadık Ertan, Sadık Sağlık, Salim Ersoy, 
Salih Tan, Salih Dede, Sebahattin Çınar. Seher Aydın, Selahattin Yılmaz, Senai Şara, Serdal Yaka, 
Seyfettin Çelik, Sınan Becer, Süleyman Keçemen, Şaban Esen, Şahsenem Bilici, Şefik Orakçı, Şe
ref Bayrak, Şeref Çetin, Şeref Demirkıran, M.Şerif Erman, F.Şeval Çeliker, Şevket Bilen,Tolgay 
Gedik, Tufan Yüksel, T.Lutfü Ayaz, Ümit Torgut, Vahap Beyaztaş, Veli Esen, Yaşar Sağır, Yaşar 
Çadır, Yavuz Özsoy, Yunus Demir, Yusuf Altıngök, Yusuf Çağlar, Yusuf Tezcan, Yusuf Şimşek, Yu
suf Poyraz, Yüksel Atak, Yüksel Nadaroğlu. Yücel Yüce, Yurdanur Türkeş, Yılmaz Acar, Yılmaz 
An, Yılmaz Özdemir, Zeki Yeşil, Nevfel Doğan, Saffet Sarı, Murat Güven, Hebib Memiş, Fikret 
Tutar, Burhan Yazçağır, Osman Aksoy, Cuma Karakaşlı, İhsan Konal, 

Vakfın İkametgahı: Ankara 
Vakfın Tescil kararını veren Mahkeme adı Karar Tarihi ve Nosu : Ankara Asliye 28. Hu

kuk Mahkemesinin 28/12/1995 gün E: 1995/581, K: 1995/240 sayıhl karan. 
Vakfın Amacı : Vakıf, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek için; Üyeler

den emekli ve malulen emekli olanlara ve ölenlerin kanuni mirasçılarına, vakıf senedinde yazılı hü-
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kümler gereğince yardımda bulunmak. Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerin mesken ihtiyaçlarım 
karşılamak amacıyla gerekli hertürlü girişimlerde bulunmak, üyelerine elverişli şartlarda mesken 
kredisi açmak, Mevcut imkanlar ölçüsünde üyelerin ve ailesi fertlerinin bir ücret karşılığında isti-
rahatlerini temin etmek için münasip yerlerde dinlenme tesisleri huzurevleri kurmak, kiralamak 
veya mevcut tesislerle anlaşmalar yapmak, işletmek veya işlettirmek, Vakıf üyelerinin kendisinin 
yada eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu ana ve babası ile aile yardımı ödeneğine müstehak ço
cuklarının sağlıklarını korumak, muayene ve bakımlarını sağlamak, vebu konuda gereken tesisle
ri kurmak, Meteorolojinin tanıtımı ve geliştirilmesi için eğitim ve araştırmalar yapmak, faaliyetle
rinde bulunur. 

Vakfın Mal Varlığı: 312.600.000,-TL. Nakit 
Vakfın Organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Türk Medeni Kanu

nu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur. 
3094/1-1 

T ü r k S tandar t la r ı Enst i tüsünden : 
Ankara'da müesses Yıldızlar Elektrik Ticaret ve San. A.Ş. firmasının TS 565 ve TS 3367 

kapsamında ürettiği "Yıldızlar Elektrik" ticari markalı Alternatif Akım Ayırıcıları ve Alçak Geri
lim Anahtarlama ve Kontrol Üniteleri için TSE. Markasını kullanma hakkı veren sözleşmeleri, fir
manın isteği üzerine 31/1/1996 tarihde feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmesi ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu 
mamullerinin T S E Markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hü
kümlerine göre hukuki kovuşturmaya ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 

3095/1-1 

Petrol İşleri Genel Müdür lüğünden : 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının I. No. lu Marmara Petrol bölgesinde sahip bulun

duğu AR/TPO/2777 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesi sahasında keşfettiği petrollu ara
ziyle ilgil i olarak bir adet İşletme Ruhsatnamesi İktisabi için 18/1/1996 tarihli dilekçesiyle müra
caat ettiği Petrol Tüzüğünün 27. maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 3003/1-1 • 

M i l l i Eğitim Bakanlığından : 
1 - Ankara Şereflikoçhisar esnaflarından müteahhit Firma Çömlekçioğlu Nakliye Sanayii 

ve Ticaret Limited Şirketi adına Mustafa Aslan'ın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 84 ncü 
maddesine göre 1 (Bir) yıl müddetle ihalelere katılması yasaklanmıştır. 

2 - Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Duyurulur. 3009/1-1 

İçişleri Bakanl ığından : 
27/7/1995 tarihli ihale ile İstanbul İli Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 

kaynakhane malzemeleri alımı işini üstlenen Yakacık Cad. No: 21 Kaltal/İSTANBUL adresinde 
faaliyet gösteren "Oto Bayraktaroğlu" Ülkü ve Halit Bayraktaroğlu firmasının taahhüdünü yasal 
süresi içerisinde yerine getirmemesi nedeniyle 2886 Sayılı Kanunun 84. Maddesi gereğince 1 Yıl 
süreyle kamu ihalelerine katılması yasaklanmıştır. 

İlan olunur. 3091/1-1 

9/3/1995 tarihli İhale ile İstanbul İli Kadıköy Belediyesi Makina İkmal Bakım Onarım 
Müdürlüğüne 2 kalem Muhtelif ebatlarda Radyal Çelik İç ve Dış Lastik alımı işi üstlenen İstasyon 
Arkası No: 53/21 Sirkeci/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Lion İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. nin 
taahhüdünü yasal süresi içerisinde yerine getirmemesi nedeniyle 2886 Sayılı Kanununun 84. Mad
desi gereğince 1 Yıl süreyle kamu ihalelerine katılması yasaklanmıştır. 

İlan olunur. 3092/1-1 

6/4/1995 tarihli ihale ile İstanbul İli Kadıköy Belediyesi Trafik Müdürlüğüne 5 adet Par-
kometre alımı işini üstlenen Fulya Cad. Fulya Bayın Sk. No: 11/8 Mecidiyeköy/İSTANBUL ad
resinde faaliyet gösteren "Bilsan" A.Tümer Ergun firmasının idare ile usulüne göre sözleşme yap
maması nedeniyle 2886 Sayılı Kanunun 84. Maddesi gereğince 1 yıl süreyle kamu ihalelerine ka-
tüması yasaklanmıştır. 

İlan olunur. 3093/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda tahmini yıllık gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan (Muhdes) birinci sınıf 
noterlikler münhaldir. 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22. ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noter
lerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımı
za veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 
Tahmini Yıllık 

Gayrisafı Gelirleri Sıra No Münhal Noterliğin Adı 
1 - (Muhdes) Adana Ondördüncü Noterliği 
2 - (Muhdes) Adana Onbeşinci Noterliği 
3 - (Muhdes) Altındağ Sekizinci Noterliği 
4 - (Muhdes) Ankara Kırkdördüncü Noterliği 
5 - (Muhdes) Ankara Kırkbeşinci Noterliği 
6 - (Muhdes) Ankara Kırkaltıncı Noterliği 
7 - (Muhdes) Ankara Kırkyedinci Noterliği 
8 - (Muhdes) Ankara Kırksekizinci Noterliği 
9 - (Muhdes) Ankara Kırkdokuzuncu Noterliği 

10 - (Muhdes) Antalya Dokuzuncu Noterliği 
11 - (Muhdes) Bakırköy Yirmibirinci Noterliği 
12 - (Muhdes) Bakırköy Yirmiikinci Noterliği 
13 - (Muhdes) Bakırköy Yirmiüçüncü Noterliği 
14 - (Muhdes) Beşiktaş Onüçüncü Noterliği 
15 - (Muhdes) Beşiktaş Ondördüncü Noterliği 
16 - (Muhdes) Beyoğlu Otuzyedinci Noterliği 
17 - (Muhdes) Beyoğlu Otuzsekizinci Noterliği 
18 - (Muhdes) Beyoğlu Otuzdokuzuncu Noterliği 
19 - (Muhdes) Bursa Onaltıncı Noterliği 
20 - (Muhdes) Denizli Beşinci Noterliği 
21 - (Muhdes) Elazığ Üçüncü Noterliği 
22 - (Muhdes) Eskişehir Yedinci Noterliği 
23 - (Muhdes) Eyüp Yedinci Noterliği 
24 - (Muhdes) Gaziosmanpaşa Altıncı Noterliği 
25 - (Muhdes) Hatay Beşinci Noterliği 
26 - (Muhdes) İstanbul Otuzyedinci Noterliği 
27 - (Muhdes) İstanbul Otuzsekizinci Noterliği 
28 - (Muhdes) İstanbul Otuzdokuzuncu Noterliği 
29 - (Muhdes) İzmir Yirmisekizinci Noterliği 
30 - (Muhdes) İzmir Yirmidokuzuncu Noterliği 
31 - (Muhdes) Kadıköy Onyedinci Noterliği 
32 - (Muhdes) Kadıköy Onsekızinci Noterliği 
33 - (Muhdes) Kayseri Yedinci Noterliği 
34 - (Muhdes) Kocaeli Beşinci Noterliği 
35 - (Muhdes) Konya Dokuzuncu Noterliği 
36 - (Muhdes) Mersin Dokuzuncu Noterliği 
37 - (Muhdes) Sakarya Beşinci Noterliği 
38 - (Muhdes) Üsküdar Sekizinci Noterliği 
39 - (Muhdes) Üsküdiir Dokuzuncu Noterliği 
40 - (Muhdes) Yenimahalle Dördüncü Noterliği 
41 - (Muhdes) Zeytinburnu Üçüncü Noterliği 

1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 
1.000.000.000,- Lira 

2998/1-1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 11-02-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ> B:HAZİNE BONOSU) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

14-03-1996 3B 32 92.385 
29-03-1996 3B 47 89.013 
14-02-1996 9B 3 99.293 
15-05-1996 9B 94 79.208 
20-03-1996 12T 38 91.021 
22-03-1996 12T 40 90.571 
03-04-1996 12T 52 87.917 
17-04-1996 12T 66 84.916 
25-04-1996 12T 74 83.246 
21-05-1996 12T 100 78.033 
03-07-1996 12T 143 70.082 
25-07-1996 12T 165 66.315 
20-08-1996 12T 191 62.108 
19-02-1996 3BKV 8 98.063 
11-04-1996 3BKV 60 86.190 
24-04-1996 3BKV 73 83.453 
08-05-1996 38KV 87 80.600 
11-03-1996 4BKV 29 93.075 
29-05-1996 4BKV 108 76.492 
05-06-1996 4BKV 115 75.168 
21-02-1996 5BKV 10 97.575 
28-02-1996 5BKV 17 95.890 
27-03-1996 5BKV 45 89.455 
05-04-1996 5BKV 54 87.482 
19-06-1996 5BKV 129 72.583 
10-07-1996 5BKV 150 68.862 
13-02-1996 7BKV 2 99.539 
07-03-1996 7BKV 25 94.003 
02-04-1996 7BKV 51 88.135 
03-05-1996 7BKV 82 81.608 
13-03-1996 12T 31 92.614 
31-05-1996 12T 110 76.112 
1Z-02-1996 9B 1 99.783 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 11-02-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

VADE 
TARİHİ TANIM 

VADEYE KALAN 
GÜN SAYISI 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

28-02-1996 3H 17 95.890 
14-03-1996 3H 32 92.385 
20-03-1996 3H 3fi 91.021 
11-04-1996 3H 60 86.190 
14-03-1996 4H 32 92.385 
16-07-1996 6H 156 67.832 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE ayrıI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.) 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

14-02-1996 24T-D 150.67 249.432 
17-02-1996 24T-D 150.67 248.193 
23-02-1996 24T-D 150.67 245.716 
10-03-1996 24T-D 157.56 245.506 
11-03-1996 24T-D 157.56 245.076 
21-03-1996 24T-D 149.55 233.614 
24-03-1996 24T-D 144.00 227.475 
01-04-1996 24T-D 144.00 224.328 
07-04-1996 24T-D 138.57 217.368 
11-04-1996 24T-D 138.57 215.854 
19-04-1996 24T-D 131.41 206.995 
10-05-1996 24T-D 128.16 196.995 
31-12-1996 60T-D 107.77 112.367 
01-01-1997 60T-D 107.77 112.073 
11-07-1997 60T-D 109.28 164.195 
01-01-1998 60T-D 107.77 112.073 
11-01-1998 60T-D 107.77 109.128 
01-07-1999 60T12-D 7.67 102.645 
11-10-1996 18T2-D 51.51 134.621 
15-02-1996 9B-OZ TEFE+6 153.887 
14-03-1996 12T-OZ TEFE+6 166.185 
06-04-1996 12T-OZ TEFE+6 159.029 
25-04-1996 12T-OZ TEFE+6 154.748 
27-06-1996 12T-OZ TEFE+6 147.922 
14-07-1996 12T-OZ TEFE+6 145.777 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 11-02-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

16-08-1996 12T-0Z TEFE+6 141.060 
27-10-1996 12T-0Z TEFE+6 126.430 
25-12-1996 12T-0Z TEFE+6 115.630 
29-12-1996 12T-0Z TEFE+6 114.949 
50-12-1996 12T-0Z TEFE+6 114.779 
01-01-1997 12T-0Z TEFE 113.554 
02-01-1997 24T-OZ TEFE+6 113.919 
01-05-1997 24T-0Z TEFE+6 153.515 
06-05-1997 36T-OZ TEFE+6 152.981 
18-05-1997 36T-OZ TEFE+6 151.701 
26-05-1997 36T-OZ TEFE+6 150.848 
15-06-1997 36T-OZ TEFE+6 148.985 
21-06-1997 36T-0Z TEFE+6 148.454 
24-06-1997 36T-OZ TEFE+6 148.188 
14-07-1997 24T-OZ TEFE+6 145.777 
28-07-1997 36T-0Z TEFE+6 143.898 
25-12-1997 24T-OZ TEFE+6 115.630 
01-01-1998 60T-OZ TEFE+6 114.264 
11-07-1999 60T-OZ TEFE+6 146.180 
31-12-1999 60T-OZ TEFE+6 115.091 
01-01-2000 60T-0Z TEFE+6 114.264 
11-01-2000 60T-OZ TEFE+6 110.812 
07-04-2000 60T-OZ TEFE*1.15 160.660 
11-07-2000 60T-OZ TEFE 141.364 
•31-12-2000 60T-0Z TEFE 113.882 
01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 114.264 
11-01-2001 60T-OZ TEFE+6 110.812 
07-04-2005 120T-0Z TEFE*1.15 160.660 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 11-02-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

T.C. BAŞBAKANLIK, HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

20- 06-1996 
09-07-1996 
02-03-1998 

VADE 
TARİHİ 

19-02-1996 
21- 06-1996 
26-06-1996 
02-08-1996 

TANIM 

6B01 
6B01 
36T01 

TANIM 

3B16 
6B16 
6B16 
6B16 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

63.926 
63.737 
65.521 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

43.657 
43.250 
43.221 
43.000 

5- T.C. BAŞBAKANLIK> KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

21-02-1996 
21-03-1996 
21-02-1997 
21-03-1997 
19-09-1997 

TANIM 

24G012 
246012 
366012 
36G012 
36G012 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

68.059 
67.607 
67.904 
67.748 
67.775 

VADE 
TARİHİ 

20-12-
05-05-
09- 05-
10- 05-
12-05-
16-05-
18-05-
03-06-

1996 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 

TANIM 

31.5G 
36G 
36G 
36G 
36G 
36G 
36G 
36G 

KUPON 
FAİZ ORANI 

TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

153.088 
153.088 
152.661 
152.555 
152.341 
151.914 
151.701 
150.049 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

01-03-1996 OG 63.214 
31-03-1996 OG 62.857 
18-04-1996 OG 62.644 
30-06-1996 OG 61.798 
31-07-1996 OG 61.445 
01-09-1996 OG 61.085 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI*NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 11-02-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

30-09-1996 OG 60.763 
18-10-1996 OG 60.564 
01-11-1996 OG 60.411 
31-12-1996 OG 59.762 
31-01-1997 OG 59.432 
01-03-1997 OG 59.119 
31-03-1997 OG 58.794 
18-04-1997 OG 58.600 
01-05-1997 OG 58.460 
30-06-1997 OG 57.819 
31-07-1997 OG 57.491 
01-09-1997 OG 57.154 
30-09-1997 OG 56.850 
18-10-1997 OG 56.662 
01-11-1997 OG 56.517 
31-12-1997 OG 55.897 
31-01-1998 OG 55.580 
01-03-1998 OG 55.284 
01-05-1998 OG 54.668 
31-07-1998 OG 53.761 
01-09-1998 OG 53.446 
01-11-1998 OG 52.850 
31-01-1999 06 51.974 
01-03-1999 OG 51.698 
30-09-1999 OG 49.713 
31-03-2000 OG 48.069 

T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE 
TARİHİ 

02-02-1998 
17-02-19* 
16-12-1998 

TANIM 

360 
360 
360 

KUPON 
FAİZ ORANI 

TEFE+6 
TEFE+6 
TEFE+6 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

103.197 
176.003 
117.160 

7- T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA İHRAÇ EDİLEN 
6ELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

24-05-1997 

TANIM 

24G2D 

KUPON 
FAİZ ORANI 

91.08 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

119.767 

8- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürü tme ve İdare Bölümü : 
Sayfa 

Milletlerarası Sözleşme 
96/7801 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Mil

letler Sözleşmesi 'nin Onaylanması Hakkında Karar 1 

Danıştay Üyeliğine Seçme Karar ı 
— Danıştay Üyeliğine Emekli Tümgeneral 0 . Temel ŞAHİNOGLU 'nun Seçilmesine 

Dair Karar 54 

İlânlar 
a - Yargı İlânları 55 
b • Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 67 

c - Çeşitli İlân 87 

- T .C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük 
Değerleri 91 

DUYURU 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Bosna-Hersek 

Bibliyografyası, /-//" adlı eser, KDV dahil 1.450.000.- TL. fiyatla, Başbakanlık Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü (İvedik Cad. No: 59 Yenimahalle/Ankara) ile Devlet Arşivleri Genel Müdür

lüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (Ticarethane Sok. No: 12 Sultanahmet/İstanbul) adresin

de satışa sunulmuştur. 

Posta ile yapılacak taleplerde beher takım bedeline 150.000.- TL. posta ücreti ilave edi

lerek, yukarıdaki adreslere havale edilmek suretiyle temin edilebilir. 

Ödemeli olarak gönderilmemektedir, 

ilgililere duyurulur. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 30.000,-TL. 


