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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti
Arasında Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve
Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması
Anlaşma'da "Akit Taraflar" olarak adlandırılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Moğolistan Hükümeti;
İki Devlet arasındaki dostane ilişkileri gümrük alanında işbirliği ile daha da
ilerletmek arzusunu taşıyarak;
Gümrük idareleri arasında işbirliği ile iki Devlet arasındaki yolcu ve eşya
trafiğini kolaylaştırmak arzusuyla;
Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, her iki Devletin sosyal, ekonomik,
ticari ve mali çıkarlarına zarar verdiğini dikkate alarak;
Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dışı trafiğinin kamu sağlığı ve
toplum kalkınması için bir tehlike oluşturduğunu dikkate alarak;
Yasaklama, kısıtlama ve kontrol hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra,
eşyanın ithalatında veya ihracatında gümrük vergi, resim ve diğer her türlü
harçlarının doğru ve tam olarak tespiti ve tahsilinin sağlanmasının önemini
dikkate alarak;
Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların önlenmesi ve ithalat ve ihracat
vergi ve resimlerinin doğru tahsilatının sağlanması çabalarının, Gümrük
İdareleri arasındaki işbirliği ile daha etkin hale getirileceğine inanarak;
Aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır:
TANIMLAR

Madde 1
Bu Anlaşma'da geçen;
1. "Gümrük Mevzuatı" deyimi, Akit Taraflar'ın topraklarında yürürlükte
bulunan gümrük vergileri, resimleri ve harçları ve Gümrük İdarelerince
uygulanan yasaklama, kısıtlama ve kontrol önlemleri ire ilgili eşyanın ithalatı,
ihracatı ve transiti hakkındaki hükümler;
2. "Gümrük idaresi" deyimi, Türkiye Cumhuriyeti'nde Başbakanlık
Gümrük Müsteşarlığı, Moğolistan'da Gümrük Genel idaresi;
3. "Talepte Bulunan Gümrük idaresi" deyimi, gümrükle ilgili hususlarda
yardım talebinde bulunan yetkili Gümrük İdaresi;
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4. "Talepte Bulunulan Gümrük İdaresi" deyimi, gümrükle ilgili
hususlarda yardım talebinde bulunulan yetkili Gümrük İdaresi;
5. "Gümrük suçu" deyimi, gümrük mevzuatının herhangi bir ihlali veya
ihlal teşebbüsü;
6. "Kişi" deyimi; herhangi bir gerçek yada tüzel kişi;
7. "Gümrük Vergisi" deyimi, sağlanan hizmetlerin yaklaşık maliyeti ile
sınırlı ölçüdeki ücret ve yükümlülükler hariç olmak üzere, gümrük mevzuatının
uygulanması çerçevesinde salınan ve tahsil edilen bütün vergi, resim, ücret
ve/veya diğer harçlar;
8. "Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler" deyimi, uyuşturucu, psikotrop
maddeler ve Uyuşturucu ile Psikotrop Maddelerin Yasa Dışı Trafiğine Karşı
1988 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde ve eklerinde belirtilen
uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile bunların ikameleri;
anlamına gelir.

ANLAŞMANIN KAPSAMI
Madde 2
1. Gümrük İdareleri, bu Anlaşmada yer alan hükümler uyarınca;
a) Eşya hareketini kolaylaştıracak ve hızlandıracak tedbirleri üstlenirler;
b) Gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve menni hakkında
birbirleriyle yardımlaşırlar ve işbirliği yaparlar;
c) Talep üzerine, gümrük mevzuatının idaresinde ve uygulanmasında
kullanılacak bilgileri sağlayarak birbirleri ile yardımlaşırlar;
d) Yeni gümrük rejimlerinin araştırılması, uygulanması ve geliştirilmesi
yanında, gümrük memurlarının değişimi ve eğitimi ile ortak çaba gerektiren
diğer konularda da işbirliğinde bulunurlar;
e) Gümrük rejimlerinin uyumlaştırılması ve basitleştirilmesi için çaba
gösterirler.
2. Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen yardım, tüm adli, idari
ya da soruşturmayla ilgili işlemlerde kullanılmak üzere sağlanabilir.
3. Bu Anlaşma çerçevesinde karşılıklı yardım, talepte bulunulan
Gümrük idaresinin Devlet topraklarında yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca
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ve b u idarenin yetkileri ve kaynakları dahilinde sağlanır. Gerekli hallerde,
talept e bulunulan Gümrük İdaresi, kendi Devlet topraklarında yürürlükte
buluna n mevzuatla uyumlu olarak, yardımın yetkili başka bir idare tarafından
karşılanmasın ı sağlayabilir.

KARŞILIKLI YARDIM VE İŞBİRLİĞİNİN ŞEKİLLERİ
Madde 3
1. Gümrük İdareleri, talep üzerine ya da kendiliklerinden, bu
Anlaşmanın hükümleri doğrultusunda gerekli bütün bilgileri birbirlerine
sağlarlar.
2. Gümrük İdareleri:
a) Gümrük tekniği ve kendi faaliyetlerine ilişkin tecrübeleri ile gümrük
mevzuatına karşı suç işlemede kullanılan yeni yöntem ve araçlar hakkında
bilgi değişiminde bulunurlar.
b) Gelişmiş gümrük kontrol donanımlarının kullanımı ile birlikte ve gümrük
mevzuatlarındaki önemli değişiklikler hususlarında birbirlerine bilgi verirler
ve karşılıklı çıkarları hakkındaki diğer hususları tartışırlar.
Madde 4

1. Gümrük İdareleri, talep üzerine ya da kendiliklerinden, aşağıdaki
hususlarda doğruluk sağlanmasına yardımcı olabilecek bilgileri birbirlerine
sağlarlar;
a) Gümrük İdarelerince tahsil edilen gümrük vergi, resim ve diğer harçlarının
tespiti ile özellikle eşyanın gümrük kıymeti ile gümrük tarifesinin tespitine
yardımcı olacak her türlü bilgi;
b) İthalat, ihracat ya da transite yönelik kısıtlama ya da yasaklamalar veya
gümrük vergi, resim ve diğer harçlarından muafiyetlerin uygulanması;
c) Menşe kurallarının uygulanması.
2. Talepte bulunulan Gümrük İdaresi, talep edilen bilgilere sahip
olmadığı takdirde, Devlet topraklarında yürürlükte bulunan mevzuat
çerçevesinde kendisi adına hareket ediyormuşçasın'a söz konusu bilgileri
araştırır.
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KİŞİ, EŞYA VE NAKİL ARAÇLARININ GÖZETİMİ
Madde 5

Gümrük İdareleri, talep üzerine ya da kendiliklerinden, aşağıdaki
hususları gözetim altında tutarlar:
a) Diğer Devlet topraklarında yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına karşı
suç işlediği bilinen kişilerin her iki Devlet topraklarına giriş ve çıkışları;
b) Yasa dışı trafiğe konu olduğu gümrük idareleri tarafından rapor edilen
eşyanın diğer Devlet topraklarından ithali ya da buraya ihracı;
c) Diğer Devlet'in topraklarına yönelik yasa dışı trafiğe neden olabilecek
eşyayı depolamakta kullanılan yerler.
YASA DIŞI EŞYA TRAFİĞİ İLE MÜCADELE
Madde 6

Gümrük İdareleri, talep üzerine ya da kendiliklerinden ve gecikmeksizin,
aşağıdaki hususlara ilişkin' olarak Akit Tarafların Devlet topraklarında
yürürlükte bulunan gümrük mevzuatlarına karşı bir suç oluşturan veya suç
oluşturabilecek, tespit edilmiş ya da planlanmış, tüm faaliyetler hakkında
birbirlerine gerekli bilgileri sağlarlar:
a)
b)
c)
d)
e)

Mühimmat, silah ve patlayıcılar;
Önemli bir tarihi, kültürel ya da arkeolojik değeri bulunan sanat eserleri;
Çevre ve kamu sağlığı için tehlikeli maddeler ve zehirli eşya;
Radyoaktif elementler;
Başta alkollü içkiler ve tütün ürünleri olmak üzere yüksek oranlı gümrük
vergi veya resimlerine tabi eşya;
f) Gümrük İdarelerince mutabakata varılan listelere göre tarife dışı
kısıtlamalara tabi hassas ve stratejik eşya.
g) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler.
Madde 7

Gümrük idareleri, talep üzerine ya da kendiliklerinden aşağıdaki
hususlara ilişkin olarak birbirlerine bilgi sağlayacaktır;
a) Talepte bulunan gümrük idaresinin Devlet topraklarına ithal edilen eşyanın,
diğer Devlet topraklarından yasal olarak ihraç edilip edilmediği,
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b) Talepte bulunan gümrük idaresinin Devlet topraklarından ihraç edilen
eşyanın, diğer Devlet topraklarına yasal olarak ithal edilip edilmediği, ve
varsa eşyanın hangi gümrük rejimine tabi tutulduğu.
Madde 8

Gümrük İdareleri, talep üzerine ya da kendiliklerinden aşağıdaki
hususlara ilişkin olarak birbirlerine bilgi sağlarlar:
a) Diğer Devlet topraklarında yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına karşı
suç işlediği bilinen kişiler;
b) Yasa dışı trafiğe konu olduğu bilinen eşya;
c) Diğer Devlet topraklarında yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına karşı
suç işlemede kullanıldığı bilinen nakil araçları.
Madde 9

1. Gümrük İdaresi diğerine, kendiliğinden veya talep üzerine,
Devletlerinin topraklarında yürürlükte bulunan gümrük mevzuatına karşı suç
oluşturan veya oluşturabilecek, gerçekleşmiş veya planlanan faaliyetlere ilişkin
elde edilebilir tüm bilgileri içeren raporları, delil kayıtlarını veya belgeleri ya da
belgeleri veya onaylı kopyalarını ya da diğer kanıtları sağlar.
2. Asıl belgeler, ancak onaylanmış kopyalar yetersiz olduğunda talep
edilir.
3. Akit Tarafın Gümrük idaresinden alınan asıl belgeler, mümkün olan
en kısa sürede iade edilir.
M a d d e 10

Aynı amaç için herhangi bir şekilde bilgisayar ortamında sağlanan
bilgiler, bu Anlaşma'da belirtilen belgeler yerine kullanılabilir. Bilgisayar
ortamında sağlanan bilgilerin kullanım ve yorumlanması için gerekli veriler
aynı zamanda verilir.
YASA DIŞI UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDE TRAFİĞİNE KARŞI
MÜCADELE
Madde 11

1. Gümrük İdareleri, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dışı
trafiği ile mücadele, bunların önlenmesi ve soruşturulması için çalışmaları
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başlatabilmek üzere, en kısa sürede aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri
birbirlerine talep aranmaksızın sağlarlar:
a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uyuşturucu ve psikotrop
maddelerin yasa dışı trafiğine ya da kaçakçılığına karıştığı bilinen kişiler;
b) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uyuşturucu ve psikotrop
maddelerin yasa dışı trafiğinde ya da kaçakçılığında kullanıldığı bilinen
nakil araçları, konteyner ya da paketler.
2. Gümrük İdareleri bir talebe gerek duymaksızın, bu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dışı trafiğinde
kullanılan yöntem ve araçlarla ile yeni yöntem ve kontrollerin etkinliğine ilişkin
bilgileri birbirlerine sağlarlar.
3. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları, bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen uyuşturucunun üretiminde kullanılan maddelere de uygulanabilir.
4. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgiler Akit
Tarafların diğer devlet kurumlarının uyuşturucu ve psikotrop maddelerin
yasadışı ticareti ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden yetkililerine
verilebilir. Ancak bu bilgiler, üçüncü taraflara verilmez.
GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI
Madde 12
1. Talep üzerine, talepte bulunulan Gümrük İdaresi, gümrük suçları ile
ilgili olarak tüm resmi araştırmaları başlatır. Araştırma sonuçlarını talepte
bulunan Gümrük İdaresine bildirir.
2. Bu araştırmalar, talepte bulunulan Gümrük İdaresinin Devlet
topraklarında yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca yürütülür. Talepte
bulunulan Gümrük İdaresi, araştırmaları kendi adına yapıyormuşçasına
yürütür.
3. Bir Akit Taraf Gümrük İdaresi'nin görevlileri belirli durumlarda, diğer
Akit Taraf Gümrük Idaresi'nin izni ile bu madde kapsamında öngörülen ve bu
ülke topraklarında gerçekleştirilecek araştırmalarda hazır bulunabilir.
BİLİRKİŞİ VE TANIKLAR
Madde 13
1. Talep üzerine, Gümrük İdaresi, görevlilerinin bu Anlaşma'da
öngörülen hususlara ilişkin olarak, talepte bulunan Gümrük İdaresi'nin
Devletinin egemenlik alanındaki yasal veya idari işlemlerde bilirkişi veya tanık
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olarak bulunmalarına ve işlemlerde gerek duyulabilecek nesne, belge ya da
bunların onaylanmış kopyalarını sunmalarına, kendilerine verilen yetki sınırları
çerçevesinde izin verir. Bu talepte, görevlilerin hangi hususlarda ve hangi
sıfatla hazır bulunacakları belirtilir.
2. Bilirkişi ve tanık olarak hazır bulunan görevliler, kendi Devlet'inde ya
da talepte bulunan Gümrük İdaresi'nin Devlet'inde yürürlükte bulunan mevzuat
uyarınca buna yetkilendirilmiş ya da yükümlü kılınmış olmaları koşuluyla, bir
kanıt ya da ifade vermeyi reddetme ayrıcalığına sahiptir.
3. Görevliler, bu Anlaşma'da öngörülen koşullar çerçevesinde diğer
Devlet topraklarında bulundukları sürece, resmi sıfatlarını ispatlamaya her
zaman hazır olacakladır. Görevliler, üniforma giyemez ve silah taşıyamazlar.
BİLGİ VE BELGELERİN KULLANIMI
Madde 14
1. Bu Anlaşma uyarınca elde edilen bilgi ve belgeler, sadece bu
Anlaşma'da belirtilen amaçlar dahilinde kullanılır. Talepte bulunan Gümrük
İdaresinin yazılı mutabakatı olmadıkça, başka amaçlar için kullanılamaz ve
iletilemezler.
2. Bu Anlaşma uyarınca herhangi bir biçimde iletilen bilgilere, gizlilik
muamelesi uygulanır. Bilgiler resmi sır olarak tanımlanır ve talebi alan Gümrük
İdaresince kendi Devlet'inin mevzuatı uyarınca aynı tür bilgi ve belgelere
sağlanan korumadan yararlandırılır.
3. Gümrük İdareleri, bu Anlaşma'nın amaçları ve kapsamı çerçevesinde
alınan bilgi ve belgeleri,
a) kendi istihbarat, rapor ve delillerinde, ve;
b) mahkeme ve diğer makamlar nezdindeki işlemlerde
delil olarak kullanabilirler.
Bu belge ve bilgilerin mahkemelerde delil olarak kullanılması ve bunlara
atfedilecek önem, bu belge ve bilgileri alan Devlet'in yürürlükteki ulusal
mevzuatına göre belirlenir.
YARDIM TALEBİNİN ŞEKLİ VE ESASI
Madde 15
1. Bu Anlaşma uyarınca talepler yazılı olarak yapılır. Bu taleplerin
yerine getirilmesi için gereken belgeler talebe eklenir. Durumun aciliyetinin
gerektirdiği hallerde, sözlü talepler de kabul edilebilir, ancak derhal yazılı
olarak tevit edilir.
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2. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan talepler, aşağıdaki
bilgileri içerir:
a) Talepte bulunan Gümrük İdaresi;
b) İşlemlerin niteliği;
c) Talebin amacı ve nedeni;
d) İşlemlere konu olan kişilerin ad ve adresleri, ve;
e) İnceleme altındaki konunun kısa tanımı ve ilgili yasal unsurlar.
3. Talepler, talepte bulunulan Gümrük İdaresinin Devlet'inin resmi
dilinde veya İngilizce veya bu İdarece kabul edilebilir başka bir dilde yapılır.
4. Bir talep, şekil koşullarını karşılamıyor ise, talebin düzeltilmesi veya
tamamlanması istenebilir, ancak bu durum derhal alınması gereken herhangi
bir önlemi geciktirmez.
YARDIM SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI
Madde 16
1. Gümrük İdaresi, talep edilen yardımın, Devlet'inin egemenliğine,
kamu düzenine, güvenliğine veya diğer önemli çıkarlarına zarar vereceği
kanaatinde ise, söz konusu yardımı sağlamayı kısmen veya tamamen
reddedebilir veya belirli koşullara bağlayabilir.
2. Yardım, talepte bulunulan Gümrük İdaresi tarafından, devam eden
bir soruşturma, dava veya işleme müdahale edilmiş olacağı gerekçesiyle
ertelenebilir. Bu durumda talepte bulunulan Gümrük İdaresi, belirleyebileceği
koşullara bağlı olarak yardımın sağlanıp sağlanamayağını saptamak amacıyla,
talepte bulunan Gümrük idaresine danışır.
3. Yardımın reddi halinde, red karan ve nedenleri gecikmeksizin ve
yazılı olarak talepte bulunan Gümrük İdaresine bildirilir.
4. Gümrük İdaresi, talep halinde kendisinin sağlayamayacağı bir yardım
talebinde bulunursa, bu duruma talepte dikkat çeker. Bu talebin karşılanması,
talepte bulunulan Gümrük İdaresinin takdirindedir.
TEKNİK YARDIM
Madde 17
Gümrük İdareleri, aşağıdaki hususlar dahilinde birbirlerine teknik yardım
sağlarlar:
a) Birbirlerinin tekniklerini daha ileri düzeyde kavrama amacına yönelik
karşılıklı olarak yarar sağlayan hallerde gümrük görevlilerinin değişimi;
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b) Moğol gümrük görevlilerinin uzmanlık yeteneklerini geliştirmeye yönelik
yardım ve eğitim;
c) Tehlikeli maddelerin tespitinde ve radyoaktif elementler için kullanılan
donanımın kullanımı üzerine tecrübe ve bilgi değişimi;
d) Uzman değişimi.
MASRAFLAR
Madde 18
Akit Taraflar, kamu görevlisi olmayan uzmanlara, tanıklara ve
çevirmenlere yönelik harcamalar hariç bu Anlaşma'nın uygulanması sonucu
ortaya çıkan masrafları, talep etmezler.
UYGULAMA
Madde 19
1. Bu Anlaşma kapsamında sağlanan yardım, doğrudan doğruya
Gümrük İdarelerince karşılanır. İdareler, bu Anlaşma'nın uygulanması
konusundaki ayrıntılı düzenlemeler üzerinde karşılıklı mutabakat sağlarlar.
2. Gümrük idareleri, soruşturma birimlerinin birbirleri ile doğrudan
iletişim halinde olmaları için düzenleme yapabilirler.
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE FESİH
Madde 20
1. Bu Anlaşma, Akit Taraf Devletler'in bütün yasal usulerine uygun
olarak yürürlüğe girmesi için kabule sunulur; kabuller diplomatik nota değişimi
ile bildirilir. Bu Anlaşma," en son bildirimin alındığı tarihten otuz gün sonra
yürürlüğe girer.
2. Bu Anlaşma, süresiz olarak yürürlükte kalmak üzere akdedilmiştir.
Anlaşma, herhangi bir Akit Tarafın bildirimi ile feshedilebilir ve diğer Akit
Tarafın bu bildirimi aldığı tarihten altı ay sonra yürürlükten kalkar.
Bu Anlaşma Ulan Bator'da, 28/9/1999 tarihinde, bütün metinler eşit dere
cede geçerli olmak üzere, Türkçe, Moğolca ve İngilizce olarak ikişer nüsha
halinde imzalanmıştır.
Farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınır.
Bu Anlaşma, aşağıda imzası bulunan tam yetkililer tarafından imzalandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
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Agreement
Between the Government of the Republic of Turkey
and the Government of Mongolia
on Co-Operation and Mutual Assistance
in Customs Matters

The Government of the Republic of Turkey and The Government of Mongolia,
hereafter referred to as the Contracting Parties,

Desiring to promote friendly relations of the two States through the co
operation in the customs field;
Desiring to facilitate the flow of goods and passengers between the two States
through the co-operation of their Customs Authorities;
Considering the offences against customs legislation are prejudicial to social,
economic, commercial and fiscal interests of both States;

Considering that illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
constitutes a danger to public health and development of society;

Considering the importance of assuring the accurate assessment and
collection of customs duties, taxes and any other charges on the importation
or exportation of goods as well as the proper implementation of the provisions
on prohibition, restriction and control;
Convinced that efforts to prevent offences against customs legislation and
efforts to ensure accurate collection of import and export duties and taxes can
be rendered more effective through co-operation between their Customs
Authorities;
Have agreed as follows:
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DEFINITIONS
Article 1
For the purpose of the present agreement the following terms shall be applied:
1. "Customs Legislation" - provisions in force in the territory of the Contracting
Parties concerning importation, exportation and transit of goods relating to
customs duties, taxes and other charges, as well as to ^measures in respect of
prohibition, restriction and control applied by the Customs Authorities.
2. "Customs Authority" - in the Republic of Turkey: Prime Ministry,
Undersecretariat for Customs; in Mongolia: Customs General Administration.
3. "Requesting Customs Authority" - competent customs authority which
makes a request for assistance in customs matters.
4. "Requested Customs Authority" - competent customs authority which
receives a request for assistance in customs matters.
5. " Customs Offence " - shall mean any breach or attempted breach of the
Customs Legislation.
6. "Person" - any natural or legal person.
7. "Customs Duties" shall mean all duties, taxes, fees and / or other charges
which are levied and collected in the territories of the Contracting Parties, in
application of customs Legislation, but not including fees and charges which
are limited in amount to the approximate costs of services rendered.
8. "Narcotic drugs and psychotropic substances" - narcotic drugs, psychotropic
substances and substances mentioned in the United Nations Convention
against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances of 1988 with
appendices which replaced them.

SCOPE OF AGREEMENT
Article 2
1. In accordance with provisions of the present Agreement, Customs
Authorities shall:
a) undertake measures in order facilitate and expedite movement of goods;
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b) co-operate and assist each other in prevention investigation, and repression
of the customs offences;
c) upon request, assist each other by providing information to be used in
administering and enforcing customs legislation;
d) co-operate in research, development and applying new customs
procedures, as well as in training and exchange of customs officers and in
other matters which may require their joint efforts; and
e) strive for harmonisation and simplification of customs procedures.
2. Assistance mentioned in sub paragraphs (b) and (c) of the present Article
can be provided for use in all proceedings, whether judicial, administrative or
investigative.
3. Mutual assistance within the framework of the present Agreement shall be
rendered in accordance with the legislation in force in the territory of the State
of the requested Customs Authority and within its competence and resources.
If necessary, the requested Customs Authority may arrange for assistance to
be provided by another competent authority in accordance with the legislation
in force in the territory of its State.
FORMS OF CO-OPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE
Article 3
1. The Customs Authorities provide each other, on their own initiative or upon
request, with all necessary information in accordance with the provisions of the
present Agreement.
2. The Customs Authorities shall:
a) exchange experiences relating to their activities and customs technique,
information on new means and methods of committing offences against
customs legislation;
b) inform each other about substantial changes in their customs legislation, as
well as on application of advanced customs control equipment and also
discuss other matters of mutual interests.
Article 4
1. The Customs Authorities shall, on their own initiative or upon request,
supply each other with all information which may help to ensure accuracy in:
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a) assessment of customs duties, taxes and other charges collected by
Customs Authorities, in particular, information which may help to assess the
customs value of goods and establish their tariff classification;
b) implementation of import, export and transit prohibitions and restrictions or
relieves from customs duties, taxes and other charges;
c) application of rules of origin.
2. If the requested Customs Authority does not have the requested
information, it shall seek that information as if acting on its own behalf, in
accordance with the legislation in force in the territory of its State.

SURVEILLANCE OF PERSONS, GOODS AND MEANS OF
TRANSPORT
Article 5
The Customs Authorities shall, on their own initiative or upon request, maintain
surveillance over:
a) entry into and exit from the territory of their States of persons known of
committing offences against customs legislation in force in the territory of the
other State;
b) import or export of goods which are reported by the Customs Authorities as
becoming illicit traffic into from the territory of the other State;
c) place used for storing goods which may cause illicit traffic into the territory
of the other State.

FIGHT AGAINST ILLICIT TRAFFIC OF GOODS
Article 6
The Customs Authorities shall, on their own initiative or upon request and
without delay, supply each other with all relevant information on activities,
detected or planned, which constitute or appear to constitute an offence
against customs legislation in force in the territories of the States of the
Contracting Parties in the field of:
a) ammunition, arms and explosives;
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b) objects of art, which represent significant historical, cultural or
archaeological value;
c) poisonous goods as well as the substances dangerous for the environment
and public health;
d) radioactive elements;
e) goods subject to high rate customs duties or taxes, in particular alcoholic
beverages and tobacco goods;
f) sensitive and strategic goods subject to non-tariff restrictions, according to
lists agreed by the Customs Authorities;
g) narcotic drugs and psychotropic substances.
Article 7

The Customs Authorities shall, on their own initiative or upon request, supply
each other with the following information whether:
a) goods Imported into the territory of the State of the requesting Customs
Authority have been lawfully exported from the territory of the other State;
b) goods exported from the territory of the State of the requesting Customs
Authority have been lawfully imported into the territory of the other State, and
what kind of customs procedure, if any, the goods were subjected to.
Article 8
The Customs Authorities shall, on their own initiative or upon request, supply
each other with information on:
a) persons known to be committing offences against customs legislation in
force in the territory of the other State;
b) goods known to be the subject of illicit traffic;
c) means of transport known to be used in committing offences against
customs legislation in force in the territory of the other State.
Article 9
1. The Customs Authority shall, on their own initiative or upon request, supply,
each other with documents or certified copies thereof or other evidence giving
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all available Information on activities, completed or planned, which constitute
or appear to constitute an offence against customs legislation in force in the
territories of their States.
2. Original documents shall be requested only in cases where certified copies
would be insufficient.
3. Original documents received from the Customs Authority of the Contracting
Party shall be returned at the earliest opportunity.
Article 10

Documents mentioned in the present Agreement may be replaced by
computerised information produced in any form for the same purpose relevant
information for interpretation or utilisation of the material should be supplied at
the same time.

COMBAT AGAINST ILLICIT TRAFFIC OF NARCOTIC
DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
Article 11
1. In order to activate work on investigation, prevention and fight against illicit
traffic of narcotic drugs and psychotropic substances, Customs Authorities,
without request and in possible short time, shall provide each other with
information on:
a) persons known to be engaged in smuggling or illicit traffic of drugs and
substances, mentioned in paragraph 1 of the present Article;
b) any means of transport, containers or parcels known to be used for
smuggling drugs and substances mentioned in paragraph 1 of the present
Article.
2. Customs Authorities without request supply each other with information on
means and methods applied to illicit traffic of drugs and substances mentioned
in paragraph 1 of the present Article, as well as the efficiency of new methods
and controls.
3. Provisions of paragraphs 1 and 2 of the present Article may be extended
over the substances used in production of the drugs mentioned in paragraph 1
of the present Article.
4. Information mentioned in paragraphs 1 and 2 of the present Article may be
transferred to the other authorities of the state administration of the
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Contracting Parties, which are engaged in combating against the drug habit
and illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances. However, the
information shall not be transferred to the third parties.

INQUIRIES
Article 12
1. The requested Customs Authority, upon request, shall initiate all official
inquiries concerning customs offences. It shall communicate the results of
such inquiries to the requesting Customs Authority.
2. These inquiries shall be conducted under the legislation in force in the
territory of the State of the requested Customs Authority. The requested
Customs Authority shall proceed as if it were acting on its own behalf.
3. The officials of the Customs Authority of one Contracting Party may, in
particular cases, with the agreement of the Customs Authority of the other
Contracting Party, be present in the territory of the latter when the inquiry,
provided for under this Article, is carried out.

EXPERTS AND WITNESSES
Article 13
1. The Customs Authority, upon request, may authorise its officials, within the
limitations of the authorisation granted, to appear as experts or witnesses in
judicial or administrative proceedings in respect of the matters covered by this
Agreement in the jurisdiction of the States of the Customs Authorities and
produce such objects, documents or authenticated copies thereof, as may be
needed for the proceedings. Any request for such appearance must indicate
on what matter and in what capacity the official is to appear.
2. The official appearing as expert and witness has the privilege to re'fuse to
give an evidence or a statement if he is entitled or obliged to do so by virtue of
law of his own State or that of the requesting Customs Authority.
3. When in the circumstances provided for by this Agreement officials are
present in the territory of the other State, they must at all times be able to
furnish proof of their official capacity. They must not be in uniform or carry
arms.
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USE OF INFORMATION AND DOCUMENTS
Article 14
1. Information and documents received under this Agreement shall only be
used for the purposes specified in the present Agreement. They cannot be
transferred or used for other purposes, unless the requesting Customs
Authority gives its consent in writing.
2. All information transmitted in any form under this Agreement shall be
treated as confidential. They shall be defined as an official secret and be
afforded by the receiving Customs Authority the same protection as it is
applied to the same kind of documents and information by virtue of applicable
laws of its State.
3. Customs Authorities may, in accordance with the purposes and within the
scope of the present Agreement, use received information and documents as
evidence in:
a) its intelligence, reports and evidence; and
b) proceedings brought before courts and other authorities.
The use made of such information and documents as evidence in courts and
the weight to be attached thereto shall be determined in accordance with
national laws of the receiving State.

FORM AND SUBSTANCE OF REQUESTS FOR ASSISTANCE
Article 15
1. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing.
Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the
request. When required because of the urgency of the situation, oral requests
may also be accepted, but shall be confirmed in writing immediately.
2. Requests pursuant to paragraph 1 of the present Article shall include the
following information:
a) the Customs Authority making the request;
b) the nature of the proceedings;
c) the object of and the reason for the request;
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d) the names and addresses of the persons concerned in the proceedings;
and
e) a brief description of the matter under consideration and legal elements
involved.
3. Requests shall be submitted in the official language of the State of the
requested Customs Authority, in English or in other language acceptable to
this Authority.
4. If a request does not meet the formal requirements, its correction or
completion may be demanded, but this will not delay any measure which must
be taken immediately.
EXEMPTIONS FROM THE LIABILITY TO RENDER
ASSISTANCE
Article 16
1. If the Customs Authority considers that compliance with the request would
be prejudicial to the sovereignty, public order, security or any other essential
interests of its State, it may refuse to provide such assistance, wholly or
partially, or provide it subject to certain conditions.
2. Assistance may be postponed by the Requested Administration on the
grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or
proceeding. In such a case the Requested Administration shall consult with
the Requesting Administration to determine if assistance can be given subject
to such terms and conditions as the Requested Administration may require.
3. If assistance is refused, the decision and the reasons for the refusal shall be
notified in writing to the requesting Customs Authority without delay.
4. If the .Customs Authority requests assistance which, it would not be able to
provide if requested, it shall draw attention to that fact in the request.
Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested
Customs Authority.

TECHNICAL ASSISTANCE
Article 17
Customs Authorities shall provide each other with technical assistance
including:
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a) exchange of customs officers when mutually beneficial for the purpose of
advancing the understanding of each other's techniques;
b) training and assistance in developing specialised skills of the Mongolian
customs officers;
c) exchange of information and experience in usage of the equipment for
radioactive elements and detection of dangerous substances;
d) exchange of experts.
COSTS
Article 18
The Contracting Parties shall waive all claims for reimbursement of costs
incurred in the execution of the present Agreement, with the exemption of
expenses for experts, witnesses and interpreters other than government
employees.
IMPLEMENTATION
Article 19
1. Assistanc e provided for under this Agreement shall be rendered directly by
the Customs Authorities. Those Authorities shall mutually agree on detailed
arrangement s for implementation of the present Agreement.
2. Th e Customs Authorities may arrange for their investigation services to be
in direc t communication with each other.
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION
Article 20
1. Th e present Agreement submits to acceptance in accordance with all legal
procedure s of the States of the Contracting Parties, what shall be notified by
an exchang e of diplomatic notes. The Agreement shall enter into force thirty
day s after the last notification has been received.
2. Thi s Agreement is concluded for an indefinite period of time. It may be
terminate d by notification by either Contracting Party and shall cease to be in
forc e six months from the date of receiving such a note by the other
Contractin g Party.
Don e at Ulaan baatar on 28/9/1999 in two originals in the Turkish, Mongolian and
Englis h languages, each of these texts being equally authentic.
In cas e of divergence, the English language text shall prevail.
In witnes s whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this
Agreement .
For the Government of
the Republic of Turkey
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rAAJMl4H ACYyA/1AAP XAMTPAH A>KM/1/1AX, XAPH/1U.AH
TyC/lA/lliAA Y3YY/13X TYXAtf BYrA HAl?IPAMAAX TYPK Y/lCblH
3ACrHl?lH TA3AP, MOHrO/1 Y/lCblH 3ACr"HfiH TA3AP
XOOPOHflblH X3/13/1U.33P

EyrA HaüpaMAax TypK YACUH 3acruüH ra3ap, MoHroA YACUH
raâap (uaautuA "X3A3AU.3H Tcooıpom TaAyyA" ra>K H3pA3rA3x),

3acruüH

Xoep yACUH Haüpcar xapuAU.aar raaAuüH caAöapT xaMTpaH a>KUAAax
3a/-taap xer;>KYYA3xuür xycu.;
Xoep yACHH xoopoHAbiH 3opMunt 6OAOH öapaa sprsATuür raaAUÜH
xawTUH a>KUMaraaHH aıyraMaap xeHreBHAexuür 3pM9A33H;

6aüryyAAarbiH

TaaAuüH xyyAb TorrooM>KUüH 3epııuA Hb xoep yACUH HuüraM, SAUÜH
3acar, xyAaAAaa, caHXYYruüH auıur COHUPXOAA xoxupoA ynpyyA>K 6oA30ujrYür
aHxaapn;
MaHcyypyyAax 6OAOH csTrau, H6A©©T 6OAUCUH xyyAb 6yc xyAaAAaa Hb
xyH aMUH 3PYYA M3HA, HuümuüH xer>KUAA aıoyA ynpyyA>K âaüraar
aHxaapaAAaa aau;
Bapaa opyyAax, raprax Y©A raaAUÜH 6OAOH 6ycaA aAÖaH TaTBap, eep
6ycaA TeAöepuür 36B HorAyyA*, 6aparAyyAax, MeH TYYHMA3H xopur, x$i3raap,
xsHaAT TaBuxTaü xoA6orACOH xyy/\b TOI-TOOM>KUÜH 3aaATyyAur 30xux ecoop
xsp3r>KYYA3x 9BAAwr xaHraxuH yyxAbir xapraA3aH y33)K;
Xoep opHU raaAUÜH öaüryyAAara xaMTpaH aKUAAacHaap raaAUÜH xyyAb
TorTooM>KUüH 3epMAeec ypbAMUAaH c3pruüA3X, UMnopT, 3KcnopTUH TaTBapur
YH3H 3©B xypaaH aBax BBASA UAVY YP AYHA xypH3 rsAsrr UTTSJK;
JXop AYPACaH 3YÜAUÜr X3A3AU.3H TOXUpOB:

TO/lOPXOPl/10/lT
HsrAyrasp

3H3XYY

X3A3AU,33pUÜH

3yüA

3ppUArOOp AOp AYPACaH

H3p TOMbİO

X3p3rA3rA3Ha:
1. T a a A U ü H xyyAb TCTTOOM>K" TS>K 6apaa opyyAax, raprax, Aaw>KyyAaH

eHrepYYA3XT3ü xoA6orAcoH raaAUÜH 6OAOH 6ycaA aAöan TaTBap, xypaaM>K
TYYHMA3H xopur xsi3raap, raaAuüH 6 a ü r y y M a r a a c TaBb>x 6yü x«HaATbiH jpra
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Toxuporu Ta/vyyAUH HyTar ASBcrspT
xyMUH TereAAep MepAerA©* 6yü xyyAb apxuûH 3aaATyyAwr XSAH3.
X3M>K33r X3p3r>KYYA3X33p XSA3AU3H

2. TaaAUÜH öaüryyAAara" r s * ByrA HaüpaMAax TypK YAcaA - TaaAuüH
epeHXUü ra3ap, MoHroAYAcaA - TaaAUÜH epeHxuü ra3pwr XSAHS.
3. "Xyc3AT raprarn raaAuüH öaüryyAAara" rs>K raaAUün acyyAAaap
TycAaAuaa aBax xyc3AT TaBbcaH 3px 6yxuü raaAuüH öaûryyAAarur X3AH3.
4. "Xyc3AT xyA33H aBaru raaAuüH öaüryyAAara" rs>K raaAuüH acyyAAaap
TycAaAuaa y3YY xyc3ATuûr xyA33H aBcaH spx 6yxuü raaAuüH öaüryyAAarur
X3AH3.
A3X

5. 'TaaAUÜH xyyAb TOTTOOMJKUÜH 3epuuA" rs>K raaAuüH xyyAb
TorTooMX 3epMC9H, 3cxyA 3epuuxuür 33BAcaH aAUBaa yüAAAUür XSAH3.
6. "3TT33A" T3>K aAUBaa XyBb XYH, XyyAUÜH 3Tr33AUÜr X3AH3.
7. 'TaaAUÜH aAöaH TaTBap" rs>K TaaAUÜH xyyAb TorrooA'DKUür
X3p3DKVYA3X HBLiaA X3A3AU.3H TOXUpOru T3AyyAblH HyTar A3BCr3p A33p
HorAyyAaH 6aparAyyA>K 6 y ü TaTBap, xypaar">K DOAOH eep 6 y c a A TeAöepuür
X3AH3. TSBLI Y3YYAC3H yüAUUArssHuü oüpoAU.00 epTruüH YHUÜH AYHrssp
XA3raapAarAa>K 6aûraa xypaaM>K 6OAOH 3apAAbir yyHA xaMaapyyAaxryü.

8 . "MaHcyypyyAax 6OAOH csTrsu. HeAeeT 6OAUC" rs>K MaHcyypyyAax
6OAOH csTrsu H©A06T 6OAUC, TYYHUASH "MaHcyypyyAax 6OAOH c3Tr3u, HBAÖST
6OAUCWH xyyAb 6yc sprsATTsü T3MLI3X Tyxaü" H Y E - U H 1 9 8 8 OHW KOHBSHUUA
3aarAcaH, scxyA TSArsspuür opAox 6 o A U c w r X3AHS.

X3/13/1U.33PW'IH Yfi/1H/13X XYP33
XoepAyraap

3yüA

Aaryy raaAuüH öaüryyAAaryyA.'

3H3XYY X3A3AU3apuüH 3aaATUH

1.

a) 6apaaHbi s p r s A T u ü r xeHreBMAex

;

xypAacrax apra X3M>K33 aBax;

6) raaAuüH . xyyAb TOTTOOM^KUÜH aepUAeec ypbAMUAaH c3pruüA3x,
TyyHUür MepAeH LuaArax, TacAan 3orcoox acyyAAaap xa/MTpaH a>KUAAax,
xapuAuaH TycAaAuaa y3YYA3X;
raaAuüH xyyAb TorrooAt>Kuür caxuyAax 6OAOH
TaBUxaA uıaapAarAax MSASSAASSP xaHrax 3aMaap

B)
X9H3AT

X3P3I->KUAT3A Hb
XYCSATUÜH Aaryy

xapuAuaH 6ue 6U©AS3 TycAaAuaa Y3VYA3X;

r) raaAuüH LUUHS ropuwwr cyAAax, öoAOBcpoHryü 6 o A r o x , TSArsspuür
MepAex, TYYHMASH raaAuüH öaüuaaruAbir cyprax, COAUAUOX, xaMjbiH xyM
uıaapAarAax 6 y c a A acyyAAaap xaMTpan a>KUAAax;
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A) raaAuüH ropuMbir

yHAAyyAK,

XBA6apnAaxHr apM3A33x.

2. LLİYyxuüH, 3axupraaHU, MOPASH ıuaArax 6OAOH 6ycaA ıuyraN\aap UIYYH
3opuyAaH 3H3xyY 3YÜAUÜH "6", "B"-A 3aacaH

TacAax 6YXUÜ A a>KUAAaraaHA
TycAaAuaar Y3YY^>K 6OAHO.

3.
3H3XYY X3A3Au,33pT 3 a a c a H TycAaAuaar, XYCSAT xyA33H aBcaH
raaAuüH 6aüryyMart>iH YACbiH HyTar ASBcrspT xy4UH TereAAep MepAerAe>K
6yü xyyAb TorrooMaoıüH Aaryy, eepcAÜüH 3px X3ıM^03, Heeu ÖOAOAUOOHU
XYp33HA xapuAuaH Y3YY - UJaapAAaraTaü 6OA, xyc3AT XYASSH aBcaH raaAuüH
6aüryyAAara TycAaAuaar, eepuüH YACUH HyTar ASBcrspT XY"JUH TereAAep
MepAerAe>K 6yü xyyAb TorrooM»<uüH Aaryy apx 6YXUÜ eep 6aüryyAAaraap
rYüLi.3TrvYA3X apra X3Atao3 aa4 6OAHO.
AH3

X A M T P A H

A > K H / 1 / 1 A X ,

X A P M / 1 U . A H

T Y C / I A / I L I A A

Y 3 Y Y / 1 3 X

X 3 / 1 B 3 P

rypaBAyraap

3yüA

1. TaaAuüH 6 a ü r y y A A a r y y A 3H3XYY X3A3AU33puüH 3aaATbiH Aaryy,
eepuüH caHaanuAraap, SCXYA Heree TaAUH xyc3AT33p, tuaapAAaraTaü 6yx
M3A33AAUür xapuAuaH 6ue 6u©A33 rapra;* erHe.

2. TaaAuüH 6aüryyMaryyA:
a) eepcAÜüH yüA a>KUA, raaAuüH TBXHUK a>KUAAaraaTaü xoA6orACOH
TypujAara, raaAuüH xyyAb TorTooM>KuüH 3ep4UA YÜAAC3H UIUHS apra,
X3parcAUüH TaAaap MSASSASA COAUAUOHO;
6) eepcAÜüH raaAuüH xyyAb TorrooMMUA opcoH 3apu.MbiH eept)A©AT,
raaAuüH xsiHaATbiH A3BOIUAT3T T6XHUK x 3 p a r c A u ü r auJurAa>K öaüraa
TaAaap M3A33A3XuüH 33psru33 MeH xapuAU,aH coHupxcoH 6ycaA acyyAAaap
câHaA COAUAUOHO.
TYYH^ASH

AepeBAyraap

3yüA

1. TaaAuüH 6 a ü r y y A A a r y y A , eepuüH caHaanuAraap, 3cxyA Heree TSAMH
xyc3AT33p, Aop AypAcaH acyyAAbiH Y H seBUür ujuüAB3pA3X3A Tyc Aexew
6OAOX 6yxuü A M3A33AAUÜT xapuAuaH 6ue 6ueA33 rapra>K erHe:
H3

a) raaAuüH 6aüryyAAaraac xypaaH aBcaH raaAuüH 6OAOH 6ycaA aAoaH
TaTBap, eep 6ycaA TeAöepuüH HorAyyAaAT, siAaHrysa, 6 a p a a H U raaAuüH yns,
T3Ar33pUÜH TapUOpUH aHrUAAbir T0A0pX0ÜA0X0A TyC ASX6M 60A0X M3A33A3A;
6) UMnopT, sKcnopT, AaM>KyyAaH eHrepYYA3x 6apaaHA TaBbcaH xopur,
xsi3raapAaAT, raaAuüH 6OAOH 6ycaA aA6aH TaTBap, eep 6ycaA TeAÇjepuüH
X6Hr6A©ATUÜH X3P3DKUAT,
-
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B) 6apaaHu rapaA YY

CALJ

ür TOAOPXOÜAOX AYPMUÜH X3psr>KUAT.

2 . Xap3B xyc3AT XYASSH aBcaH raaAuüH 6 a ü r y y A A a r a A XYCCSH MSASSASA
6aüxrYü 6aûx TOXUOAAOAA xyc3AT xyA33H aBcan raaAuüH öaüryyAAara TyxaüH
M3A39AAUür eepuüH YACUH HyTar ASBcrspT XYMUH TereAAep MepAerAe* 6yü
xyyAb TorTooM>KUüH Aaryy, eepuüH H s p u ü H e/MHeec OA>K a B a x w r s p M 3 A 3 3 H 3 .

30PHHrH, BAPAA, T33BPHI/IH X3P3rC3/lfl TABHX XflHA71T
TaBAyraap

3yüA

raaAUüH 6 a ü r y y A A a r y y A e e p u ü H oanaauuAraap,
xyc3AT33p Aapaax 3yüAA xsiHaAT TaBUHa:

3cxyA

Heree TaAbiH

a) Heree YACMH HyTar ASBcrspT XYUUH TereAAep MepAerAe* 6yü
xyyv\b TorrooMKuür 3 e p u c e H 3 T r 3 3 A xoep YACUH HyTar A3Bcr3pT
opox, rapax;
raaAuüH

6) Heree YACUH HyTar AsscrspT xyyAb 6ycaap opyyAcaH, acxyA TSHASSC
xyyy\b 6ycaap rapracaHA TOouorAO>K raaAuüH 6aüryyAAaryyAaac MSASSACSH
6apaar opyyAax, raprax;
B) Heree YACbiH HyTar ASBcrspT
raaAuüH xyyAb TCTTOOM>KUÜH 3 e p t ı u A
X3p3rC3A, 4UHr3A3r;

XY^UH TereAAep MepAerAe* 6yü
YÜ^A3X3A aıuurAacaH
T33BpuüH

r) Heree VACUH HyTar A3BcrspT xyyAb 6ycaap opyyvuK 6oA3oaırYü 6apaa
xaAraAarAa>K 6yü ra3ap.
BAPAAHbl X y y J \ b ByC 3Pr3/lTT3l7l T3MU.3X
3ypraAyraap

3yüA

TaaAuûH 6 a ü r y y A A a r y y A X S A 3 A U 3 H TCttuporu. TaAyyAbiH HyTar ASBcrspT
xyuuH TereAAep MepAerAe>K 6 y ü r a a A u ü H xyyAb TorTooM>K 3epuceH, 3CxyA
sepuuK 6 o A 3 o u j r Y ü Hb UAspcsH, 3CXYA TeAeBAerAceH a>KUAAaraaHbi TaAaap
Aop AypAcaHTaü x o A 6 o r A O X 6 y x M3A33AAUür e e p u ü H c a H a a u u A r a a p , scxyA
Heree TSAUH x y c 3 A T 3 s p xapuAuaH 6 u e 6UBA33 H 3 H Aapyü rapraK erHe:
a)

33p

33BC3r,

6)

TYYX, COÖA, apxeoAoruüH u y x a A

6yy,

Tscspu A3A6sp3X 3yüAc;
au XOA6OTAOA 6 y x u ü ypAaruüH

B) xopAyyv\ax yüAUUArsaTaü, TYYHUASH
spYYA M 3 H A 3 A aıoyATaü 6 a p a a , 6OAUC;

r) uaupar

UASBXT

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24
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A) raaAUüH 6yıoy 6ycaA aA6aH TaTBapHH eHAep xyBb X3M>K33
TonoorACOH 6apaa, siAaHrysıa, corTyypyyAax yHAaa, TamuHu TepAuüH 6apaa;
e) TapucpbiH 6yc XH3raapAaATaA xawparAax
CTpaTeruüH au xoA6orAOA 6yxuü 6apaa;
e) MaHcyypyyAax

OHU. COHUPXAUH 6OAOH

6OAOH CSTTSLI HBAÖST 6OAUC

ÜOAAyraap

3yüA

raaAUüH oaûryyAAaryyA eepuüH caHaaMUAraap, 3 c x y A Heree TaAUH
xyc3AT33p Aapaax M3A33AAUür xapu.AU.aH 6ue 6ueA33 rapra>K erHe:
a) xyc3AT rapracaH raaAUüH 6aüryyAAarbiH YACUH HyTar ASBcrspT
opyyAcaH 6apaa Heree VACUH HyTar ASBcrspssc xyyAb ecHU Aaryy rapcaH 3cex;
6) xyc3AT rapracaH raaAUüH 6aüryyAAaruH YACUH HyTar ASBcrepssc
rapcaH 6apaa Heree YACUH HyTar AsacrspT xyyAb ecHU Aaryy opcoH 3csx, MOH
xsp3B raaAUüH ropuMToü 6OA TyxaüH 6apaaHA raaAUüH «Map ropuMoop
6ypAYY T xuüc3H.
A3A

HaüMAyraap

3yüA

TaaAuüH 6 a ü r y y A A a r y y A eepuüH caHaaMUAraap, 3 c x y A Heree TBAHH
XyC3AT33p AOp AYPACaH 3YÜAUÜH TyxaÜ M3A33AAUÜr XapUAU,aH 6U6 6U6A33
rapra>K erHe:
a) Heree YACUH HyTar ASBcrspT xynüH TereAAep MepAerAe* 6yü
raaAUüH xyyv\b TorrooMHOJür zepncen
sTrssA,'
6) xyyAb 6ye sprsATSA opcoH 6apaa;
B) Heree YACUH HyTar ASBcrspT xyuuH TereAAep MepAerAe* 6yü
raaAUüH xyyAb TorTooM>KuüH 3epuuA YÜAASX3A auıurAacaH T33BpuüH
X3p3rC3A.
EcAyraap

syüA

1. TaaAuüH 6aüryyAAaryyA eepuüH VACUH HyTar ASBcrspT XYMUH
TereAAep MepAerAe>K 6yü raaAUüH xyyAb TorrooM>K 3epnceH, SCXYA zepmuK
6oA3ooıryü Tere, scxyA TeASBAerACÖH a^KUAAaraaHbi Tyxaü 6aüraa 6yx
M3A33AAUür aryyAcaH 6uuur 6apuMT, scxyA TSArsspuüH 6aTaAraaT xyyA6ap,
eep 6ycaA HOTAOX 6apuMTwr, eepuüH caHaauuAraap, SCXYA Heree TaAUH
XYC3AT33p xapUAU.aH 6ue 6ueA33 rapra>K eme.
2 . Buuur 6apuMTWH sx x y B u ü r 3eBxeH TSArsspuüH
xaHraATrYÜ 6aüx TOXUOAAOAA H3X3M>KUAH3.

6aTaAraaT xyyA6ap
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3. X3A3AU3H

Toxuporu

öapuMTUH ax

xyBUür aAb

TaAUH

raaAuüH 6aüryyAAaraac xyA33H aöcaH
6yuaaH x y p r y Y A H s .

6OAOX 6OTUHO x y r a u a a H A

ApaBAyraap

syüA

3H3XYY X3A3AU33pT TycrarAcaH 6uqur ö a p u M T b i r TyxaüH 3opuAroop
X3AÔ3p33p Y AC3H KOMnbrOTepUÜH M3A33AA33p OpAyyAK 60AHO.
HHT3XA33 T Y Y H U ü r TaüAÖapAax, awurAaxTaü XOAOCTACOH 6yx MSASSAAUÜX
HsrsH 39psr X Y p r y y A H a .
ÜA

aAUBaa

MAHcyypyy/iAX E O / I O H csTrsu. He/ıeeT B O A H C U H
xyy/ib Byc sprs/iTTStf T3M.LJ.3X
ApBan

HarAyrssp

syüA

1. raaAuüH 6aüryyAAaryyA MaHcyypyyAax 6OAOH csTrsu HSASST
60AUCWH x y y A b 6yc s p r s A T u ü r MBPASH u j a A r a x ,
T a c A a H 3orcoox, TYYHTSÜ
T3MU3X 3opu.Aroop, H e r e e TaAaac xycsAT r a p r a x w r xYA33ArYür33p, 6OAOM>KIJÙH
6oruHo xyrauaaHA Aapaax 3YÜAUÜH TaAaapx M S A s a M u ü r x a p u A u a H 6ue
6ueA33 XYprYYAHa.
a ) 3H3XYY 3YÜAUÜH 1-A 3aacaH 6oAUcyyAbir xuA33p
H3BTpYYA3X3A 6OAOH T3ArS3pUÜH 3pr3AT3A XOAÖOrACOH S T r S S A I

xyyAb

6ycaap

6) 3H3XYY 3YÜAUÜH 1-A 3aacaH 6oAucyyAbir xuA33p xyyAb 6ycaap
H3BTpYYA3X3A a u t u r A a c a H aAUBaa T s s B p u ü H x a p s r c s A , n u H r s A s r , UArs3M>K;
2. TaaAuCiH oauryyAAaryyA SHSXYY SYÜAUÜH 1-A 3aacaH 6oAucyvAbiH
xyyAb 6yc xyAaAAaa XUÜXSA a u u u r A a c a H a p r a , x s p s r c s A , MBH TYYHMASH UJUHS
a p r a , x s H a A T U H \p
AYHruüH T a A a a p x
MSASSAAUUX H e r e e T a A a a c XYCSAT
r a p r a x u r X Y A S S A r y ü r a s p xapuAuaH Heree T a A A a a r a p r a ? K e r H e .

3. 3H3xyy 3YÜAUÜH 1, 2 A y r a a p 3aaATbir SHSXYY 3YÜAUÜH 1-A 3aacaH
6oAucbir yÜAAB3pA3X3A X3p3rA3C3H 6oAUcyyAaA xaMaapyyA« ÔOAHO.
4. Xap T a M x u H A Aacax, M a H c y y p y y A a x 6OAOH csTrsu H e A e e T c o A u c u r
xyyAb 6ycaap xyAaAAax s t B A a A T a u T3MUA3r XSASAUSH T o x u p o r q T a A y y A U H
TepuüH
oaüryyAAarbiH
6ycaA aA6aAaA SHSXVV 3 y ü A u ü H 1, 2-T 3aacaH
M 3 A 3 3 A A u ü r A3M>KyyA>K
A a M K y y A ? K 6oAoxryü.

60AHO.

M6PA9H
ApBaH

TSBM 3 H 3 x y Y M 3 A 3 3 A A U Ü X

rypaBAarM

TaAA

UlAnrAX A>KM/1/lArAA
xoëpAyraap

ayÙA

1. XycsAT X Y A 3 3 H a a c a H r a a A u ü H 6aüryyAAara raaAuüH xyyAb
T o r T o o M > K U ü H 3 6 p M U A T 3 ü xoA6orAyyAaH aA6aH ë c H b i M e p A ô H u i a A r a x 6yxuü A
a>KUAAaraar H e r e e TaAWH x y c s A T s s p c a H a a n A a H
s m y y A H a . H Ü M ;-xyc3ÂTUüH
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Aaryy x u ü r A C 3 H ax<UAAaraaHbi yp AYHr XYCSAT rapracaH raaAuüH 6 a ü r y y A A a r a A
xyprYYAH3.
2. MepAeH u ı a A r a x a>KUAAaraar XYCSAT xyA33H aBcaH raaAuüH
6aüryyAAarbiH YACUH HyTar AsscrspT XYIUH TereAAep MepA©rA©)K 6yü xyyAb
TorTocm>KuüH Aaryy jiByyAHa. MepAeH ujaArax a>KUAAaraar XYC3AT XYA33H
aBcaH raaAuüH 6 a ü r y y A A a r a eepuüH HspuüH e M H e e c HByyA* oaüraa rs>K y3H3.
3. X3A3AU,3H ToxuporM H3r TaAbiH raaAuüH 6aüryyAAarwH a^KUATHyyA
oHu/oü TOXUOAAOAA XSA3AU3H Tcocuporn Heree TaAUH raaAuüH 6 a ü r y y A A a r a T a ü
TOXUpOAU.COHU YHAC3H A 3 3 p , Heree TaAbiH HyTar ASBCrspT 3H3XYY 3YÜAA
3aacaH MepAeH tuaArax a>KUAAaraar $iByyAaxaA 6aüAU.a>K 6OAHO.
UJHH>K33H BA rSPHHtfH 3Tr33A
ApBan rypaBAyraap 3yüA

1. TaaAuüH 6aüryyAAara, Heree TaAbiH xyc3AT33p, 3 H 3 x y v X3A3AU33pT
TycrarAcaH acyyAAaap raaAuüH 6aüryyMaryyAbiH YACUH HyTar AsscrspT
«ByyAax UJYY^UÜH UJYYH TacAax 6OAOH 3axupraaHU 6aüryyAAaruH xaHaH ujaArax
a>KUAAaraaHA eepuüH aKUATHyyAur spx X3M>K33HUÜX33 XYPSSHA UJUHJKSSM
6yıoy rapnuüH 3Tr33AüüH spxT3ür33p opoAU,ox, MeH TyxaüH UJYYH TacAax YÜA
a>KUAAaraaHA uıaapAarAax SA 3yüA, 6unur 6apuMT, scxyA TSArsspuüH
6aTAarAcaH xyyA6apur rapra>K erexuür 3eBiııeepM 6OAHO. HÜHXYY ^YPSAUSH
upsxuür x y c c 3 H aAUBaa xyc3AT3A TyxaüH BJKUATBH jiMap X 3 p r 3 3 p , jiMap
3 p x T 3 ü r 3 3 p opoAU.oxbir 3aacaH 6 a ü B a A 30XUHO.
2. LUVYH TacAax axuAAaraaHA rspuuüH STTSSA 6yıoy UIUH>K33MUÜH
spxT3Ü opoAU.ox a)KUATaH, xsp3B eepuüH YACUH, SCXYA XYCSAT rapracaH
r a a A u ü H 6 a ü r y y A A a r u H YACUH xyyAuüH Aaryy rspuuüH M3AYY
erexeec
TaTraA3ax 3pxTsü 6yıoy yyparTsü 6OA, TUÜHXYY rspıuüH M3AYY erexeec
A3r

A3r

T a T r a A 3 a x spx H M 6 a SASAHS.

3. 3H3XYY XsA3AU33pT 3aarAcaH H©XU©A 6aüAAUH yAMaac a?KUATHyyA
Heree YACUH HyTar ASBcrspT 6aüx 6OA TSATSSP Hb eepcAuüH aAöaH 3>KAUH spx
X3M>K33r X3333 M HOTAOH xapyyAax 6OAOM>KTOÜ 6aüHa. T S A AYPSMT xyBuac
eMcex, 6yy 33BÇ3r aB4 «Bax ujaapAAararYü.
M3A33/13/1, BUMUr EAPUMT ALUHr/lAX
Apaan AepeBA yrasp 3yüA

1. 3H3XVY X3A3AU.33puüH Aaryy xyA3SH aBcaH MSASSASA, 6uuur
öapuMTur 3eBxeH 3H3xyY X3A3AU33pT 3aacaH 3opuAroop atiiurAaHa. X y c 3 A T
rapracaH raaAuüH 6aüryyAAara öuurssp 3eBmeepcHeec 6 y c a A TOXUOAAOAA
TSArsspuür 6 y c A a A AaM>K.yyA>K, SCXYA eep 3opuAroop aujurAa>K 6 o A o x r y ü .
2. 3H3XYY X3A3AU33puüH Aaryy aAUBaa X3A63pssp AaM>KyyAcaH 6yx
M3A33AAuür H y y u rs>K Y3H3. XyA33H aBcaH 6 a ü r y y A A a r a T 3 A r 3 3 p u ü r aAöaHU
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H y y u T3>K TOOUOK, eepuüH YACUH xc-AoorAox xyyAuap U>KUA TepAuüH
M3A33AAUûr xaNiraaAAaruiiH HarsH aAUAaap xaMraaAHa.

6uMur

öapuMT,

3. TaaAuCiH 6aüryyAAaryyA XYASSH aacaH MSASSASA, öunur 6apuMTbir
X3A3AU.33puüH 30puAro, YUAMASX xYpssHA HULiuvyASH
Aapaax
a>KUAAaraaHA HOTAOX 6apuMT 6oAroH aıuurAaHa:
3H3XYY

a)

M3A33A3A

6oAOBcpyyAax,

M3A33

raprax

6OAOH HOTAOX

6apuMT

YÜAA3X;

6) UJYYX 6OAOH 6ycaA 6aüryyAAaruH UJYYH TacAax YÜA awuAAaraa.
TUÜM M3A33A3A, ÖUMUr ÖapUMTbir U J Y Y X 3 A HOTAOX 6apuMT 6oAroH
aiiiurAax, TSAraapT Map au XOA6OI-AOA erex acyyAaA Hb xyA33H aBcaH VACUH
xyyAuap TOAopxouAorAOHo.
TYC/IA/IUAA Y3YY/13X XYC3/1THPIH X3/153P BA ArYY/irA
ApBaH raBAyraap 3yûA
1. 3H3XYY X3A3AU33pT saacaH xYC3ATUür 6 u M r 3 3 p yüAA3H3. Tapxvy
xycaATuCir 6U6AYYA3X3A uiaapAarAax 6 u M u r 6apUMTbir yr xyc3AT3A
xaBcapraHa. HexueA 6aüAAUH y A M a a c stapaATau TOXUOAAOAA awaap r a p r a c a H
XYcsATUdr XYA33H aB4 6OAOX 6OAOB4 TYYHuCır H 3 H Aapyü 6 u M r 3 3 p

6aTaAraa>KyyAHa.

2. SHSXYY 3YÛAUÜH 1-A 3aacHu Aaryy rapracaH
M3A33AAUÛT opyyAcaH 6aüHa:

Aapaax

xyc3AT3A

a) XYCSAT r a p r a c a H r a a A u ü H 6 a ü r y y A A a r a ;

6)

UJYYH

TacAax YÜA a>KUAAaraaHbi UJUHX;

B)

xycsATuCiH yTra

r)

UJYYH

6OAOH XYCSAT

raprax

6OACOH

uiaATraaH;

TacAax yüA a>KUAAaraaHA opoAuox STrasAuCiH Hşp, xasr;

A)
XflHaH ys3>K 6yü
6YP3AA3XYYH.

acyyAAbiH

TOBM

TOAOPXOUAOAT,

xspruuH

3. XycsATUur XYCSAT X Y A 3 3 H aBcan raaAuüH oauryyAAarWH YACUH aAÖaH
ecHu X 3 A , aHrAU X 3 A 3 C B 3 A yr 6aûryyAAaraA XYASSH 3©BUieeperAc©H 6ycaA XSA
A33p rapraHa.
4. XapsB aAUBaa Hsr xycaAT Hb aAöaH uuaapAAara xaHraaryu 6OA
TYYHUür 3aApyyAax, ryüusA 6YPAYYA3Xuür uiaapAaw 6OAOX 6OAOBM SHS Hb HSH
stapaATaü aBax apra xswxosr x o u u i A y y A a x YHASCASA 6oAoxrYü.
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TYC/IA/1U.AA Y 3 Y Y / 1 3 X 3 3 C T A T T A / 1 3 A X
ApBan 3ypraAyraap

3yüA

1. X s p 3 B raaAUüH ö a ü r y y M a r a x y c 3 A T U ü r 6ueAYYA3X Hb eepuüH Y A C U H
Tycraap TorTHOA, H U Ü T M U Ü H X S B >KypaM, aroyAryü 6aüAaA, eep 6ycaA a M U H
uyxaA 3 p x auıurT xapuj rs>K Y S B S A , T U Ü M TycAaAuaar 6yp3H, 3cxyA 3apuM
öaüAAaap
y3yYA3X33c
TaTraA3a>K,
scxyA
yr
TycAaAuaar
TOAopxoü
Hexu,eAT3üreep Y3YY >K 6 O A H O .
A

2. XuürA3>K 6 a ü r a a M © P A © H waArax, npoKypopuH 6 O A O H U J Y Y H
a>KUAAaraaHA caaA yupyyAHa rs>K y33x Y H A S C A S A ö a ü r a a T O X U O A A O A A
xyA33H a B c a H TaA T y c A a A u a a r xoüujAyyA>K 6 O A H O . H Ü M T O X U O A A O A A
xyA33H aBcaH 6aüryyAAara Hb Xyc3AT rapracaH 6aüryyAAaraTaü X Y C S A T
aBcaH 6aüryyAAarwH 3yr33c TaBurAaK 6 O A O X U Ü M H © X U . © A , xyrauaaHbi
A33p TycAaAuaa Y3YYA>K 6 0 A 0 x u r T o r T o o x YYAH33C 3 © B A © A A © > K 6 O A H O .

TacAax
Xyc3AT
Xyc3AT
xyA33H
YHACSH

3. Xsp3B TycAaAuaa y 3 y y
TaTraA3caH 6 O A T U Ü H X Y Y TaTraA3carî
Tyxaü uJuüABsp, ujaATraaHu TaAaap xycsAT rapracaH r a a A U ü H öaüryyAAaraA
6UUT33p AapyÜ M3A3TA3H3.
a 3 x 3 3 c

A

a

4. X3psB raaAUüH öaüryyAAara ©epe© TycAaALiaa Y3YY >K Y MaAax
acyyAAaap TycAaAuaa X Y C B 3 A xoA6orAox X Y C 3 A T 3 A S H S Tyxaü 3aaHa. M Ü M
XYC3ATUür 6 U © A Y Y A 3 X 3C3xuür xyc3AT xyA33H aBcaH raaAUüH 6aüryyAAara
©epe© LUUÜAH3.

TEXHHK A>KH/l/lArAAHbl TYC/IA/ILIAA
ApaanAOAAyraap

3yûA

TaaAUüH öaüryyAAaryyA Aapaax acyyAAaap

xapuAU,aH

T©XHUKUÜH

a) H e r e © T B A H H a p r a ajKUAAaraaHU T a A a a p x o Ü A r o A T u r
3opuAroop xapuAU,aH a u j u r r a ü 6 O A r a a A U ü H a>KUAT3H C O A U A U , O X ;

A33UJAYYA3X

TycAaAuaa Y3YYAH3:

6)

MoHroAbiH r a a A U ü H a>KUATHyyAUH M s p s r u j A u ü H yp
uaABapur
uurA3C3H c y p r a A T 3 0 X U O H 6aüryyA>K, TycAaAuaa y 3 y y * !
a 3

A33UJAYYA3X3A

B)
uaupar
U A S B X T
Max6oA,
xopT
6oAucwr
T © x e © p © M > K u ü H auJUTAaATbiH T a A a a p M3A33A3A, T y p u J A a r a

T)

M3pr3)KUAT3H

UAPYYASX

TOHor

COAUAUOX;

COAUAU,OX.
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3APM/1
ApBaH HaüMAyraap

3yûA

raar\uüH 6aüryyAAaryyA 3 H 3 X y y XsASAUsspuur xspsrwyYAsx stBuaA
rapcaH TepuüH aAöaH xaarw 6yc U J U H J K S S M , rspuuÜH s T r s s A , opuyyAaruuüH
3 a p A A a a c 6ycaA 3apAAbir HexeH T S A Y Y A S X T a A a a p H 3 X 3 M > K A 3 A rapraxryu.

X3/13/1U.33PH0 f X 3 P 3 f > K Y Y / 1 3 X
ApBaH ecAyrasp
1.

syüA

XsA3AU.33pT 3 a a c a H T y c A a A u a a r raaAUÜH öaüryyAAaryyA eep
uuyyA Y 3 Y Y
T s A r s s p Hb S H S X Y Y XaAsAUsspuur xapar^YYAax
3 o p u A r o o p HapuCiBMUAcaH apra x a w a o s r x a p u A u a H ToxupoAUOHo.
3H3XYY

A

XOOPOHAOO

H

3

2. TaaAUüH 6aüryyAAaryyA TSAraapuüH xstHaAT, ujaAraATUH
aAöaA eep X O O P O H A O O uıyyA xapbuax a p r a X S M H O S 3 B M 6 O A H O .

X3/13/1U33P X Y H H H T e r e / i A e p
u.yu,/iAX
XoptAyraap

XSATSC,

EO/lOX,

3yüA

1. 3H3XYY X3A3AU33P Hb X3A3AU3H Toxuporu TaAyyAUH YAcyyAbiH xyyAb
3YÜH 6yx jKypMUH Aaryy 6aTAarAax 6ereeA S H S Tyxau AuriAo/MaT HOToop
XapUAUaH M 3 A 3 r A 3 H 3 . X3A3AU33P Hb CYYAMUÜH M3A3rA3A XYA33H SBCHaaC
X O U U J ryu xoHoruCiH Aapaa X Y U U H TereAAep 6 O A H O .
2. S H S X Y Y X3A3AU33puür TOAopxou 6yc xyrauaaraap 6 a ü r y y A a B . 3 H S X Y Y
X3A3AU33pUÜr X3A3AU.3H TOXUpoTU a A b H3r TaAblH M 3 A 3 r A C 3 H 3 3 p LiyHAaX
6 O A O X öereeA yr X3A3AU,33p Hb TyyHUür uyuAax Tyxau X S A S A U S H
Toxuporn
Here© TaAUH H O T U T X Y A S S H a B C H a a c X O U U J 6 capwH Aapaa XYMUHryu 6 O A H O .

TypK,

3H3XYY X3A3AU.33pUÜr
OHbt
CapUH
6A©P
aHrAU X 3 A 3 3 P xoep 3 X xyBb Y Ü A A C S H 6ereeA sx

MOHTOA,

XOTHOO
6U4BSPYYA

Hb

aAUA xymiHTsu 6aüHa.

3H3xyy X3A3Aii33puüH
6 u u B 3 p u ü r öapuMTaAHa.

TaAaap caHaA

3epB©A

aHrAU X S A

Asspx ex

/Jsspxuur rspuuATK Aop rapuH year 3yparcaA 30xux ecoop oArorAcoH
S H S X Y Y X S A S A U S S P T r a p u H Ycsr 3 y p a B .

3 p x u ü H X 3 3 Aaryy

BYTA HAPIPAMAAX
TypK y / ı c u H 3AcrwtfH

3ACrWflH TA3PUr

TA3Pur

TeneenyK:

reneenyK:
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Karar Sayısı: 99/13903
17 Kasım 1999 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti
Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri
Eğitim İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 20/12/1999 tarihli ve
PUGY-6081 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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Devlet Bakanı
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M. YILMAZ

Prof. Dr. R. M İ R Z A O Ğ L U
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Devlet Bakanı

Devlet Bakara

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. Ü Ş E N M E Z

E. S. G A Y D A L I

E ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A . ÇAY

M . A . İRTEMÇELİK

Prof. Dr. H. S. TÜRK
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Devlet Bakanı

Devlet Bakanı
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S. T A N T A N
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Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti
Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim
İş Birliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Kore Cumhuriyeti Milli Savunma
Bakanlığı, bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır,
Aralarındaki mevcut dostane ilişkileri "Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve
Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında 17 Kasım 1999 tarihinde imzalanan Askeri
İşbirliği Anlaşması'na bağlı olarak, aralarındaki askeri eğitim işbirliğini daha da iyileştirmek
amacıyla,
Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır;
MADDE I
AMAÇ
Bu Anlaşmanın amacı, karşılıklı askeri öğrenci değişimi yoluyla taraflar arasında askeri
işbirliğinin geliştirilmesidir.
MADDE II
KAPSAM
Bu Anlaşma, Kabul Eden Tarafın askeri kurum ve tesislerinde askeri eğitim alacak olan
(bu dokümanda "askeri öğrenciler" olarak addedilen) gönderilen askeri personel ve beraberindeki
yakınlarını kapsar.
MADDE III
TANIMLAR
1.
"Kabul Eden Tarar, bu anlaşmanın hayata geçirilmesine bağlı olarak askeri öğrencileri
Gönderen Taraftan kabul eden taraftır.
2.
"Gönderen Taraf, bu anlaşmanın hayata geçirilmesine bağlı olarak Kabul Eden Tarafa
gönderilen askeri öğrencilerin bağlı olduğu taraftır.
3.
"Askeri öğrenciler", bu anlaşmanın hayata geçirilmesine bağlı olarak askeri eğitim almak
üzere Kabul Eden Tarafın askeri eğitim kurumlarına gönderilen personeldir
4.
"Yakınlar", askeri öğrencilerin kendi ulusal yasaları çerçevesinde bakmakla yükümlü
olduğu eş ve çocuklarıdır.
MADDE IV
ASKERİ EĞİTİME YÖNELİK İŞBİRLİĞİ ALANLARI
1.
Yüksek seviyeli askeri kurumlarda (Silahlı Kuvvetler Akademisi/Ulusal Savunma Koleji
veya her kuvvetin Harp Akademisi) eğitim.
2.

Her kuvvetin Sınıf Okullarında eğitim.

3.

Taraflarca mutabık olunan diğer askeri eğitim kurumlarında eğitim.
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MADDE V
ASKERİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ İLKELERİ
1.
Askeri eğitim Kabul Eden Tarafın dilinde verilmelidir. Ancak, askeri eğitim periyodunun bir
yıldan az olması durumunda, Gönderen Tarafın talebine istinaden tercüman kullanılabilir. Bu
durumda, Kabul Eden Taraf, Gönderen Tarafın talebine bağlı olarak yeterli sayıda tercüman
tahsis etmelidir. Bu durumla ilgili olarak ortaya çıkan tüm maliyetler Gönderen Taraf tarafından
karşılanır.

2.
İşbirliği, tarafların istekleriyle uyumlu bir biçimde, mütekabiliyet ilkesi ve karşılıklı çıkarlar
doğrultusunda, tarafların yasal düzenlerine riayet edilerek yapılmalıdır.
3.
Taraflar, eğer gerekirse, askeri eğitimin gerçekleştirilmesine ilişkin ayrıntıları ve daha ileri
aşamalı işbirliği şartlarını, ek protokol yoluyla belirlerler.
MADDE VI
ASKERİ ÖĞRENCİLER İÇİN YETERLİLİK ŞARTLARI
Tarafların askeri öğrencileri, bu Anlaşma altında aşağıdaki ön şartlara sahip olmalıdırlar:
1.
Askeri öğrenciler, aynı askeri kurumda bulunan Kabul Eden Taraf öğrencileriyle aynı
niteliklere (rütbe ve kariyer) sahip olmalıdırlar.
2.

Askeri öğrenciler, Gönderen Tarafça onaylanan seçilme kriterlerini taşıyor olmalıdırlar.

3.

Askeri öğrenciler, askeri kurum tarafından talep edilen dil anlama düzeyinde olmalıdırlar.
MADDE VII
TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

Taraflar, askeri öğrencilerin gönderilmeleriyle ilgili konularda (askeri okulların listesi, her bir
askeri eğitim kursu için mevcut boş yer, askeri eğitimin süresi, vb.) birbirleriyle görüş alış verişinde
bulunacak ve aşağıdakilerden sorumlu olacaklardır:
1.

Kabul Eden Taraf şunlardan sorumludur:

a.
Askeri eğitim kurslarının içeriği ve programlarla ilgili eğitim tesisleri, dershane
malzemeleri, laboratuar ve kurs kitapları.
b.

Askeri kurumlardaki standart kalacak yerler (askeri misafirhane).

c.
Askeri eğitim kursları için gerekli olan kütüphane, okuma odası, spor salonu ve
diğer tesislere giriş izni.
d.
Askeri eğitim için gerekli olan malzeme ve donatım; Askeri öğrenciler, Kabul Eden
Taraf düzenlemelerine uygun bir şekilde, askeri eğitim programlarının sona ermesini müteakip bu
malzemenin tamamını iade etmelidirler.
e.

Askeri öğrenciler ve yakınları için ikamet, güvenlik ve diğer kolaylıklar.
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2.
Askeri öğrenciler ve yakınlarının, bagaj da dahil, gidiş-dönüş seyahat masraflarında n
Gönderen Taraf sorumlu olacaktır.
3.
Askeri öğrencilerden herhangi birinin (yakınları dahil) Kabul Eden Taraf ülkesinde ölmes i
halinde, Kabul Eden Taraf aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:
a.
Kabul Eden Taraf derhal Gönderen Tarafı askeri öğrenci veya yakınlarını n
ölümünden haberdar eder.
b
Kabul Eden Taraf, ölenin cenazesinin en yakın Gönderen Taraf havaalanına nakl i
için ulaştırma tedbirlerini alır. Bu duruma bağlı olarak ortaya çıkacak tüm masraflar Kabul Ede n
Tarafça üstlenilir.
MADDE VIII
İDARİ KONULAR
1.
Askeri eğitime ilişkin yazılı bir talep Gönderen Tarafça verilip, Kabul Eden
alındığında, askeri eğitim aşağıdaki biçimde gerçekleştirilir,

Tarafça-

a.
Gönderen Taraf, Kabul Eden Tarafı askeri eğitimin başlayacağı yıldan bir yıl
önceki 30 Mayıs tarihine kadar, talep edilen kurslar ve katılacak askeri öğrenci sayısı konularınd a
bilgilendirir.
b.
Taraflar, askeri eğitimin başlayacağı yıldan bir yıl önceki 30 Eylül tarihine kadar he r
askeri okula katılacak askeri öğrenci sayısı konusunda mutabakat sağlarlar.
c
Gönderen Taraf, Kabul Eden Tarafı askeri eğitimin başlayacağı yıldan bir yıl
önceki 30 Ekim tarihine kadar, teyit edilen askeri öğrenci listesi ve askeri öğrencilerin di l
programına katılıp katılmayacakları konusunda bilgilendirir.
2.
Eğer askeri öğrenciler Kabul Eden Taraf diline aşina değil iseler, Taraflar arasınd a
karşılıklı görüşmeden sonra bir dil programı başlatılabilir
3.
Askeri öğrenciler, Kabul Eden Tarafın üniforma yönetmeliklerine uygun olarak Göndere n
Taraf askeri üniformasını giyeceklerdir.
4.
Kabul Eden Tarafın herhangi bir askeri öğrencinin özel hallere (örneğin, sağlı k
problemleri) bağlı olarak öğrenimini sürdüremeyeceği şeklinde bir karar vermesi durumunda ,
askeri eğitim, Tarafların rızasıyla sona erdirilebilir.
5.
Askeri eğitim programına uygun olarak, askeri öğrencilere izin verilecektir. Asker i
öğrenciler de, Kabul Eden Taraf ve Gönderen Tarafın iznine bağlı olarak, izin talep edebilirler.
6.
Askeri öğrenciler ve yakınları, Kabul Eden Tarafın geçerli yönetmelikleri dahilinde
orduevleri, askeri alış-veriş merkezleri, askeri kantin ve dinlenme tesislerinden yararlanabilirler.
MADDE IX
ASKERİ ÖĞRENCİLERİN STATÜSÜ
1.
Askeri öğrenciler, Gönderen Tarafça kendilerine verilen rütbe ve pozisyonlarını muhafaza
ederler ve Kabul Eden Tarafın emir-komuta zinciri dahilinde idare edilemezler.
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2.
Askeri öğrenciler, Kabul Eden Taraf ve üçüncü bir ülke arasındaki anlaşmazlıklara
karışmazlar. Ayrıca, Kabul Eden Tarafın politik ve iç güvenlik çıkarları doğrultusunda hiç bir
faaliyette yer almazlar.
3.
Gönderen Taraf, eğer gerekirse, Kabul Eden Tarafı resmi olarak bilgilendirdikten sonra
askeri öğrencileri geri çağırabilir. Kabul Eden Taraf, mümkün olan en kısa sürede askeri
öğrencilerin dönüşü için gerekli önlemleri almalıdır.
4.

Askeri öğrencilere ve yakınlarına hiç bir diplomatik imtiyaz tanınmaz.

MADDE X
MALİ DÜZENLEMELER

1.
Kurs/eğitim ücreti ile kurs/eğitimle doğrudan ilgili diğer masrafların hangi Tarafça ve nasıl
ödeneceği konusu, her eğitim için imzalanan protokolde belirtilecektir. (Bu madde, Taraflar
arasındaki 19 Ağustos 1985 tarihli Harp Akademilerinde Eğitim ve öğretim Görecek Personele Ait
Icrai An/aşmaya uygulanmayacak ve taraflarca Harp Akademilerinde karşılıklı olarak verilen
eğitim, önceden olduğu gibi ücretsiz olarak verilmeye devam edecektir.)
2.
Bu maddenin 1 nci paragrafında bahsedilmeyen diğer masraflar (kalacak yer ve yemek,
sivil doktorlar tarafından yatırılarak tedavi, özel seyahat maliyetleri, vb.) Gönderen Taraf ve askeri
öğrenciler tarafından üstlenilir.
3.
Askeri öğrenciler ve yakınları, gümrük, vergiler ve satın alınabilen ürünler gibi mali
konularda Kabul Eden Tarafın geçerli düzenlemelerine tabidirler.

MADDE XI
GÜVENLİK

1.
Askeri öğrencilerin, gizlilik dereceli bilgilerin korunmasına ilişkin olarak Kabul Eden Tarafın
düzenlemelerine uymaları gerekmektedir.
2.
Askeri işbirliğinin bir sonucu olarak kazanılan bilgiler, yalnız Tarafların yazılı rızası ile
üçüncü bir ülkeye veya taraf/kişiye verilebilir.
3.
Taraflarca elde edilen bilgi, yalnız bu Anlaşma'nın amacı doğrultusunda kullanılabilir ve
yetkisiz personelin bu bilgiye erişimi yasaklanmalıdır.
4.
Taraflar, karşılıklı değiştirilecek her tür bilgi, gereç, doküman ve projenin gizliliğini ve
güvenliğini muhafaza etmelidirler.
5.
Askeri eğitim sırasında, Taraflar işbirliği yapılan alanlara, patent, telif hakkı ve gizlilik
dereceli bilginin değişimi hakkına saygı göstermelidirler.
6.
Askeri eğitim konularının ulusal güvenlik konularıyla bağlantılı olması durumunda, bu
konular Kabul Eden Tarafça sınırlandırılabilir.
7.
Anlaşma'nın sona ermesinden sonra bile Taraflar, askeri bilgilerin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlamalıdırlar.
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MADDE

XII

KABUL EDEN DEVLET YASALARINA

SAYGI

1.
Askeri öğrenciler ve yakınları, Kabul Eden Tarafın ulusal yasa ve yasal düzenine
uyacaklardır.
2.
Askeri öğrenciler, Kabul Eden Tarafın askeri eğitim kurumlarının kural ve düzenlemelerine
uygun hareket edeceklerdir.
3.
Gönderen Taraf, kendi askeri öğrenci ve bunların yakınlarının dikkatsizlik ve ihmalinden
kaynaklanan tüm zarar ve kayıpları telafi edecektir. Zarar ve kayıpların telafisi, Kabul Eden
Tarafın yasal düzenlemelerince belirlenecektir.

M A D D E XIII
TIBBİ V E DİŞ T E D A V İ S İ H İ Z M E T L E R İ

1.
Askeri öğrenciler ve yakınları, Kabul Eden Taraf askeri öğrencileri ve bunların yakınlarının
yararlandığı tüm tıbbi ve diş tedavisi hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptirler.
2.

Aşağıdaki hizmetler parasız tıbbi hizmete dahil değildir ve bunların maliyeti Gönderen

Tarafça üstlenilecektir:
a.

Sivil doktor ve diş hekimlerince yapılan ayakta tedavi.

b.

Hastaların askeri olmayan ambulanslar tarafından taşınması.

c.

Sivil sağlık kuruluşlarında yatan hasta tedavisi.

d.

özel tedavi.

e.

Görsel ve işitsel sağlık malzemesi,

f

Ortopedik ve diğer hizmetler.

g.

Protezler.

h.

Diş laboratuar hizmet ve malzemesi

i.

Kadın hastalıkları tedavileri.

MADDE

XIV

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ

1.
Taraflar, bu Anlaşma kapsamında veya bu Anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkacak
anlaşmazlıkları aşağıdaki yöntemleri kullanarak çözerler:
a.
Bu Anlaşma kapsamında veya bu Anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkacak
anlaşmazlıklar, sadece Taraflar arasında karşılıklı görüşme yoluyla çözülür, çözüm için bir
uluslararası mahkemeye veya üçüncü tarafa başvurulmaz.
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Görüşmeler, yazılı talebin verilmesini izleyen 30 gün içerisinde başlayacaktır.

c.
Görüşmelerin başlamasından itibaren 90 gün içerisinde anlaşma sağlanamazsa,
Tararlar, belli bir süre sonra karşılıklı görüş alış-verişi paralelinde bu Anlaşmayı sona erdirebilirler.

M A D D E XV
ONAY, Y Ü R Ü R L Ü Ğ E GİRİŞ,

SÜRESİ VE TADİLİ

1
Bu Anlaşma Taraflarca imzalandıktan sonra, her iki tarafın hukuki usulleri uyarınca onayını
bildiren notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.
2.
Bu Anlaşma 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak ve taraflardan biri, bu sürenin bitiminden 90
gün önce yazılı bir sona erdirme bildiriminde bulunmadığı takdirde; geçerliliği otomatik olarak birer
yıllık sürelerle uzayacaktır.
3.
Bu Anlaşma üzerinde Tarafların karşılıklı yazılı rızaları ile herhangi bir zamanda değişiklik
yapılabilir.

MADDE

XVI

METİN V E İMZA

Bu anlaşma, 17 Kasım 1999 tarihinde, her bir metni aynı derecede geçerli olmak üzere;
Türkçe, Korece ve İngilizce dillerinde hazırlanmıştır. Yoruma ilişkin görüş ayrılığında İngilizce
metin esas alınacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

ADINA

İMZA

KORE CUMHURİYETİ
MİLLİ S A V U N M A BAKANLIĞI

ADINA

İMZA

İSİM

: ORG HÜSEYİN KTVRIKOĞLU

İSİM

: CHO, SEONG TAE

ÜNVAN

: GENELKURMAY BAŞKANI

ÜNVAN

: K O R E CUMHURİYETİ MİLLİ
SAVUNMA

BAKANI
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Agreement Between the General Staff of the Republic of Turkey
and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea
Regarding the Cooperation of Military Education
The General Staff of the Republic of Turkey and the Ministry of National Defense of the
Republic of Korea, hereinafter referred to as "the Parties",
To enhance the already existing friendly relations and the cooperation of military education
between the Parties based on the Agreement between the General Staff of the Republic of
Turkey and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea on Military Cooperation',
signed on 17 November 1999,
Have agreed as follows;
ARTICLE 1
PURPOSE
The purpose of this Agreement is to enhance the military cooperation between the Parties
through the reciprocal exchange of military students.
ARTICLE II
SCOPE
The dispatched military personnel (hereinafter referred to as "the military students") who
will receive the military education at the military institutes and facilities of the Receiving Party and
their dependents shall be covered by this Agreement.
ARTICLE III
TERMS
1.
"Receiving Party" is the Party, which receives the military students from the Sending Party
in connection with the realization of this Agreement.
2.
"Sending Party" is the Party whose the military students dispatched to the Receiving Party
in connection with the realization of this Agreement belong to.
3.
"Military Students" are personnel who are dispatched to the military education institutes of
the Receiving Party to receive the military education in connection with the realization of this
Agreement.
4.
"Dependents" are the wife and the children of the military students, whom the military
students are obliged to care according to their national law.
ARTICLE IV
COOPERATION FIELDS OF MILITARY EDUCATION
1.
Education at high level military institutes (Armed Forces College/National Defense College
and Command and Staff Colleges of each Service)
2.

Education at the Branch School of each Service

3.

Education at other military education institutes agreed by the Parties.
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ARTICLE V
PRINCIPLES OF MILITARY EDUCATION COOPERATION
1.
The military education shall be given in the language of the Receiving Party. However, if
the period of the military education is less than one year, interpreters may be used upon the
request of the Sending Party. In this case, the Receiving Party shall provide appropriate numbers
of the interpreters upon the request of the Sending Party. All costs related to this case shall be
born by the Sending Party.
2.
The cooperation shall be conducted in accordance with the request of the Parties on the
base of reciprocity and mutual interest, respecting legal orders of the Parties.
3.
The Parties, if necessary, will determine the details of realization of the military educatfon
and the condition of further cooperation by means of a supplementary protocol.
ARTICLE VI
QUALIFICATION FOR MILITARY STUDENTS
The military students of the Parties under this Agreement must meet the following
prerequisites.
1.
The military students must have the same qualifications (rank and career) as those of the
Receiving Party students of the same military institute.
2.

The military students must meet the selection criteria approved by the Sending Party.

3.
The military students must have the level of language comprehension required by the
military institute.
ARTICLE VII
RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES
The Parties shall consult with each other about the matters related to dispatching the
military students (list of military schools, available seats for each military education course, period
of the military education, and so forth) and shall be responsible for the followings.
1.

The Receiving Party shall be responsible for;

a.
Education facilities, classroom equipment, laboratory and textbooks, which are
related to the programs and contents of the military education courses.
b.

Standard accommodations (military guesthouse) at the military institutes.

c.
Access permission to libraries, reading rooms, gymnasiums and other facilities,
which are necessary for the military education courses.
d.
Materials and equipment necessary for the military education; the military students
must return all of them upon the completion of the military education programs according to the
regulation of the Receiving Party.
e.
dependents.

Residence, safety, and other conveniences for the military students and their
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2.
The Sending Party shall be responsible for the expenditure of the round-trip transportation
of the military students and their dependents, including baggage.
3.
If the military students (including their dependents) die in the territory of the Receiving
Party, the Receiving Party shall be responsible for the followings;
a.
The Receiving Party shall immediately inform the Sending Party of the death of the
military students or their dependents.
b.
The Receiving Party shall provide transportation measures, which will use for
returning dead body to the nearest airport of the Sending Party. All expenses related to this case
shall be born by the Receiving Party.

ARTICLE VIII
ADMINISTRATIVE MATTERS

1.
When a written request for the military education has been submitted by the Sending Party
and accepted by the Receiving Party, the military education may then be conducted as follows.
a.
The Sending Party shall inform the Receiving Party of the desired military
education courses and number of the military students by May 30 in a year prior to the military
education conducting year.
lh

b.
The Parties shall agree to the number of the military students who will attend each
military school by September 30 in a year prior to the military education conducting year.
m

c.
The Sending Party shall inform the Receiving Party of the confirmed military
students list and whether the military students wish to attend the language program or not by
October 30* in a year prior to the military education conducting year.
2.
If the military students are not familiar with the language of the Receiving Party, the
language program may be provided after the consultation between the Parties.
3.
The military students shall wear the military uniforms of the Sending Party in accordance
with the uniform regulation of the Receiving Party.
A.
If the Receiving Party has decided that one of the military students is unable to continue
his/her study due to the special occasions (for example, health problem of the military student),
the military education may be concluded with the consent of the Parties.
5.
Vacations will be given to the military students in accordance with the schedule of the
military education programs. The military students, if necessary, also can request vacations under
the permission of the Receiving Party and the Sending Party.
6.
The military students and their dependents are able to use officers' clubs, military shops,
military canteens and military recreation facilities in accordance with the valid regulation of the
Receiving Party.
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ARTICLE IX
STATUS OF MILITARY S T U D E N T S

1.
The military students shall maintain the ranks and the positions given by the Sending Party
and will not be governed by the chain of command of the Receiving Party.
2.
The military students shall not participate in any kinds of military conflicts between the
Receiving Party and the third country. Also, they shall not be engaged in any activity for the
interests of politic and internal security of the Receiving Party.
3.
The Sending Party, if necessary, can recall the military students at any time after officially
notifying the Receiving Party. The Receiving Party shall undertake necessary measures for the
realization of their return as soon as possible.
4.

No diplomatic privilege will be granted to the military students and their dependents.

ARTICLE X
FINANCIAL A R R A N G E M E N T S

1.
The subject of how will be paid and which Party will pay the tuition of the course/education
and other expenses directly related to the military course/education shall be determined on the
protocol signed for each education. (This paragraph shall not be applied to the Executive
Agreement between the Parties for Personnel who will be trained and educated at War
Academies (Colleges), signed on 19 of August 1985 and the mutual education at War Colleges
will be kept on free of charge by the Parties, as before.)
m

2.
Other expenses that are not mentioned in the paragraph 1 of this article (cost of housing
and mess, inpatient treatment by civilian doctors, private travel fare, and so on) shall be born
independently by the Sending Party and the military students
3.
The military students and their dependents shall be subject to the valid regulations of the
Receiving Party regarding the financial matters such as customs, taxes and purchasing products.

A R T I C L E XI
SECURITY

1.
The military students shall be required to comply with the regulations of the Receiving
Party concerning the protection of the classified information.
2.
The information obtained as a result of the military cooperation may be provided to a third
country or its company/person only with a written consent of the Parties.
3.
The information acquired by the Parties shall be only used for the purpose of this
Agreement and the access to this information by the unauthorized personnel shall be prohibited.
4.
The Parties shall maintain the secrecy and the security of all sorts of information, material,
documents and projects to be exchanged.
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5.
During the military education, the Parties shall respect the cooperation fields, the patents,
copyrights and the exchange right of the classified information.
6.
The Receiving Party shall limit the subjects of the military education if they are related to
the national security interests.
7.
The Parties shall maintain the security of the military information even after the Agreement
is terminated.

ARTICLE XII
RESPECTING LAW OF RECEIVING PARTY

1.
The military students and their dependents shall observe the national law and the legal
orders of the Receiving Party.
2.
The military students shall follow and observe the rules and regulations of the military
education institutions of the Receiving Party.
3.
The Sending Party shall compensate for all damage and losses caused by the
carelessness and negligence of its military students and their dependents. The compensation for
damage and losses shall be determined by the legal order of the Receiving Party.

ARTICLE XIII
MEDICAL AND DENTAL SERVICES

1.
The military students and their dependents shall be entitled to the same benefits of military
medical and dental services as the military students and their dependents of the Receiving Party.
2.
The following services are excluded from free medical services and shall be born by the
Sending Party;
a.

Outpatient treatments by civilian medical doctors and dentists,

b.

Transportation of patients by non-military ambulances,

c.

Impatient treatment in civilian health institutions,

d.

Special treatment,

e.

Visual and audio health equipment,

f.

Orthopaedic and other aids,

g-

Prosthesis,

h.

Services and materials of dental laboratories,

i.

Treatments on gynaecology.
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ARTICLE XIV
SETTLEMENT OF DISPUTES

1.
The Parties shall resolve disputes arising under or relating to this Agreement by the
following methods.
a
Disputes arising under or relating to this Agreement shall be resolved only by
consultation between the Parties and shall not be referred to an international tribunal and a third
party for settlement.
b.
submitted

The negotiations shall start within 30 days after the written request has been

c.
If resolutions will not be reached within 90 days after the negotiations start, the
Parties may terminate this Agreement in accordance with the mutual consultation after a certain
period of time.
ARTICLE XV
RATIFICATION, ENTRY INTO F O R C E , DURATION AND MODIFICATION

1.
This agreement will come into force, following the signature, on the date of exchange of
notes, which notify the ratification of the agreement in accordance with legal procedures of the
Parties.
—
2
This Agreement shall remain in force for five years and its validity shall be automatically
extended for consecutive periods of one year unless either Party submits a written notification of
termination at least 90 days prior to the expiration date
3.
This Agreement may be modified and amended at anytime upon the mutual written
consent of the Parties
ARTICLE XVI
TEXT AND SIGNATURE
Done at Ankara on 17 November 1999, in duplicate in the Turkish, Korean, and English
languages, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English
text shall prevail.

FOR T H E TURKISH G E N E R A L STAFF

FOR THE MINISTRY OF NATIONAL

OF T H E REPUBLIC O F TURKEY

DEFENSE O F T H E REPUBLIC OF KOREA

SIGNATURE :

SIGNATURE :

NAME

! GEN. H Ü S E Y İ N KTVRIKOĞLU NAME

: C H O , S E O N G TAE

TITLE

: CHIEF OF G E N E R A L STAFF

: MINISTER OF NATIONAL DEFENSE
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Karar Sayısı: 2000/21
4 K a s ı m 1999 tarihinde Tunus'da imzalanan ekli "Türkiye-Tımus V. D ö n e m Turizm
Karma Komisyon Toplantısı ProtokoIü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 27/12/1999
tarihli ve İEGY-II-6254 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent E C E V İ T
Başbakan

D. B A H Ç E L İ

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M . C. ERSÜMER

R. Ö N A L

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. T O S K A Y

M . KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. G Ü R E L

S. S O M U N C U O Ğ L U

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. Y A L O V A

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOGLU

R. K. Y Ü C E L E N

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. H . Ö Z K A N

Prof. Dr. Ş. Ü Ş E N M E Z

E. S. G A Y D A L I

E ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A . ÇAY

M . A . İRTEMÇELİK

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. C E M

S. O R A L

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. A Y D İ N

D o ç . Dr. O. D U R M U Ş

Prof. Dr. E . Ö K S Ü Z

Prof. Dr. H . Y. G Ö K A L P

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakara

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. O K U Y A N

A. K . T A N R I K U L U

M . İ. T A L A Y

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

E. M U M C U

Prof. Dr. N . Ç A Ğ A N

F, A Y T E K İ N

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı
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T ü r k i y e - T u n u s V. D ö n e m Turizm Karma Komisyon
Toplantısı Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28
Eylül 1981 tarihinde Ankara'da imzalanan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının
IX.Maddesinin hükümleri uyarınca, Türkiye-Tunus V.Dönem Turizm Karma Komisyon
Toplantısı 4 Kasım 1999 tarihinde Tunus'da Türk Turizm Bakam Sayın Erkan MUMCU
ve Tunus Turizm ve E l Sanatları Bakanı Sayın Staheddine MAAOUî'nin
başkanlıklarında gerçekleştirilmiştir.

İki Başkan, V.Dönem Karma Komisyon Toplantısını açarken sırasıyla, Türkiye ve
Tunus 'da turizmin gelişimi hakkında bilgi vermişler ve iki ülke işbirliğinin desteklenmesi
ve somut sonuçlara ulaşılması gereğini vurgulamışlardır.

Her iki heyetin listesi işbu Protokolün ekinde yer almaktadır.

İki ülke arasında mevcut olan geleneksel dostluk ve ortak anlayış bağlarını
gözönüne alan taraflar, aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır.

I.

T U R İ S T A K I M I N I N G E L İ Ş T İ R İ L M E S İ V E TANITIMI

* İki üke arasındaki turist değişimlerini desteklemek ve geliştirmek,

* Her iki ülkedeki kültürel mirasın turistik amaçlı kullanımına ilişkin deneyim
değişimini geliştirmek,

* Üçüncü ülke pazarlarına girerek araştırma yapmak, bu konularda ve özellikle tanıtma
stratejileri konusunda deneyim değişiminde bulunmak.

* Her iki ülkenin tur operatörlerinin ilişkilerini arttırmak ve özellikle ticari ilişkilerinde
her iki ülke vatandaşları için grup seyahatleri organizasyonu yoluyla ortak dini
bayramlarda büyük bir koordinasyon içinde olmaya teşvik etmek,
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* Ankara'da 9 Eylül 1996 tarihinde imzalanan protokolle bir araya gelen iki ülke meslek
kuruluşlarını ilk toplantılarını yakın bir tarihte gerçekleştirmeye davet etmek.

II.

BİLGİ VE DENEYİM DEĞİŞİMİ

* İki ülke arasında turizm alanında ortak ve sürekli bir bilgi ağı kurmak,

* iki ülke de bulunan başlıca turizm işletmelerine ilişkin bir veri bankası oluşturmak.
III.

TURİZM ALANINDA MESLEKİ EĞİTİM

* Karşılıklı deneyimlere ilişkin bilgi değişimini düzenli olarak sürdürmek,
* Düzenli olarak uzman ve eğitici değişiminde bulunmak,
* Karşılıklı eğitim bursları ve staj olanaklarını incelemek.

V. Dönem Toplantısı çalışmaları sırasında hakim olan dostluk ve samimiyet
havasından memnuniyet duyan taraflar, Turizm Karma Komisyonu'nun VI. Dönem
Toplantısının tarihi daha sonra diplomatik yoldan belirlenmek üzere Ankara'da
yapılmasını kararlaştırmışlardır.

4 Kasım 1999 tarihinde Tunus'da her üçüde eşit derecede geçerli olmak üzere
Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde iki asıl nüsha halinde düzenlenmiştir.

Anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

TÜRK HÜKÜMETİ ADINA

TUNUS HÜKÜMETİ ADINA

TURİZM BAKANI

TURİZM VE EL SANATLARI
BAKANI
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TÜRK H E Y E T İ

Erkan M U M C U

Turizm Bakanı

Serpil VAROL

Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

Mahmut E V K U R A N

Bakanlık Müşaviri

T U N U S H E Y E T LİSTESİ

Slaheadine MAAOUI

Fakhreddine MESSAI
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Radhouane Ben S A L A H

Tunus Otelcilik Federasyonu
Başkanı

Adel BOUSSARSSAR

Tunus Seyahat Acentalan
Federasyonu Başkanı

Naceur M A L O U C H E

Tunus Seyahat Acentalan
Federasyonu Fahri Başkanı

Mustapha DAADOUCHE

Turizm ve El Sanatları
Bakanlığında Dış İlişkiler
Müdürü

Mahmoud C H A T A L I

Tunus Milli Turizm Ofisi Genel
Müdür Yardımcısı

Ridha OUENNICHE

Halkla İlişkiler Müdürü

Neji Ben O T H M A N E

Tunus Milli Turizm Ofisinde
Şube Müdürü
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The Protocol of the Fifth Meeting of the Turkish-Tunisian Joint
Commission for Tourism

In accordance with the provisions of Article IX. of the Tourism Cooperation
Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of
the Republic of Tunisia signed in Ankara on September 28, 1981, the fifth session of the
Turkish-Tunisian Joint Commission was held in Tunisia on November 4, 1999, headed
by His Excellency Mr. Erkan MUMCU, Turkish Minister of Tourism and His Excellency
Mr. Slaheddin MAAOUI, Tunisian Minister of Tourism and Handicrafts.

During the opening of the fifth session of the Joint Commission, the two Heads of
the delegations respectively exchanged brief information concerning the touristic
development in Turkey and Tunisia and emphasized the necessity of supporting the
cooperation between the two countries and of obtaining concrete results.

The list of both delegations are given in Annexes.

Taking into consideration the already existing traditional ties of friendship and
common understanding between the two countries, the Parties agreed upon the
following;

1.

DEVELOPMENT

AND PROMOTION OF THE TOURIST FLOW:

* To support and intensify the exchange of tourists between the two countries,

* To develop the exchange of experience on the utilization of the cultural patrimony in
the two countries for the touristic purpose,

* To proceed to exchange of experience in the field of penetration and prospection of the
third markets as well as promotional strategy,

* To incite the tour operators from both countries to strenghten their relations and
especially to set up effective coordination in commercialisation by the organisation of
the group travels for the citizens of both countries on the occasion of the religious
holidays in common,
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* To invite the professional organisations from both countries linked by the Protocol
signed in Ankara on September 9,1996, to hold theirfirstmeeting at a closer date.

II. EXCHANGE OF INFORMATION AND

EXPERIENCE

* To establish a common and permanent network of
tourism between the two countries,

information about the field of

* To set up a data bank concerning the major touristic enterprises in both countries.

III. VOCATIONAL TRAINING IN THE FIELD OF TOURISM

* To proceed regularly to an exchange of information on the respective experiences,

* To exchange experts and trainers on a regular base,

* To study the possibilities of the reciprocal provisions of the scholarships and training
scholarships.

The Parties who are pleased with the friendly atmosphere present during the fifth
session have decided to hold the sitxth meeting of the Tourism Joint Commission in
Ankara at a date to be agreed upon later on through diplomatic channels.

This Protocol is done in Tunisia on November 4, 1999, in the Turkish, French and
English languages in two original copies all being equally authentic.

In case of divergence, the English text shall prevail.

FOR T H E G O V E R N M E N T O F

FOR T H E G O V E R N M E N T

T H E REPUBLIC O F TURKEY

OF T H E REPUBLIC O F
TUNISIA

T H E MINISTER O F T O U R I S M

T H E MINISTER O F T O U R I S M
AND HANDICRAFTS
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TURKISH DELEGA

TION

H.E.Mr. Erkan MUMCU

Minister of Tourism

Mrs. Serpil VAROL

Head of External Relations
Department,
Ministry of Tourism

Mr.Mahmut EVKURAN

Councilor of the Ministry
of Tourism

TUNISIAN D E L E G A T I O N

Slaheddine MAAOUI

Minister of Tourism and
Handicrafts

Fakhreddine MESSAI

Director General of Tunisian
National Tourism Office
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Radhouane Ben SALAH

President of Tunisian Hoteiliers
Federation

Adel BOUSSARSSAR

President of Tunisian Travel
Agencies Federation

Naceur M A L O U C H E

The Honorary President of
Tourism Travel Agencies
Federation

Mustapha DAADOUCHE

Director of Foreign Relations
Department,
Ministry of Tourism and
Handicrafts

Mahmoud CHATALI

Deputy Director General of
Tunisian National Tourism
Office

Ridha OUENNICHE

Director of Public Relations for
The Ministry of Tourism and
Handicrafts of the Division

Neji Ben OTHMANE

Director of the Division for
Tunisian National Tourism
Office
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PROCES VERBAL DELA CINQUIEME SESSION DE LA
COMMISSION MIXTE TURCO-TUNISIENNE EN MA TIERE
DE TOURISME

Conformément aux dispositions de l'article IX de l'Accord de Coopération dans le
domaine du tourisme, conclu à Ankara le 28 Septembre 1981 entre le Gouvernement de
la République
Turque et le Gouvernement de la République Tunisienne, la cinquième
session de la Commission Mixte de Coopération touristique s'est tenue à Tunis le 4
Novembre 1999 sous la présidence
de Son Excellence Monsieur Erkan MUMCU,
Ministre du Tourisme et son Excellence Monsieur Slaheddine MAAOUI, Ministre du
Tourisme et de L'Artisanat.

Ouvrant les travaux de cette cinquième session de la Commission Mixte les deux
présidents
ont tour à tour, donné un aperçu sur le développement
de
l'expérience
touristique en Turquie et en Tunisie et mis en valeur la nécessité de tout mettre en oeuvre
pour impulser la coopération entre les deux pays et aboutir à des résultats concrets.

La composition des deux délégations figure en annexe du présent

Considérant les liens traditionnels de concorde et d'amitié
pays, les deux parties conviennent de ce qui suit:

Procès-verbal.

existant entre les deux

I.En matière de Promotion et de développement desfluxtouristiques

* D'encourager et d'intensifier les échanges

de touristes entre les deux pays.

* De développer les échanges d'expériences
en matière
culturel dans les deux pays à des fins touristique,

* De procéder à un échange d'expériences
ainsi que de stratégie pr.omotionelle,

en matière

d'utilisation du patrimoine

de pénétration

de marchés tiers

* D'inciter les opérateurs des deux pays à accroître leurs relations et de mettre en oeuvre
une plus grande coordination en ce qui concerne notamment la commercialisation et ce,
en autres, par l'organisation de voyages de groupes à l'attention des citoyens des deux
pays pendant les fêtes religieuses communes,
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* D' inviter les organisations professionnels des deux pays, liées par le Protocole
d'Accord, signé à Ankara le 9 Septembre 1996, à tenir leur première réunion dans un
proche avenir.

IL En matière d'échanges d'informations et d'expériences
* Etablir un réseau commun et parmanent d'information sur l ensemble du secteur
touristique dans les deux pays,

* Mettre sur pied une banque de données
dans les deux pays.

relative aux grandes entreprises touristiques

III En Matière de formation professionelle

* De procéder

à un échange régulier d'information sur leur expériences respectives,

* D'échanger

de façon ponctuelle les experts et tes formateurs,

* D ' étudier la possibilité

d'octroi mutuel de bourses d'études et des stages.

Se félicitant de l'esprit de franchise et d'amitié qui a prévalu au cours des travaux
de cinquième session les deux parties s'accordent à tenir la sixième session de la
Commission Mixte de Tourisme à Ankara, à une date qui sera fixée ultérieurement par
voie diplomatique.

Fait à Tunis, le 4 Novembre 1999 en trois exemplaires originaux en langues
turque, française et anglaise chacun de trois textes faisant également foi.

En cas de litige le texte anglais prévaudra.

POUR L E G O U V E R N E M E N T

POUR L E G O U V E R N E M E N T

DE L A REPUBLIQUE TURQUE

D E L A REPUBLIQUE
TUNISIENNE

L E MINISTRE DU TOURISME

L E MINISTRE D U T O U R I S M E
E T D E L'ARTISANAT
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M.Erkan

MUMCU
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DE LA TURQUIE

Ministre du Tourisme

Mme.Serpil VAROL

Directrice
du Département des
Relations Extérieures

M.Mahmut EVKURAN

Conseiller du Ministère
Du Tourisme

LISTE D E L A D E L E G A T I O N TUNISIENNE

Monsieur Slaheddine MAAOUI

Ministre du Tourisme et
de l'Artisanat

Monsieur Fakhreddine MESSAI

Directeur Général de
l'Office National du
Tourisme Tunisien

Monsieur Radhouane BEN SALAH

Président de la
Fédération Tunisienne de
l'Hôtellerie (FTH)
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Monsieur Adel BOUSSARSSAR

Président de la
Fédération Tunisenne des
Agences de Voyages
(FTAV) '

Monsieur Naceur M A L O U C H E

Président d'Honneur de
la Fédération Tunisienne
des Agences de Voyages
(FTAV)

Monsieur Mustapha DAADOUCHE

Chargé de Mission au
Ministère du Tourisme et
de l'Artisanat

Monsieur Mahmoud CHATALI

Directeur Général
Adjoint de l'Office
National du Tourisme
Tunisien

Monsieur Ridha OUENNICHE

Directeur des Relations
Publique au Ministère

Monsieur Neji BEN OTHMANE

Chef de Division à
l'Office National du
Tourisme Tunisien
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Karar Sayısı: 2000/25
21 Eylül 1999 tarihinde Muskat'ta imzalanan ekli " O m a n - T ü r k i y e Karma Komite
II.

Dönem

Toplantısı

Mutabakat Z a p t ı " n ı n

onaylanması;

Dışişleri

Bakanlığı'nın

29/12/1999 tarihli ve İ E G Y - I I - 6 2 7 6 sayılı yazısı ü z e r i n e , 31/5/1963 tarihli ve 244 sa
yılı K a n u n u n 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre. Bakanlar Kurulu'nca 6/1/2000 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKAN I

Bülenı E C E V I T
Başbakan

D. B A H Ç E L İ

H . H. Ö Z K A N

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M . C . ER SÜMER

R. Ö N A L

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. T O S K A Y

M . KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. G Ü R E L

S. S O M U N C U O Ğ L U

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. Y A L O V A

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZA OĞLU

R. K. Y Ü C E L E N

Devle! Bakanı

Devlel Bakanı

Devlet Bakara

Devlet Bakanı

H. H. Ö Z K A N

Prof. Dr. Ş. Ü Ş E N M E Z

E. S. G A Y D A L İ

F. U N L U

Devlet Bakanı V.

Devlel Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

M . A . İRTEMÇELİK

Prof. Dr H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlel Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. T A N T A N

İ. C E M

S. O R A L

M . BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. A Y D I N

Doç. Dr. O. D U R M U Ş

Prof. Dr. E . Ö K S Ü Z

Prof. Dr. H . Y. G Ö K A L P

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakam

Ulaştırma Bakam

Tanm ve Köyişleri Bakanı

Y. O K U Y A N

A . K. T A N R I K U L U

M . İ. T A L A Y

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

E. M U M C U

Prof. Dr. N. Ç A Ğ A N

F. AYTEKİN

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı
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Oman-Türkiye Karma Komite II. Dönem Toplantısı
Mutabakat Zaptı
24 Aralık 1995 tarihli "Oman Sultanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Ticari Mübade
le ve Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması"nın 10. Maddesi uyarınca kurulan
Oman-Türkiye Karma Komitesinin, İkinci Dönem Toplantısı 18-21 Eylül 1999 tarihlerinde
Muskat'ta gerçekleştirilmiştir.
Oman Heyetine Konferanslar Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Sayın Sayyid As'sad bin Tariq A l Said, Türk Heyetine ise Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler başkanlık etmişlerdir.
İki ülke heyetlerinin listesi E k I ve E k H'de yeralmaktadır.
Sayın Mehmet Keçeciler, Oman'da bulunduğu süre zarfında, Oman Sultanı Majesteleri Sul
tan Qaboos bin Said tarafından kabul edilmiştir. Sayın Mehmet Keçiciler kabul sırasında, Tür
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in yazılı mesajını Oman Sultanı
na iletmiştir. Oman Sultanı, sözkonusu kabul sırasında, Oman ile Türkiye arasındaki mevcut
işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulamıştır.
Sayın Mehmet Keçeciler ayrıca, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Sayın Sayyid Faisal bin A l i
Al-Said, Savunma İşlerinden Sorumlu Bakan Sayın Sayyid Badr bin Soud bin Hareb, Ulusal
Ekonomi Bakanı ve M a l i İşler ve Enerji Kaynakları Konseyi Başkan Yardımcısı Sayın Ahmed
bin Abdulnabi M a c k i , Haberleşme Bakanı Sayın Salim bin Abdullah Al-Ghazali ve Tarım ve
Balıkçılık Bakanı Sayın Dr. Ahmad bin Mohammed Al-Rowahi ile görüşmelerde bulunmuştur.
Taraflar, i k i dost ülke arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da yoğunlaştırıl
ması ve çeşitlendirilmesine yönelik samimi arzularını yansıtan tam bir anlayış ortamı içerisin
de detaylı görüşmelerde bulunarak, aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır;
I - TİCARİ İLİŞKİLER
1. Taraflar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, Karma Komitenin Birinci D ö n e m Toplantı
sından itibaren önemli bir artış gösterdiğini memnuniyetle kaydetmişlerdir.
Taraflar, bununla birlikte, mevcut ticaret hacminin henüz beklentilerini karşılamadığını ve i k i
ülkenin ekonomik potansiyellerini yansıtmaktan uzak olduğunu belirtmişlerdir.
B u çerçevede Taraflar, i k i ülke arasındaki ticari ilişkilerin rekabete dayalı olarak ve i k i ülke
ekonomisinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesinin önemini belirterek, ikili ticaret hacminin ar
tırılması ve ticarete konu olan malların çeşitlendirilmesi amacıyla her türlü çabanın gösteril
mesini kararlaştırmışlardır.
2. Taraflar, Karma Komitenin İkinci D ö n e m Toplantısı sırasında özel sektör temsilcilerinin
katılımıyla Muskat'ta "Oman ve Türkiye'de Ortak Yatırım Olanakları" konulu bir seminerin
düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti kaydetmişlerdir.
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B u çerçevede, Türk özel sektör heyeti, Oman Ticaret ve Sanayi Odası (OCCI) ve Oman iş
çevreleri tarafından gösterilen sıcak misafirperverlikten ve seminer ile iş görüşmelerinin mü
kemmel organizasyonundan dolayı samimi teşekkürlerini iletmiştir.
Türk Tarafı, sözkonusu seminer ve iki ülke özel sektörleri arasındaki görüşmelerin başarısını
gözönünde bulundurarak, O C C I ' n ı n Karma Komitenin Üçüncü D ö n e m Toplantısı sırasında
Türkiye'ye bir ticaret heyeti ziyareti düzenlemesi amacıyla, Oman Tarafınca da memnuniyet
le karşılanan bir davette bulunmuştur.
3. Taraflar, tanıtım faaliyetlerinin ikili ticaretin geliştirilmesindeki önemini belirterek, firma
ve kuruluşlarını her iki ülkede düzenlenecek fuar ve sergilere katılmaları yönünde teşvik et
meyi kararlaştırmışlardır.
Bu çerçevede, Türk Tarafı, Muskat'ta sırasıyla 1999 yılı E k i m ve Kasım aylarında düzenlecek olan "Muskat Uluslararası Fuarı" ve "Arap ve İslam Ülkeleri Ticaret Odaları Fuan"na
Türk firma ve kuruluşlarının katılacağını ifade etmiştir.
Türk Tarafı, Oman Tarafını, 2000 ve izleyen yıllarda düzenlenecek olan İzmir Uluslararası
Fuarına katılmaya davet etmiştir.
4. Taraflar, O C C I ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği ( T O B B ) arasında, 1997 yılı Aralık ayında imzalanan Protokol çerçevesinde sürdürülen iş
birliğini memnuniyetle kaydetmişlerdir.
B u çerçevede, O C C I ve T O B B , mevcut işbirliğini geliştirmek amacıyla karşılıklı ticaret he
yeti ziyaretleri, seminer, konferans ve diğer tanıtım faaliyetleri düzenlemeyi kararlaştırmışlar
dır.
Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesini teminen iş
çevrelerini, 2000 yılı için bir eylem planı hazırlamaları için gerekli desteği sağlamak suretiy
le teşvik edeceklerdir.
5. Türk Tarafı, iki ülke özel sektörlerinin düzenli olarak bir araya gelmelerini sağlayacak bir
platform oluşturmak amacıyla bir "İş Konseyi" kurulmasının önemini vurgulamıştır.
6. Türk Tarafı, Türk ihraç ürünlerinin Oman'da tanıtılması amacıyla Türk özel sektörü tara
fından Muskat'ta bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasını arzu ettiğini ifade etmiş ve Türk Özel
sektörünün konuya duyduğu ilgiyi belirlemek üzere T O B B ' d a n bir araştırma yapmasını iste
miştir.
7. Türk Tarafı, ilci ülkenin gümrük idareleri arasında yakın ve uyumlu bir işbirliğinin kurul
masını sağlayacak olan " G ü m r ü k Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"na
ilişkin bir taslak metni Oman tarafına iletmiştir.
Oman Tarafı sözkonusu teklifi inceleyerek kısa zamanda cevap verecektir.
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8. Taraflar, serbest bölgelere ilişkin olarak, ilgili kuruluşlarının bilgi, doküman, tecrübe ve uz
man teatisinde bulunmasını kararlaştırmışlardır.
Taraflar ayrıca, i k i ülke serbest bölge ve limanlannın sağladığı ticari avantajlar hakkında iş
çevrelerini bilgilendirmek amacıyla karşılıklı özel sektör heyet ziyaretlerinin ve diğer tanıtım
faaliyetlerinin düzenlenmesinin önemini belirtmişlerdir.
9. Oman Tarafı, O m a n ' ı n Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyelik başvurusu ile ilgili son ge
lişmeler hakkında Türk Tarafına bilgi vermiştir.
Türk Tarafı, D T Ö ' n ü n dünya ticaretinin serbestleştirilmesindeki öncü rolünü vurgulayarak,
O m a n ' ı n üyeliğine destek vermeye hazır olduğunu yinelemiştir.
II — E K O N O M İ K , S A N A Y İ V E T E K N İ K İŞBİRLİĞİ
1. Yatırımlar
Taraflar, Oman ve Türkiye arasında doğrudan ve ortak yatırımlar ile teknolojik işbirliğine gi
dilmesinin i k i l i ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemini belirtmişlerdir.
Taraflar, ayrıca, i k i ülke arasında yatırım akışını kolaylaştıracak olan Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunması ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmalarının mümkün olan en
kısa süre içinde imzalanmasının önemini vurgulamışlardır.
Taraflar, bu çerçevede Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının ilk tur gö
rüşmelerinin 15-16 Şubat 1999 tarihlerinde Muskat'ta gerçekleştirilmiş olmasından duyduk
ları memnuniyeti ifade etmişlerdir.
Taraflar ayrıca, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının üzerinde mutabakata varıla
mayan 23. Maddesi ile ilgili görüş teatisinde bulunmuşlardır.
Taraflar, anılan Anlaşmaların en kısa süre içinde sonuçlandırılması için m ü m k ü n olan her tür
lü çabayı göstermeyi kararlaştırmışlardır.
Oman Tarafı, tarımsal sanayi, imalat sanayii, turizm ve hizmet sektörlerinde ortak girişim ve
doğrudan yabancı sermaye yatırım imkanları hakkında Türk Tarafına bilgi vermiştir.
2. U l a ş t ı r m a
Taraflar, i k i l i ticari ilişkilerin geliştirilmesinde ulaştırma sektörünün önemini teyid etmişler
dir.
B u çerçevede, Türk Tarafı, Kara Ulaştırması ve Deniz Taşımacılığı Anlaşmalarına ilişkin tas
lak metinleri Oman Tarafına iletmiştir.
Taraflar, sözkonusu Anlaşmaların sonuçlandırılmasını teminen, diplomatik kanallardan üze
rinde mutabakata varılacak bir tarihte ilk tur müzakerelerin Türkiye'de gerçekleştirilmesini
arzu ettiklerini belirtmişlerdir.
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Taraflar, Karma Komitenin İkinci D ö n e m Toplantısı sırasında 9 Haziran 1988 tarihli S i v i l Ha
vacılık Anlaşmasının güncelleştirilmesine ilişkin Mutabakat Zaptının imzalanmasından duy
dukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.
3. Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri Alanında İşbirliği
Türk Tarafı, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Türk müteahhitlik, mühendislik ve mü
şavirlik firmalarının kapasite ve kabiliyetleri hakkında Oman Tarafına bilgi vererek, Türk mü
teahhitlerinin Oman'daki müteahhitlik projelerine iştirak etmeyi arzu ettiklerini ifade etmiş
tir.
Türk Tarafı, bu sektördeki iş imkanlarını araştırmak üzere, Oman'a Türk müteahhitlik firma
larından oluşacak bir heyet ziyareti düzenlemeyi arzu ettiğini ifade etmiştir.
4. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiler Alanında Sınai İşbirliği
Taraflar, Oman Sınai Mülkiyet Kurumu (GEIE) ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Ge
liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( K O S G E B ) arasında işbirliği yapılmasının önemi
ni belirterek, ikili işbirliği imkanlarını araştırmak üzere karşılıklı zirayetler gerçekleştirmeyi
kararlaştırmışlardır.
5. Turizm
Taraflar;
• Turizm sektörünün tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla tecrübe teatisi,
• İki ülke turizm sektörü yetkilileri arasında karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi,
• Turizmin geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapılması ve Oman'in Türkiye'nin tecrübesinden
yararlanması.
• İki ülkenin turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla medya temsilcileri arasında karşılıklı zi
yaretlerin düzenlenmesine yardımcı olunması,
• İki ülke özel sektörlerinin turizm alanında yatırımda bulunmaları için teşvik edilmesi,
• İki ülkenin özel turizm kuruluşları arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi,
yoluyla turizm sektöründe işbirliği başlatmayı kararlaştırmışlardır.
6. T a r ı m
Taraflar, tarım, hayvancılık, sulama ve köyişleri hizmetlerini i k i ülke arasında işbirliği yapıla
bilecek alanlar olarak belirlemişlerdir.
B u amaca yönelik olarak, Karma Komitenin İkinci Dönem Toplantısı sırasında "Oman Sul
tanlığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
arasında Mutabakat Zaptı" imzalanmıştır.
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Türk Tarafı, virüssüz fidan yetiştiriciliği konusunda incelemelerde bulunmak üzere Omanlı
uzmanları T ü r k i y e ' y e davet etmiştir.
7. Çevre Alanında İşbirliği
Taraflar, çevre korunması alanında Oman Sultanlığı Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanlığı ile
Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı arasında işbirliği yapılmasını kararlaştırmışlardır.
B u çerçevede Türk Tarafı, kısa süre içinde bir Çevre Korunması Anlaşması taslağı hazırlana
rak Oman makamlarına iletileceğini ifade etmiştir.
8. Kültürel İşbirliği
Taraflar, Ortak Komitenin İkinci D ö n e m Toplantısı sırasında "Oman Sultanlığı Hükümeti ile
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür, Sanat, Eğitim, Enformasyon, Spor ve Genç
lik İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın imzalanmasını memnuniyetle kaydetmişlerdir.
Türk Tarafı, 1999 yılı E k i m ayı ikinci yarısında İstanbul'da düzenlenecek olan el sanatlarrsergisine ilişkin olarak Oman Tarafına bilgi vermiştir.
Oman Tarafı, sözkonusu sergiye katılmayı taahhüt etmiştir.
9. Ticari M ü b a d e l e ve Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Tadili
Taraflar, 24 Aralık 1995 tarihli "Oman Sultanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Ticari Mü
badele ve Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması"nın tadil edilmesinin gereklili
ğini vurgulamışlardır.
Taraflar, Karma Komitenin gelecek Toplantısının, diplomatik kanallar vasıtasıyla üzerinde
mutabakata varılacak bir tarihte Ankara'da yapılmasını kararlaştırmışlardır.
21 Eylül 1999 tarihinde Muskat'ta, İngilizce aynı derecede geçerli i k i orijinal nüsha halinde
hazırlanmış ve imzalanmıştır.

O M A N SULTANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

H Ü K Ü M E T İ ADINA

H Ü K Ü M E T İ ADINA

As'sad bin Tariq AI-Said

Mehmet Keçeciler

Konferanslar Yüksek Komitesi

Devlet Bakanı

Genel Sekreteri
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Ek:I

O M A N H E Y E T İ LİSTESİ

H . H . Sayyid As'sad bin

Konferanslar Yüksek Komitesi Genel Sekreteri

Tariq Al-Said

Sheikh Mohammed bin

Ulusal Miras ve Kültür Bakanlığı,

Ahmed Al-Harthy

Kültür İşlerinden Sorumlu Müsteşar

Ali bin Masood

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı,

Al-Sunaidi

Ticaret ve Sanayi Müsteşarı

Sheikh Abdulmalik bin

Ulusal Ekonomi Bakanlığı,

Abdullah Al-Hinai

Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar

Awadh bin Badr

Büyükelçi,

Al-Shanfari

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı,
Dışişleri Bakanlığı

Mohammed bin Naşir

O m a n ' ı n Türkiye Büyükelçisi

Al-Wahaibi

Abdulvvahab bin Ahmed

Ortak Komite Direktörü,

Al-Sharafi

Konferanslar Yüksek Komitesi
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Ek: II

T U R K HEYETİ LİSTESİ

Sayın Mehmet K E Ç E C İ L E R

Devlet Bakanı
(Heyet Başkanı)

Sennet U N E L

Ulaştırma Bakanlığı
S i v i l Havacılık Genel Müdürü

Hüseyin S U N G U R

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Koruma ve Kontrol Genel Müdürü

Taha M U F T Ü O G L U

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanı

Tevfik M E N G U

Dış Ticaret Müsteşarlığı
Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı
(Teknik Heyet Başkanı)

Ahmet K O C A E R

Başbakan Müşaviri

Mevlüt S E L E K

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşaviri

Ercümend Ahmet E N Ç

Dışişleri Bakanlığı
İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı
Daire Başkanı

Özcan K U T A Y

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Daire Başkanı

Şevket I L G A Ç

Dış Ticaret Müsteşarlığı
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı

Özcan T Ü L Ü M E N

TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi
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Agreed Minutes of the Second Session of the Omani-Turkish
Joint Committee
The Omani-Turkish Joint Committee established in accordance
with Article 10 of the "Agreement for Trade Exchange and for
Economic, Technical and Scientific Cooperation Between the
Sultanate of Oman and the Republic of Turkey" signed on
December 24, 1995, held its Second Session in Muscat between
September 18-21,1999.
The Omani Delegation was headed by His Highness Sayyid As'sad
bin Tariq Al Said, the Secretary General of the High Committee for
Conferences and the Turkish Delegation was headed by His
Excellency Mehmet Kececiler, Minister of State.
The members of the two Delegations are listed in Annex I and II
respectively.
During his stay in Oman, H.E. Mehmet Kececiler was received by
His Majesty Sultan Qaboos bin Said, Sultan of Oman. On this
occasion, H.E. Mehmet Kececiler conveyed a written message to
His Majesty from His Excellency Suleyman Demirel, the President
of the Republic of Turkey. During this audience, His Majesty
emphasized the importance of strengthening the existing
cooperation between Oman and Turkey.
H.E. Mehmet Kececiler had also meetings with His Highness
Sayyid Faisal bin Ali Al-Said, Minister of National Heritage and
Culture, H.E. Sayyid Badr bin Soud bin Hareb, Minister
Responsible for Defense Affairs, H.E. Ahmed bin Abdulnabi Macki,
Minister of National Economy and Vice President of the Council of
Financial Affairs and Energy Resources, H.E. Salim bin Abdullah
Al-Ghazali, Minister of Communication and H.E. Dr. Ahmad bin
Mohammed Al-Rowahi, Minister of Agriculture and Fisheries.
Having detailed
discussions
in an atmosphere
of
full
understanding and reflecting the sincere desire for further
intensifying and diversifying trade exchanges and economic
relations existing between the two friendly countries, the two
Sides agreed on the followings;
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 72

15 Şubat 2 0 0 0 - S a y ı : 23965

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 73

I- TRADE RELATIONS
1. Both Sides noted with satisfaction that the volume of trade
between the two countries has displayed a considerable increase
since the First Session of the Joint Committee.
However, both Sides indicated the fact that the existing volume of
bilateral trade still did not meet the expectations of the two Sides
and was far below reflecting the economic potentials of the two
countries.
To this end, the two Sides stressed the importance of further
enhancing trade relations between the two countries on the basis
of competitiveness and the needs of their economies and agreed
to exert every possible effort to increase the volume of bilateral
trade and diversify the composition of trade.
2. The two Sides noted with satisfaction the organizing of the
seminar on "Joint Investment Opportunities in Oman and Turkey"
during the Second Session of the Joint Committee in Muscat with
the participation of private sector representatives.
In this context, the Turkish business delegation expressed their
sincere gratitude for the warm hospitality extended by the Oman
Chamber of Commerce and Industry (OCCI) and Omani business
community and the excellent arrangement of the business
meetings and seminar.
Considering the success of the seminar and the meetings between
the private sector of the two countries, the Turkish Side extended
an invitation to OCCI to organize a trade mission to Turkey on the
occasion of the Third Session of the Joint Committee, which was
welcomed.
3. Expressing the importance of promotional activities for the
development of bilateral trade, the two Sides agreed to encourage
their respective companies and organizations to participate in
trade fairs and exhibitions to be organized in each other's country.
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To this end, the Turkish Side indicated that Turkish firms and
organizations would participate in the "Muscat International Fair"
and "Arab and Islamic Chambers of Commerce Exhibition" to be
held in Muscat, in October and November 1999, respectively.
The Turkish Side extended an invitation to the Omani Side to
participate in the Izmir International Fair to be held in 2000 and the
consecutive years.
4. The two Sides noted with satisfaction the ongoing cooperation
between the OCCI and "Union of Chambers of Commerce,
Industry, Maritime Commerce and Commodity Exchanges of
Turkey (TOBB)" within the framework of the Cooperation Protocol
signed between them in December, 1997.
In this framework, OCCI and TOBB agreed to hold regular trade
missions, seminars, conferences and other promotional activities
with a view to further improve the existing cooperation between
their organizations.
While assisting the two business communities, the two Sides will
encourage them to prepare an action plan for the year 2000 in
order to further enhance the trade and economic relations
between the two countries.
5. The Turkish Side stressed the importance of the establishment
of a "Business Council" with the aim to create an appropriate
platform for regular meetings of the private sector in the two
countries.
6. The Turkish Side expressed its interest in establishing a Turkish
Trade Center in Muscat by the Turkish private sector with the aim
to promote Turkish exports to Oman and asked TOBB to conduct a
study to determine the existing interest of the Turkish private
sector in this subject.
7. The Turkish Side submitted a draft text of the "Agreement on
Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters" which
would pave the way for establishment of a close and harmonized
cooperation between the respective customs authorities.
The Omani Side will study this proposal and respond in due time.
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8. Both Sides agreed on exchanging information, documentation,
expertise and experts between their concerned organizations in
the field of free zones.
Both Sides also expressed the importance of organizing reciprocal
business delegations and other promotional activities in order to
brief their respective business communities on the commercial
advantages provided by the free zones and ports of the two
countries.
9. The Omani Side briefed the Turkish Side of the recent
developments towards its membership to the World Trade
Organization (WTO).
The Turkish Side, emphasizing the leading role of WTO towards
liberalization of world trade, reiterated its readiness to support the
membership of Oman.
II- ECONOMIC, INDUSTRIAL AND TECHNICAL COOPERATION
1. Investments
Both Sides underlined the significance of expanding of direct
investments, joint-ventures
and technological cooperation
between Oman and Turkey for the development of the bilateral
economic and commercial relations.
Both Sides also emphasized the importance of signing of the
Agreements on Promotion and Reciprocal Protection of
Investments and Avoidance of Double Taxation in the shortest
possible time which would facilitate the smooth flow of
investments between the two countries.
In this context, the two Sides noted with satisfaction that the first
round negotiations on the Agreement on Promotion and
Reciprocal Protection of Investments were held on February 15-16,
1999, in Muscat.
The two Sides also exchanged views on the Article 23 of the
Agreement on Avoidance of Double Taxation on which an
agreement could not be reached.
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Both Sides agreed to exert every possible effort to conclude the
mentioned Agreements in the shortest possible time.
The Omani Side briefed the Turkish Side about the investment
possibilities on the basis of joint-venture and direct foreign
investments in the field of agro-industry, manufacturing industry,
tourism and services.
2. Transportation
Both Sides confirmed the importance
promoting bilateral trade relations.

of

transportation

in

In this framework, the Turkish Side submitted to the Omani Side
the draft texts of the Agreements on Road Transportation and
Maritime Transportation.
Both Sides emphasized their willingness to hold the first round of
the technical meetings in Turkey with the aim to finalize these
Agreements on a date to be agreed on through diplomatic
channels.
Both Sides expressed their satisfaction at the signing of the
Memorandum of Understanding during the Second Session of the
Joint Committee, regarding the revision of the Agreement on Civil
Aviation dated June 9, 1988.
3. Cooperation in the field of Construction and Consultancy
Services
The Turkish Side briefed the Omani Side about the capacities and
capabilities of the Turkish contracting, engineering and
consultancy firms operating in international markets and
expressed the interest of Turkish contractors to participate in
contracting projects in Oman.
The Turkish Side expressed its interest in organizing a business
delegation to Oman comprising the contracting and consultancy
firms of Turkey in order to investigate the business opportunities
in this field.
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4. Industrial Cooperation in the field of Small and Medium Sized
Industries

Both Sides, underlining the importance of bilateral cooperation
between the General Establishment for Industrial Estates of Oman
(GEIE) and the Small and Medium Sized Enterprises Development
Organization of Turkey (KOSGEB) agreed to organize reciprocal
visits in order to investigate the cooperation opportunities in their
respective countries.

5. Tourism

Both Sides agreed to initiate cooperation in the field of tourism
through;

• Exchange of expertise in development and promotion of tourism
sector,

• Exchange of visits between respective officials responsible for
tourism sector in the two countries,

• Cooperation in the field of development of tourism and benefiting
from the expertise of the Turkish Side,
• Facilitation of mutual visits of media representatives of the two
countries with the aim of highlighting tourism potentials in their
respective countries,

• Encouragement of the private sectors to invest in the field of
tourism in the two countries,

• Encouragement of cooperation between their respective private
tourism establishments.
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6. Agriculture
Both Sides identified agriculture, animal husbandry, irrigation and
rural affairs as possible fields of cooperation between the two
countries.

To this end, a "Memorandum of Understanding between the
Ministry of Agriculture and Fisheries of the Sultanate of Oman and
the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the Republic of
Turkey" was signed during the Second Session of the Joint
Committee.

The Turkish Side extended an invitation for the Omani experts to
visit Turkey in order to study the raring of virus-free horticulture
saplings.

7. Cooperation in the field of Environment
Both Sides decided to initiate cooperation between the Ministry of
Regional Municipalities and Environment of Oman and the Ministry
of Environment of Turkey in the field of environmental protection.

In this framework, the Turkish Side undertook to prepare and
submit a draft text of an Agreement of Environmental Protection in
due time.

8. Cultural Cooperation
Both Sides noted with satisfaction the signing of the
"Memorandum of Understanding on Cultural, Arts, Educational,
Informational, Sports and Youth Cooperation between the
Government of the Sultanate of Oman and the Government of the
Republic of Turkey" during the Second Session of the Joint
Committee.
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The Turkish Side informed the Omani Side about the handi-craft
exhibition to be held in the second half of October, 1999 in
Istanbul.
The Omani Side promised to participate in this exhibition.

9. The Modification of the Agreement for Trade Exchange and for
Economic, Technical and Scientific Cooperation

The two sides stressed the necessity for modifying the
"Agreement for Trade Exchange and for Economic, Technical and
Scientific Cooperation Between the Sultanate of Oman and the
Republic of Turkey" dated December 24, 1995.

The two Sides agreed to hold the next session of the Joint
Committee in Ankara at a date to be mutually determined through
diplomatic channels.

Done and signed in Muscat on September 21, 1999,
originals in English, both texts being equally authentic.

in two

FOR T H E G O V E R N M E N T O F T H E

FOR THE G O V E R N M E N T OF T H E

SULTANATE OF O M A N

REBUBLIC OF TURKEY

As'sad bin Tariq A l Said
The Secretary General of the High
Committee of Conferences

Mehmet Keçeciler
Minister of State
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Annex 1

LIST OF THE OMANI DELEGATION

H.H. Sayyid As'sad bin
Tariq AI Said

The Secretary General of the High Committee
for Conferences

H.E . Sheikh Mohammed
bin Ahmed Al-Harthy

Ministry of National Heritage and Culture,
Undersecretary of Cultural Affairs

H.E . Ali bin Masood
Al-Sunaid i

Ministry of Commerce and Industry,
Undersecretary of Trade and Industry

H.E . Sheikh Abdulmalik bin Ministry of National Economy,
Abdulla h Al-Hinai
Undersecretary of Economic Affairs

H.E . Awadh bin Badr
Al-Shanfar i

Ambassador,
Chief of Economic and Technical Cooperation
Department,
Ministry of Foreign Affairs

H.E . Mohammed bin Nasir
Al-Wahaib i

Ambassador of the Sultanate of Oman to Turkey

Abdulwaha b bin Ahmed Al- Director of Joint Committees,
Sharaf i
High Committee for Conferences
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Annex II

L E T O F T H E TURKISH D E L E G A T I O N

H . E . Mehmet K E Ç E C İ L E R

Minister of State
(Head of the Delegation)

Sennet Ü N E L

Ministry of Transportation
Director General of Civil Aviation

Hüseyin S U N G U R

Ministry of Agriculture and Rural Affairs
Director General of Protection and Control

Taha M Ü F T Ü O Ğ L U

Minister of Public Works and Resettlement
Head of Research Planning Coordination Board

Tevfik M E N G Ü

Undersecretaxiat for Foreign Trade
Deputy Director General of Agreements
(Head of the Technical Delegation)

Ahmet K O C A E R

Counsellor
Office of the Prime Minister

Mevlüt S E L E K

Counsellor
Ministry of Public Works and Resettlement

E r c ü m e n d Ahmet E N Ç

Ministry of Foreign Affairs
Deputy Directorate General for Bilateral
Economic Affairs
Head of Department

Ozcan K U T A Y

Ministry of Industry and Trade
Head of Department

Şevket

Undersecretariat for Foreign Trade
General Directorate of Agreements
Head of Department

ÏÏJ3AÇ

Özcan T O L L M E N

Union of Chambers of Commerce and
Industry of Turkey
Member of Executive Board
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Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Geli r Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi
Önlem e ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
VE
E N D O N E Z Y A CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Gelir üzerinde n alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemek ve vergi kaçakçılı
ğına engel olmak amacıyla ,
AŞAĞIDAK İ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR:

Madde 1
KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM
Bu Anlaşma
uygulanacaktır.

Akil

Devletlerden

birinin veya her

İkisinin

mukimi

olan

kişilere

Madde 2
KAVRANAN VERGİLER
1. Bu Anlaşma, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Akit Devlet veya onunpolililikalt
bölümleri veya mahalli idareleri adına gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır.
2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler
İle Ücretin veya maaşın toplam tutarı üzerinden teşebbüsler tararından ödenen vergiler dahil
olmak üzere, toplam gelir veya gelir unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alınan
vergiler olarak kabul edilecektir.
3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle:
a) Türkiye'de:
i) gelir vergisi:
ii) kurumlar vergisi.
iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı;
(Bundan böyle "Türk Vergisi" olarak bahsedilecektir).
b) Endonezya'da 1984 Undang-undang Pajak Ponghasllan çerçevesinde alınan geli r
vergisi (19B3'le değişliıilen 7 Nolu vergi),
(Bundan böyle "Endonezya Vergisi" olarak bahsedilecektir)
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4. Bu Anlaşma aynı zamanda. Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave
olarak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikle olan veya onlara önemli
ölçüde benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Akil Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi
mevzuatlarında yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir.

Madde 3
GENEL TANIMLAR
1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe:
a) i) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı
zamanda uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların araştırılması,
isletilmesi, korunması ve idaresi amacıyla yargı yetkisi veya egemenlik
haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder;
ii) "Endonezya" terimi, Endonezya Cumhuriyeti'nin sahip olduğu egemenlik alanını
ve uluslararası hukuk uyarınca, Endonezya Cumhuriyeti'nin üzerinde egemenlik
haklarını veya yargı yetkisini kullandığı bitişik alanları kapsamına alır;
b) "Bir Akit Devlet" ve "diğer Akit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye
veya Endonezya anlamına gelir;
c) "Vergi" lerimi, hu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan herhangi bir vergi
anlamına gelir:
d) "Kişi" terimi, bit gerçek kişi, bir şirket ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir
kuruluş anlamına gelir:
e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak
muamele gören herhangi bir kuruluş anlamına gelir;
f) "Kayıtlı merkez" terimi, Türk Ticaret Kanununa göre tescil edilmiş kanuni
merkez veya Endonezya Kanunlarına göre. kurumlaşılan yer anlamına gelir;
g) "Vatandaş" terimi:
i) bir Akit Devtetin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi;
ii) bir Akit Devlerle yürürlükle olan mevzuata göre statü kazanan herhangi bir hükmi
şahsı, ortaklığı veya derneği
ifade eder.
h) "Bir Akit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Akit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla,
bir Akit Devletin bir mukimi tararından işletilen bir t e ş e b b ü s ve diğer Akit Devletin
bir mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs anlamına gelir;
i) "Yetkili makam" terimi:
i) Türkiye'de. Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini; ve
ıı) Endonezya'da, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini
ifade eder:
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j) "Uluslaıarası trafik" telimi, bir Akit Devletin bir teşebbüsü tarafından yalnızca
diğer Akit Devletin sınırları içinde gerçekleşlirilen gemi veya uçak işletmeciliği
hariç, gemi veya uçak işlelilerek yapılan herhangi bir taşımacılığı ifade eder.
2. Bir Akit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, Anlaşmada tanımlanmamış
herhangi bir terim, metin aksini öngörmedikçe, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer
aldığı Devletin mevzuatında öngörülen anlamı taşır.

Madde 4
MUKİM
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Akit Devletin mukimi" terimi. o Devletin
mevzualı gereğince ev, ikametgah, kayıllı merkez, kanuni merkez. yönelim yeri veya benzer
yapıda diğer herhangi bir kriler nedeniyle vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir.
2. 1 inci Tıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki Akil Devlette de mukim
olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir:
a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul
edilecektir. Eğer bu kişinin her İki Devletle de daimi olarak kalabileceği bir
meskeni varsa, bu kişi. kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin
bir mukimi olarak kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi);
b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya
her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı
adet edindiği evin bulunduğu Devletin bir mukimi olarak kabul edilecektir;
c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her İki
Devlette de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi, vatandaşı olduğu Devletin
bir mukimi olarak kabul edilecektir;
d) Eğer kişi her İki Devletin c)e vatandaşıysa veya her iki Devlelin de vatandaşı
değilse. Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla
çözeceklerdir.
3.1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Akit Devletin de
mukimi olduğunda, hu kişi kurumlaştığı (kayıllı olduğu) yerin bulunduğu Devletin bir mukimi
olarak kabul edilecektir.

Madde 5
İŞYERİ
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen
veya k ı s m e n yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir.
2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır:
a) Yönelim yeri;
b) Şube;
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c) Büro ;
d) Fabrika ;
e) Alelye : ve
f) Made n ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların
çıkarıldığ ı diğer herhangi bir yer.
3. "İşyeri " terimi, aynı zamanda:
a) Aki l Devletlerden birinde 6 ayı aşan bir süre devanı eden bir inşaat şantiyesi,
yapım , kurma veya montaj projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerini,
b) Bi r teşebbüs tarafından, bu amaçla işe alınan hizmetli veya diğer personel
kullanılara k ifa edilen ve herhangi bir 12 aylık d ö n e m d e ülke içinde (aynı veya
bağl ı proje için) toplam 183 gün veya daha fazla süren danışmanlık hizmetleri de
dahi l hizmetleri
kapsamaktadı r
4. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin
aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir:
a) Teşebbüs olanaklarının, yalnızca t e ş e b b ü s e ait malların veya ticari eşyanın
depolanması veya teşhiri amacıyla kullanılması;
b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının yalnızca depolama veya teshir
amacıyla elde tutulması:
c) Teşebbüse ait mal veya ticari e ş y a stoklarının yalnızca bir başka t e ş e b b ü s e
işleltilmesi amacıyla elde tutulması.
d) İşe ilişkin sabi t bir yalnızca t e ş e b b ü s için mal veya ticari eşya satın alma
veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması;
e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter
taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması:
f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca a) ila e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin
bir veya birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak, bu faaliyetlerin
bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı
veya yardımcı karakterde olması şarttır.
5 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi - 6 ncı fıkranın
uygulanacağı bağımsız nitelikteki bir acente dışında - bir Akit Devlette diğer Akit Devletin bir
t e ş e b b ü s ü adına hareket ederse, bu t e ş e b b ü s ilk bahsedilen Devlette, bu kişinin t e ş e b b ü s için
gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. Eğer bu kişi:
a) O Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini
mutaden kullanırsa, sözkonusu faaliyetler 4 üncü fıkrada belirtilenlerle sınırlı
olmadıkça işyerinin varlığı kabul edilecektir; ancak, anılan fıkra hükmü
çerçevesinde işe ilişkin sabit bir yerden yürütülen faaliyetler bu yeri bir işyeri haline
getirmeyecektir; veya
b) Böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, t e ş e b b ü s adına düzenli olarak sevk erliği
mallardan veya ticari eşyadan ilk bahsedilen Devlette muladen mal veya ticari
eşya stoku bulundurursa, işyerinin varlığı kabul edilecektir.
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6. Bir t e ş e b b ü s , bir Akit Devlette İşlerini yalnızca bir simsar, bir genel komisyon
acentesi veya bağımsız slatüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla yürüttüğü için, bu Devlette
bir İşyerine sahip kabul olunmayacaktır; şu kadar ki, bu kişilerin kendi işlerine olağan şekilde
devam etmeleri şarttır.
7. Bir Akil Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Akit Devletin mukimi olan veya bu diğer
Devlette ticari faaliyelte bulunan bir şirketi konlrol eder ya da onun tarafından kontrol edilirse (bir
işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) bu şirketlerden herhangi biri diğeri için bir İşyeri
oluşturmayacaktır.

Madde 6
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR
1. Bir Akil Devlet mukiminin diğer Akil Devlelte bulunan gayrimenkul varlıklardan elde
etliği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlelle vergilendirilebilir.
2. "Gayrimenkul vatlık" lerimi. sözkonusu varlığın bulunduğu Akit Devlelin mevzuatına
göre tanımlanacaktır. Terim her halükarda, gayrimenkul varlığa mulefemi" varlıkları, tarım ve
ormancılıkta kullanılan araçları ve hayvanları (balık üretim ve yetiştiriciliği dahil), Özel hukuk
hükümlerinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve
maden ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı
karşılığında doğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacak; gemiler,
vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık olarak kabul edilmeyecektir.
3.1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından
veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır.
4. 1 inci ve 3 üncü fıkraların hükümleri aynı zamanda, bir t e ş e b b ü s ü n gayrimenkul
varlıklardan elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul
varlıklardan elde edilen gelire de uygulanacaktır.

Madde 7
TİCARİ KAZANÇLAR
1. Bir Akit Devlet l e ş e b b ü s ü n e ait kazanç, sözkonusu t e ş e b b ü s diğer Akit Devlette yer
alan bir işyeri vasıtasıyla licari faaliyetle bulunmadıkça, yalnızca
bu
Devlette
vergilendirilebileceklir. Eğer l e ş e b b ü s yukarıda bahsedilen şekilde licari faaliyette bulunursa,
teşebbüsün kazançları bu diğer Devlette, sadece işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak
üzere vergilendirilebilir.
2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet teşebbüsü diğer Akil
Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa, bu takdirde bu işyerine, her iki
Akit Devletle de aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan,
lamamen ayrı ve b a ğ ı m s ı z bir t e ş e b b ü s olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen
bağımsız hilelik kazansaydı, ne kazanç elde edecek ise aynı miktarda bir kazanç atfedilecektir.
3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka yerde
yapılan, yönetim ve genel İdare giderlerini de kapsamına alan. İşyerinin amaçlarına uygun düşen
giderlerin indirilmesine m ü s a a d e edilecektir. Bununla beraber işyerinin, ana merkezin veya vur!
dışında bulunan diğer işyerlerinin zarar ve giderlerine katılmasına ve aynı şekilde işyeri
tarafından teşebbüsün ana merkezine veya diğer İşyerlerine yapılan gayrimaddi hak bedeli, faiz.
komisyon ve diğer benzeri ödemelerin gider olarak İndirilmesine m ü s a a d e edilmeyecektir.
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4 İşyerine, bu işyeri tarafından t e ş e b b ü s adına yalnızca mal veya ticari eşya satın
alınması dolayısıyla herhangi bir kazanç atfedilmeyecek lir.
5 Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını
da kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir.

Madde 8
GEMİCİLİK VE HAVA TAŞIMACILIĞI
1 Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden
elde erliği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.
2. Bu maddenin amaçları bakımından, bir Akil Devlet teşebbüsünün uluslararası italikle
gemi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanacağı
kazançların yanısıra arızi olarak elde edilmesi şartıyla, konleynerlerin kullanımından veya
bakımından elde edilen kazançları da kapsayacaktır.
3 Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda, bir ortaklığa, bir bağlı işletmeye
veya uluslaras ı işletilen bir acenleye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da
uygulanacaktır.

Madde 9
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER
1. a) Bir Akit Devlet teşebbüsü, doğrudan veya dolaylı olarak diğer Akit Devlet
teşebbüsünün yönelim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya
b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Akit Devlet teşebbüsünün ve diğer
Akit Devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında
ve her iki halde de, iki t e ş e b b ü s arasındaki ticari veya mali ilişkilerde oluşan veya empoze edilen
koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu
teşebbüslerden birisinde olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen
kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenebilir ve buna göre vergilendirilebilir.
2. Bir Akit Devletin kendi teşebbüslerinden birinin kazancına dahil ettiği ve vergilediği
kazanç, diğer Akit Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını
içerebilir. Aynı zamanda, bu ilk bahsedilen Devlerin kavradığı kazanç, bildirilen kazanç olmayıp,
bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler gözönunde tutularak, sonradan bu ilk
bahsedilen Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir
durum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzeltmenin hukuki olduğu kanaatine varırsa,
sözkonusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak
durumundadır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönunde tutulacak ve
gerekliğinde Akil Devletlerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır.

Madde 10
TEMETTÜLER
l . Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tararından diğer Akit Devletin bir mukimine
ödenen lemetlüler, bu diğer Devlelle vergilendirilebilir.
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2. Bununla beraber, sözkonusu temettüler, aynı zamanda temeflüyü ödeyen şirketin
mukim olduğu Akit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak,
temettüyü elde eden lemellünun gerçek lehdarı ise. bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları
aşmayacaktır:
a) Temettünün gerçek lehdarı, lemellü ödeyen sirkelin sermayesinin doğrudan
doğruya en az yüzde 25'ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) gayrisafi
temettü tutarının yüzde 10u:
b) Tüm diğer durumlarda gayrisan temettü tutarının yüzde 15'».
3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden
veya intifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca
katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirler ile dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu
Devletin mevzuatına göre. vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı
muameleyi gören diğer şirket .haklarında.) elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve yatırım
ortaklığından elde edilen gelirleri ifade eder.
4. Diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunan bir Akit
Devlet şirketinin kazancı. 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısım işyerinin
bulunduğu Akit Devlette ve bu maddenin 2 fıkrasına uygun olarak vergilendirilebilir.
5. Bir Akit Devlet mukimi olan temettünün gerçek lehdarı, temeltüyü ödeyen şirketin
mukim olduğu diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla licari faaliyette bulunursa veya bir
Türkiye mukimi Endonezya'da yer alan bir sabit yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde
bulunursa ve sözkonusu temettü elde ediş olayı ile bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir
b a ğ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına
göre. 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır

Madde 11
FAİZ
1. Bir Akit Devletle doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer
Devlette vergilendirilebilir.
2. Bununla beraber bu faiz, elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de
vergilendirilebilir; ancak faizi elde eden faizin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, faizin
gayrisafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu sınırlamanın
uygulanma biçimini karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyeceklerdir.
3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın:
a) Endonezya'da doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Merkez Bankasına
(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) veya Türk Eximbank'a (Türkiye İhracat
Kredi Bankası A Ş ) ödenen faizler Endonezya vergisinden muaf tutulacaktır.
b) Türkiye'de doğan ve Endonezya Hükümetine veya Endonezya Bankasına
(Merkez Bankası) ödenen laizler Türk vergisinden muaf tutulacaktır.
4. Bu maddede kullanılan "faiz" lerimi, ipotek garantisine bağlı ölsün olmasın veya
borçlunun kazancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelinen ve
özellikle vadeli ö d e m e satışları dolayısıyla alınan faizler dahil olmak üzere, devlet tahvillerinden,
tahvillerden veya bonolardan elde edilen gelirleri ifade eder.
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5. Bir Akit Devlet mukimi olan faizin gerçek lehdarı, faizin elde edildiği diğer Akit
Devlette yer atan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa veya bir Türkiye mukimi
Endonezya'da yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunursa ve
sözkonusu faizin ödendiği alacak İle bu işyeri veya sabit yer arasında önemli bir bağ
bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7
nci veya 14 uncu madde hükümleri uygulanacaktır.
6 Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tararından ödenen
faizin, o Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Akit
Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akil Devletle Taiz ödemeye neden olan borç-alacak
ilişkisiyle bağlantılı bir işyerine veya sahil yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri veya sabit
yerden kaynaklandığında, sözkonusu faizin işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Devlette elde
edildiği kabul olunacaktır.
7. Alacak karşılığında ödenen faizin mikian, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her
ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ılıski nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı
durumlarda ödeyici ve lehdar arasında kararlaştırılacak mikları aştığında, bu madde hükümleri
yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda ödemelerin ilave kısmı, bu
Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatına göre
vergilendirile çektir.

Madde 12
GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ
1. Bir Akil Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrim addı hak
bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2 Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddi hak bedelleri, elde edildikleri "Akit Devletle
ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddi hak bedeli elde eden
gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin
gayrisafi tutarının yüzde 10' unu aşmayacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu
sınırlamanın uygulanma biçimini karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyeceklerdir.
3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri ile radyo ve
televizyon yayınlarında kullanılan kayıtlar dahil olmak üzere, edebi, sanatsal veya bilimsel her
nevi telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül
veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizat ile
sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanımı veya kullanma hakkı
karşılığında yapılan her türlü ödemeleri kapsar.
4. Bir Akit Devlet mukimi olan gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı, sözkonusu
bedelin elde edildiği diğer Akil Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa
veya bir Türkiye mukimi, Endonezya'da yer alan sabit bir yer vasıtasıyla serbest meslek
faaliyetinde bulunursa ve sözkonusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya sabit yer
arasında önemli bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu
durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.
5. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli idaresi veya mukimi tarafından ödenen
gayrimaddi hak bedelinin, o Akit Devletle elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber,
gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit
Devlette gayrimaddi hak bedelini ö d e m e y e neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine
veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yerden
kaynaklandığında, sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit
Devlette elde edildiği kabul olunacaktır
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6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddi hak bedelinin miktarı,
ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi atasında var olan özel ilişki
nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar arasında
kararlaştırılacak miktarı aslığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara
Uygulanacaktır Bu durumda ödemelerin ilave kısmı, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate
alınarak, her bir Akit Devletin mevzuatı uyarınca vergilendirilecektir.

Madde 13
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI
1. Bir Akit Devlet mukimince. diğer Akil Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen
gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette
vergilendirilebilir.
2. Bir Akit Devlet teşebbüsünün diğer Akit Devletle sahip olduğu bir işyerinin ticari
varlığına dahil menkul varlıkların veya bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette serbest
meslek faaliyeti icra etmek üzere kullandığı bir sabit yere ait menkul varlıkların elden
çıkarılmasından doğan kazançlar, bu İşyerinin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) veya sabit
yerin elden çıkarılmasından doğan kazanç da dahil olmak üzere bu diğer Devlette
vergilendirilebilir.
3. Bir Akit Devlet mukimince, uluslararası trafikte işletilen gemi veya uçakların veya
sözkonusu gemi veya uçakların işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından
sağlanan kazançlar yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir.
4. t, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından
doğan kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Akit Devletle vergilendirilebilecektir.
Bununla birlikle, bir önceki cümlede bahsedilen ve diğer Akil Devletten elde edilen sermaye
değer artış k a z a ç l a r ı , iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde diğer
Akit Devlette vergilendirilebilecektir.

Madde 14
SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ
1. Bir Akit Devlet mukiminin, serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer
faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, bu kişi diğer Akil Devletle faaliyetlerini icra etmek için
sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip olmadıkça veya herhangi bir 12 aylık dönemde
loplam 183 gün veya daha fazla surelerde diğer Devletle bulunmadıkça, yalnızca bu Devletle
vergilendirilecektir. Eğer kişi böyle bir sabit'yere sahip ise veya yukarıda belirtilen süre veya
sürelerde bu diğer Devletle bulunursa, gelir, yalnızca bu sabil yere atfedilen veya bu diğer
Devlette yukarıda belirtilen süre veya sürelerde elde edilenlerle sınırlı olmak üzere bu diğer
Devlette vergilendirilebilir.

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel,
edebi, sanatsal, eğilici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doklorların. avukalların,'
mühendislerin, mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. '
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Madde 15
BAĞIMLI FAALİYETLER
1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akil Devlet
mukiminin bir hizme t dolayısıyla elde ettiği ücret, m a a ş ve diğer benzeri ödemeler, bu hizmel
diğer Akit Devlett e ifa edilmedikçe, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer
Devlette ifa edilirse , buradan elde edilen sözkonusu gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
2. 1 inc i fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akil Devlette
ifa ettiği bir hizme t dolayısıyla elde elliği gelir, eğer:
a) Geli r elde eden kişi, diğer Devlette herhangi bir 12 aylık d ö n e m d e bir yada bir kaç
sererd e toplam 183 günü a ş m a m a k üzere kalırsa; ve
b) ö d e m e , diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tararından veya böyle bir
işvere n adına yapılırsa; ve
c) ö d e m e , işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir İşyeri veya sabil yerden
yapılmazs a
yalnızc a ilk bahsedilen Devletle vergilendirilecektir.
3. Bu maddenin bundan önceki hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet
teşebbüsünün uluslararas ı trafikle işlettiği bir gemi veya uçakta ifa edilen bir hizmel dolayısıyla
elde edilen gelir , yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.

Madde 16
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER
Bir Akit Devlet mukiminin, diğer Akit Devletin mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu
üyesi olması dolayısıyla elde erttiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette
vergilendirilebilir.

Madde 17
SANATÇI VE SPORCULAR
1. 14 üncü ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukimi
olan tiyatro, sinema, radyo veya televizyon sanatçısının, bir müzisyen veya bir sporcunun diğer
Akil Devletle icra etliği bu nitelikteki şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, bu diğer
Devlette vergilendirilebilir.
2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir,
sanatçının veya sporcunun kendisine değil de.bir başkasına yönelirse, bu gelir 7,14 ve 15 inci
maddelerin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği
Akit Devlette vergilendirilebilir.
3. Bir sanatçı veya sporcunun bir Akit Devlette icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu
Devlete yapılan ziyaretin tamamının veya önemli bir bölümünün diğer Akit Devletin, politik alt
bölümünün veya mahalli idaresinin kamusal fonlarından desteklenmesi halinde, bu Devlette
vergiden muaf tutulacaktır.
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Madde 18
EMEKLİ MAAŞLARI
1.19 uncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, Akit Devletlerden
birinin bir mukimine diğer Akit Devlette icra ettiği geçmiş çalışmalarının veya hizmetlerinin
karşılığında bu diğer Akif Devletteki bir kaynaktan ödenen emekli maaşları ve benzeri diğer
ödemeler ile bu kişiye sözkonusu kaynaklan yapılan herhangi bir düzenli ö d e m e bu diğer
Devlette vergilendirilebilir.
2. Uğranılan şahsi zararları tazmin etmek üzere, bir Akit Devlet veya politik alt bölümü
tarafından ödenen emekli maaşları ve sağlanan ömür boyu gelirler ile yapılan diğer devamlı
veya arızi ödemeler, bu Devlette vergilendirilabilir.
3. "Düzenli ö d e m e " terimi, para veya parayla ölçülebilir bir menfaat karşılığında tam ve
yeterli ö d e m e d e bulunma taahhüdüne bağlı olarak, ömür boyu veya belirli ya da belirlenebilir bir
süre, belirli zamanlarda düzenli olarak ödenecek toplam meblağı ifade eder.

Madde 19
KAMU HİZMETİ
1 a) Bir Akit Devlete, politik alt bölümüne veya mûhalli idaresine bir gerçek kişi
tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare
tararından yapılan, emekli maaşı dışında kalan ödemeler yalnızca bu Devlette
vergilendirilecektir.
b) Bununla birlikte, bu hizmet diğer Devletle sunulduğunda ve gerçek kişi bu
Devletin bir mukimi olduğunda, sözkonusu ödemeler yalnızca bu diğer Akit
Devlette vergilendirilecektir. Ancak bu kişinin:
i) Bu Devletin bir vatandaşı olması; veya
ii) Yalnızca bu hizmeti ifa etmek için bu Devletin bir mukimi durumuna g e ç m e m i ş
olması
zorunludur.
2a) Bir Akit Devlete, polilik alt bölümüne veya mahalli idaresine bir gerçek kişi
tarafından verilen hizmetler karşılığında bu Devlet, alt bölüm veya idare tarafından
veya bunlarca oluşturulan fonlardan ödenen emekli maaşları, yalnızca bu Devlerle
vergilendirilecektir.
b) Bununla birlikle, sözkonusu gerçek kişinin bu Devletin bir mukimi ve vatandaşı
olması halinde, sözkonusu emekli maaşı yalnızca bu diğer Devletle
vergilendirilecektir.
3. Bir Akil Devlet, politik ali bölüm veya mahalli idare tarafından yürütülen ticari
faaliyetlerle bağlantılı hizmetler kaışılığında sağlanan maaş. ücret ve diğer benzeri ödemeler ile
emekli maaşlarına 15,16 ve 18 inci maddelerin hükümleri uygulanacaktır.
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Madde 20
ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER
1. Bir Akit Devletin vatandaşı olan ve diğer Akit Devlette yalnızca öğrenim veya mesleki
eğitim amacıyla bulunan bir öğrenciye veya stajyere, geçim, öğrenim veya mesleki eğilimlerini
sağlayabilmeleri için bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, bu diğer
Devlette vergilendirilmeyecektir.
2. Aynı şekilde, bir Akit Devletin vatandaşı olan ve diğer Akit Devlette kesintisiz iki yılı
aşmayan bir süre veya sureler için. öğretim veya bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulunan
bir öğretmen veya öğretim Üyesinin, öğretim veya araştırma karşılığındaki kişisel hizmetleri
dolayısıyla bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelirler, bu diğer Devlette
vergiden istisna edilecektir.
3. Bir Akit Devletin vatandaşı olup, diğer Akit Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili
uygulama alışkanlıkları kazanmak üzere bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak süre veya
sürelerde hizmet ifa eden bir öğrenci veya stajyerin elde ettiği ücretler, bu diğer Devlerle
vergilendirilmeyecektir.

Madde 21
DİĞER GELİRLER
Bir Akit Devlet mukiminin, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerinde açıkça
belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Ancak sözkonusu gelir
diğer Akit Devletin kaynaklarından elde edilirse, bu getir, aynı zamanda bu diğer Devlette de
vergilendirilebilir

Madde 22
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ
1 Türkiye mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir:
a) Bir Türkiye mukimi, (b) bendinde kavranan gelirler hariç olmak üzere, b u Anlaşma
hükümlerine göre. Endonezya'da vergilendirilebilir bir gelir elde ettiğinde. Türkiye,
bu geliri vergiden muaf tutacak; ancak, bu kişinin geriye kalan gelirine ilişkin
vergiyi hesaplarken, muaf tutulan geliri vergiden muaf değilmiş gibi dikkate alarak
bir vergi oranı uygulayabilecektir.
b) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşmanın 10,11 ve 12 nci maddeleri ile 13 ünc ü
maddesinin 4 üncü fıkrasına göre Endonezya'da vergilendirilebilir bir gelir elde
ettiğinde. Türkiye, bu kişinin gelirine isabet eden vergiden, Endonezya'd a ödenen
verginin mahsubuna m ü s a a d e edecektir.
Bununla birlikte sözkonusu mahsup, Endonezya'da vergilendirilebilir
mahsuptan önce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır.
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2. Endonezya mukimleri için çifle vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir:
Bir Endonezya mukiminin, bu Anlaşma hükümlerine göre, Türkiye'de elde ettiği
gelirleri dolayısıyla Türkiye'de gelir üzerinden ödediği vergi tutarı, bu mukimin Endonezya'da
ödeyeceği vergiden mahsup edilecektir. Bununla birlikte mahsup miktarı, sözkonusu gelir için
Endonezya vergi kanunlarına ve düzenlemelerine göre hesaplanan vergi miktarını
aşmayacaktır.

Madde 23
AYRIM YAPILMAMASI
1. Bir Akit Devletin vatandaşları, diğer Akit Devlette, bu diğer Devletin vatandaşlarının
aynı koşullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı
mükellefiyetlerden, özellikle mukimlik açısından, değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve
buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır.
2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet
teşebbüsünün diğer Akit Devletle sahip olduğu bir işyeri, diğer Devlette bu diğer Devletin aynı
faaliyetleri yürüten
teşebbüslerine göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya
kalmayacaktır.
3. Bir Akit Devletin, diğer Akit Devletin bir veya bir kaç mukimi tarafından doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol
edilen teşebbüsleri, ilk bahsedilen Devlette, bu Devletin benzeri teşebbüslerinin tabi oldukları
veya olabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır bir
vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır.
4. Bu hükümler, bir Akit Devletin kendi mukimlerine şahsi veya ailevi durumları
dolayısıyla uyguladığı şahsi indirimleri, vergi ve matrah indirimlerini diğer Akit Devlet
mukimlerine de uygulama zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır.

Madde 24
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ
1. Bir Akil Devlet mukimi. Akil Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi
için bu Anlaşmanın hükümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı
kanaatine vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı
kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Akit Devletin yetkili makamına veya durumu 23 üncü
maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, vatandaşı olduğu Akit Devletin yetkili makamına
arzedebilir.
2. Sözkonusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkar bir çözüme
ulaşamadığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akit
Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedeceklir.
3. Akit Devletlerin
yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya
uygulanmasından kaynaklanan her türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek
için gayret göstereceklerdir. Yetkili makamlar aynı zamanda. Anlaşmada ele alınmayan
durumlardan kaynaklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine
danışabilirler.
4. Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda
anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Yetkili makamlar, bu
maddede belirtilen karşılıklı anlaşma prosedürünün uygulanması için ikili prosedürleri, şartları,
mefol ve teknikleri istişareler yoluyla geliştireceklerdir.
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Madde 25
BİLGİ DEĞİŞİMİ
1. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli
olan bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren
vergiler ile ilgili Akit Devletlerin iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri
değişime tabi tutacaklardır. Bir Akil Devlet tararından alınan her türlü bilgi, o Devletin kendi İç
mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen
vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri icra ya da cezasıyla ve bu hususlardaki şikayet ve
itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (adli makamlar ve idari kuruluşlar dahil)
verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri yalnızca bu amaçlar doğrultusunda
kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adli
kararlar alınırken açıklayabilirler.
2.1 inci fıkra bükümleri, hiçbir surette bir Akil Devleti:
a) Kendisinin veya diğer Akil Devletin mevzuatına veya idari uygulamalarına
uymayacak idari önlemler alma;
b) Kendisinin veya diğer Akil Devletin mevzuatı veya normal idari işlemleri
çerçevesinde elde edilemeyen bilgileri sunma;
c) Herhangi bir ticari, sınai, mesleki sırrı veya ticari işlemi aleni hale getiren bilgileri
veya aleniyeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme
yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanmayacaktır.

Madde 26
DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR VE KONSOLOSLUK
MEMURLARI
Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurların ve konsolosluk
memurlarının uluslararası hukukun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca
yararlandıkları mali ayrıcalıkları etkilemeyecektir.

Madde 27
YÜRÜRLÜĞE GİRME
1. Her bir Akit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatında
öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma, bu bildirimlerden
sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.
2. Bu Anlaşma hükümleri:
a) Kaynakla tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi
izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen
miktarlar için; ve
b) Diğer vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak
ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için
hüküm ifade edecektir.
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Madde 28
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA
Bu Anlaşma, bir Akit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Herblr
Akit .Devlet, Anlaşmanın yürüdüğe girdiği tarihten sonraki b e ş yıllık bir sürenin biliminden sonra
başlayan herhangi bir takvim yılının sona ermesinden en az altı ay önce diplomatik yollardan
yazılı fesih ihbarnamesi vermeli, suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. Bu durumda Anlaşma:

a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği tarihi izleyen
Ocak ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için;
ve

b) Diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği tarihi izleyen Ocak ayının
birinci günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için

hüküm ifade etmeyecektir.

BU HUSUSLARI T E Y İ D E N . aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu
Anlaşmayı imzaladılar ve muhürlerini vazettiler.

Türk, Endonezya ve İngiliz dillerindeki nüshalarda, her üç metin de aynı derecede
geçerli olmak üzere, 25 Şubat 1997 tarihinde, Cakarta da düzenlenmiştir. Metinler arasında
farklılık olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA

ENDONEZYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
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PROTOKOL
Tüıkiy e Cumhuriyeti ite Endonezya Cumhuriyeti arasında bugün sonuçlandırılan Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma
Anlaşmasını n imzalanması sırasında, imzalayan taraflar. aşağıdaki hükümlerin Anlaşmanın
ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır.
1 . 5 inci Maddeye ilişkin olarak:
T e ş e b b ü s olanaklarının yalnızca mal veya ticari eşyanın teslimi amacıyla kullanılması
ve mal vey a licari eşya stoklarının yalnızca leslim amacıyla e/de tutulmasının, bu Anlaşmanın
amaçları yönünde n bir işyeri olarak kabul edilmeyeceği anlaşılmakladır.
Bunu n aksine, bu şekildeki düzenli teslim durumu ite teşebbüs adına hareket eden
bağımsız statüdek i acenle dışında, bir kişinin diğer Akil Devletle düzenli olarak mal veya ticari
eşya stok u bulundurması durumunda, bu Anlaşmanın amaçları bakımından işyerinin varlığı
kabul edilecektir .
2. 10 uncu Maddeye İlişkin olarak:
B u maddenin 4 üncü fıkra hükümleri, Türkiye'de mukim olan bir kişi ile Endonezya
Hükümeti, onun birimleri, ilgili devlet petrol veya gaz şirketi veya bunların herhangi bir tüzel
burumu arasınd a yapılan üretim paylaşım sözleşmesinde veya pelrot ve gaz sektörü veya diğer
madencilik sektörleriyle ilgili benzeri sözleşmelerde ihtiva edilen hükümleri etkilemeyecektir.
3. 16 ncı Maddeye ilişkin olarak:
"Sirkeli n yönelim kurulu üyesi" lerimi, bir Endonezya şirketinin genel müdürleri (anggota
pengurus) ile denetçi müdürlerini (anggota devvan komisaris) de kapsayacaktır.
4. 24 ü n c ü Maddeye ilişkin olarak:
Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasının 22 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının (Danışma)
amaçları yönünden. Akil Devletler, bu fıkra ile bağlı kalmaksızın, bir tedbirin bu Anlaşma
kapsamında yer alıp almadığı konusundaki her türlü ihtilafı, her iki Akit Devletin de rızası olması
koşuluyla, bu fıkıada belirlendiği şekilde Hizmet Ticareti Konseyine götürebilir. Bu fıkranın
yorumu ile ilgili her lürlıj tereddül 24 üncü maddenin 3 üncü fıkrası çerçevesinde çözümlenecek
veya İni yönteme göre uzlaşma sağlanamaması halinde, ihtilaf her iki Akit Devletin de kabul
elliği diğer herhangi bir yönteme göre çözümlenecektir

B U HUSUSLARI T E Y İ D E N , aşağıda imzaları bulunan lam yetkili temsilciler, bu
Protokolü imzaladılar ve mühürlerini vazettiler.
Türk, Endonezya ve İngiliz dillerindeki nüshalarda, her üç metin de aynı derecede
geçerli olmak üzere, 25 Şubat 1997 tarihinde, Cakarta da düzenlenmiştir. Metinler arasında
farklılık olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
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PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK TURKI
DAN
P E M E R I N T A H REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGHINDARAN P A J A K B E R G A N D A DAN P E N C E G A H A N
P E N G E L A K A N P A J A K A T A S PENGHASILAN

Pemerinlah Republik Turki dan Peınerinlah Republik Indonesia
B E R H A Ş R A T mengadakan suatu

Persetuiuan mengenai pengmndaran paıak beryanda dan penceganan

pengelakan pajak yang beihubungan dengan pajak alas p e n g h a s ı l a n .
T E L A H M E N Y E T U J U I S E B A G A I BERIKUT :

Pasal 1
O R A N G DAN BADAN Y A N G T E R C A K U P D A L A M P E R S E T U J U A N
Persetujuan mi beilaku lerhadap orang dan b a d á n yang menjadi penduduk salah satu atau kedua
Negara pmak paaa perselu|iian.

Pasal 2
P A J A K - P A J A K YANG D I C Â K U P D A L A M P E R S E T U J U A N INI
1
Perselujuan ini beılaku lerlıadap pajakpajak alas p e n g h a s ı l a n yarıg dıkenakan oleh r n a s ı n g - m a s i n g
Megara pihak pada Persetujuan, alau bagian ketalanegataannya alan pemerınıah daerahnya, lanpa
memperhankan cara pemungutan paıak-paıak tersebut
2
D l â ı ı g ğ â p b e b â g a i pâ/dk-pcı/dk dtdi p e n g h a s ı l a n âdâldlı s e n ı u a pajâk ydny dikeııâkâu ö l â s s e l u ı u l ı
penghasilan alau b a g i a n - b a g ı a n p e n g h a s ı l a n , termasuk pajak-pajak alas keuiıturıgarı yang d ı p e ı o l e h darı
p e r n ı n d a h l a n g a n a n harla gerak alau harla lal< g e ı a k , pajak alas yajı dan tıpalı yarîg dib3yar oleb p e ı u s a h a a n .
3

Persetujuan ini akan dilerapkan lerhadap pajak-pajak yang beılaku sekarang ini. yailu
a)

dı Tutkı:
i) . pajak peı ıCjhasılaı ı,
ii)
pajak p e n g h a s ı l a n alas badan;
ir:)
pungutan ( a ı n b a h a n alas pajak p e n g h a s ı l a n dan pajak p e n g h a s ı l a n badan;
(selanjutnya disehul s e b a g a ı "pajak Turkı").

b)

dı I n d o n e s ı a
pajak

pefıyhdbllaıı

yany

dıkenakan

beıddsaıkau

Uııdâuy-uııüdiıy

Pd|âk

Peı'ıylıasllaıı

193*1

(Lirıoarıg-ıırııiang l-lornot 7 1 alnın 1083 sebag'oimaııa lelah ciiutısh).
(selann.ilnya d ı s e ü u ı s e h a g a ı "pi|aı< Indonesıa")

•1
Persetujuan ını akan berlaku pula terhadap s e l ı a p pajak yang serupa alau pada nakıkalnya sama yang
ıiıkenakan setfcialı tarıggal p e n a ı u l a t a n g a n a ı ı P e r s e l u ı u a n ını s e b a g a ı lambanan l e ı b a d a p . alau s t l ^ a g a ı
peıırjganlı darı, pajak pajak yang beılaku sekarang Pejabal-pejahal yang berwenang dan k e ö u a Negara pıhak
uada P e ı s e l u | ü a ı ı akan saling ıneırıbeıılalıukau salu sarna lam ı n e n g e n a i »elidp p e ı u b a l ı a n - p e i u b a l ı a n p e u l ı n y
yang lerjadi dalam p e r u n d a n g - u r ı d a n g a n perpajakan mereka
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Pasal 3
PENGERTIAN-PENOERTIAN U M U M
Kecuali jika darı hubungan kalinwtnya harus diarlıkan lam, yang dımaksud dalanı Persetujuan ini

1.

üeı ıgdi ı :
a)

i)

islılalı 'TuıUi" beıarli wilayah Turki, laul wilayah, demikiaıı juga wilayah peraıraıı dimana Tuiki
meiniliki jurısdiksi alau hak hak kedaulaıan unluk lujıian eksplorasi, ekspkxtasi, peilindungan
'lan pengelolaan s u m h e ı alam, mero mil hukuin Hiltinasuinal

ii)

ıstılah "indonesia" melıpulı wilayah RepııbliK
indonesia aan ciaerah sekıtaınya di mana
Republlk Indonesia meıniııkı kedaulatan, hak-ltak kedaulalan atau yuıısdtksı sesuai dengan
hukum iiiltíiiiaakjiial,

b)

İstılah 'TJegaıa pihak pada Persetujuan" dan "Negara pihak pada Persetujuan lainnya" berarti
Indonesia atau Turki, leıganlung pada hubungan kalımatnya;

c)

İstılah "pajak" berarti seliap pajak yang dieakup dalam Pasal 2 dari Persetujuan mi;

d)

İstılah "orang/badan" melıpulı orang pribadi, perseroan dan seliap kumpulan dari orangorang dan
atau badán-badán,

e)

İstılah "perseroan" berarti seliap badán hukum atau seliap entilas yang unluk lujuan pemungulan
pajak yang Uiperlakukan sebagai suatu badán hukum;

f)

İstılah "kantor yang lerdaflar" berarti kantor pusal menurul hukum yang didaflarkan sesuai
Undang-undang Hukum Dagang Turki alau lempal (lidinkan menurul Undang-undang Indonesia;

g)

istilah wargailegara beraiti
i)

seliap orang pribadi yang menjadi warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan;

ii)

seliap badán hukum, peisekutuan dan asosiasi yang mendapalkan stati.isnya dari peraluran
perundang-undangan yang berlaku disuatu Negara pihak pada Persetujuan;

h)

İstılah "pemsahaan dan sualu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara
pihak pada Persetujuan laumya" borani bwtlurui-iuiul sualu perusalıaaıı yang dijalankan ufch
penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh
penduduk dari Negaia pihak pada Persetujuan lainnya,

i)

Istilah "pejabat yang berwenann" berarti
-

di Turki, Menleri Keuangan alau wakilnya yarig san. dan
di Indonesia, Menteıı Keuangan alau wnkilriya yang s a l ı ,

j)

İstılah "lalu lirıtas internasiorial" berarti seliap pengangkulan oleh kapal laut alau pesawat udaia
yang dilakukan oleh penduciuk dan sualu Negara [Jihak pada Perseluiuan, kecuali jika kapal alau
pesawat uçlara Hu semala-mala r l ı o p e ı a s ı k a n amara lempal-lempat di Negara pihak pacía
Persetujuan lainnya

2
Sehubungan dengan peñerarían P e ı s e t u j u a n ini oleh salah salu Negara pihak pada Persetujuan, seliap
iblılalı yang lldak d i i u i n u i k á n iiieiiijiunyai dili inenuail jjciuiidaiig-undaiigaii Neyaia Itu sepaiijaiig 11ıcıiyeimi
[lâjakpajak yang dıaUıı dalam Perselujuan mı kecuali jika dan hubungan kalimalnya h a ı u s diailikan lain

Pasal 4
P E N D U D U K
1.
Untuk k e p e n t ı n g a n Persetujuan ini, ıstılah "penduduk sualu Negara pihak pada Persetujuan" berarti
seliap uiany dan üdduii, yang menuiul peiuiidany-uliUaliyaii Neyala leibiibul dapal dlkéiidkaii pajak di
Negara ilu b e ı d a s a ı k a n dornısilınya. lempal kedianiannya. leinpat teulaflamya, keduilukan kanlor piisaluya,
lempal kedudukan nianaiemennya ataupun alas clasar latruiya yang sitolnya s e ı v ı p a
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2
Jika s e s e o ı a ı ı g menıırut k e t e n l u â n - k e l e n t ı ı a n pada ayal 1 menjadi p e n d u d ı ı k (1i kedua Negara pihak
pada Perselujuan, maka statıısrıya akan dııerıttıkan s e b a g a ı berikin:
(a)

ia akan dianggap sebagai p e n d u d ı ı k Negara di mana ia mempıırıyai lempal linggal telap yang
l e r s é d i a bağlı ıya, apabila ia iiienipuiiyai leıiıpal linggal l é l a p yang teibudıâ di kedua Negara, in
akan dianggap sebagai p e n d u d ı ı k Negara di mana lerdapal hubunganhubungan pribadi dan
ekonomi yang lebih e ı a l (pusal kepenlingan-kepenlingan pokok);

(b)

jika Negara di mana pusal kepenlingan-kepenlingan nokoknya lidak dapat dilenlukan, alan jika ia
tidak mempunyai lempal linggal telap yang lersedia baginya di salah salu Negara, maka ia akan
dianggap seDagai penduduk Negara di mana ia b ı a s a n y a b e ı d i a m ;

(c)

jika ia mempunyai lempa! kebiasaan berdiaın ılı kedua N e g a ı a alau sama sekali lidak
mempunyainya di kedua Negara tersebut, maka ia akan dianggap sebagai penduduk Negara
dimana ia menjadi warganegara;

(d)

jika ia menjadi warganegara dari kedua Negara atan sama sekali lidak mempunyainya dı kedua
Negara maka pejabal-pejabat yang bervvenang dari kedua Negara pıhak pada Perselujuan akan
m e n y e l e s a ı k a n m a s a l a l ı tersebul berdasarkaiı perselujuan b e ı s a m a .

3.
Apabila b e r d a s a ı k a n keteniuan-kelentuan ayal 1, suatu badan m e ı n p u n y a i teınpat kedudukan di kedua
Negara pihak pada Perselujuan, maka pejabat benvenang dari Negara pıhak pada Persetujuan akan
menyelesaikan masalahnya b e r d a s a ı k a n persetujuan bersama

Pasal 5

BENTUK USAHA T ETAP
1
Unluk kepenlingan Persetujuan ini isli/ah "benluk usaha letap" berarli sualu tempat usaha lelap di
mana selurııh alau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan
2

Istilah "bentuk usaha teıap" îerutarr.a melipulı:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

3.

sualu lempal kedudukan m a n â j e m e n ;
suatu cabang,
suatu kantor;
suatu pabrık;
suatu bengkel; dan
suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian
sumber daya alam

atau tempat pengambilan

Istilah "bentuk usaha letap" juga melıpulr
(a)

(b)

sualu bangunan atau sualu proyek knnslrııksı. perakıtan alan ınslalası atau kegıatan
pengavvasan yang ada hubungan dengen pruyek tersebul, lelapı fıanya apaüiıa bangunan,
proyek alau k e g ı a ı a n tersebul berjalan dı satu Negara pıhak pada l-'ersetuıuan unluk masa lenıh
darı enam bulan;

Pembetıan
jasa lermasuk jasa kunsuilan yâi-.g dilakukan oleh sualu perusahaan melalui
k a ı y a w a n n y a alau o ı a n g lam yang dipekerjakan ulen perusahaan ılu unluk tujuaıı lersebut, lelapı
fıanya apabila kegialan tersebul bedangsung (unluk proyek yang sama alau ada kaıtannya)
' d a l a n ı n e g a ı a unluk masa alau masa-masa yang berjıımlah lebih dari 183 bari dalanı jangka
waklu dua belas bulan

-1.
Menyimpang dan kelentuan-kelenluan s e b e i u ı n n y a daıi Pasal ini, islilah "bentuk usaha (etap" tidak
melipuli.
(a)

penggırnaarı
fasiliras-fasil;!as
seınala-mala
dengan
maksud
unluk
memamerkan barang-barang alau barang dagangan milik perusahaan,

menyimpan

alau

(b)

pengurussn sualu persediaan barang-barang alau barang dagangan mılik perusahaan sematamala dengan maksud unluk d i s ı m p a n atau dipamerkan,
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(c)

pengurusan sualu p e r s e d ı a a n u a ı a n g - b a ı a n g atau baıançj dagangan rnilik perusahaan semala
mala dengan maksud unluk dıolah oleh perusalıaan lain,

(d)

pengurusan sualu lempat lenentu semala mala dengan maksud unluk pembelian barangbarang alau barang dagangan alan unluk mengumpulkan ıntormasi bağı kepetluan p e r u s a l ı a a n ;

(e)

pengurusan sualu lempal lertenıu semata-mata dengar. maksud unluk kıjuan lalnnya yang
bersıfat p e r s î a p a n alau penunjang unluk kepentingan perusahaan,

(0

pengurusan sualu iempal leılentu semata-mala dılu|ukan unluk rnelakukan gabungan kegıatankeglalan seperti dısebulkan pada sub-ayat (a) s a m p a ı dengan sub ayal (e), asalkan hasıl penggabungan keyiatan-hegıaıan lersebut bersifal persîapan alau p e n u n ı a n g

5
Menyimpang darı kelenluan-ketentuan ayal 1 dan 2, apabila o ı a n g alau badan, kecualı agen yang
bertindak bebas sebagaimana berlaku ayal 6, beılindak dı sualu N e g a ı a pıhak pada Per&^lujuan alas nama
perusahaan yang berkedudukan di Negara laınnya pada Perselujuan, maka perusahaan lersebut dianggap
memılıkı benluk n s a l ı a lelap di Negara yang d ı s e b u l k a n p e ı t a m a alas kegiaları-kegiatarı yang dılakukan olelı
otany atau badan tetsebut, jika ia
a)

m e m p u n y a ı dan biasa rnelakukan wewenang unluk m e n u k ı p konlıak- konlrak atas nama
perusahaan tersebul, keouali kegıatan ítu hanya terbalas pada apa yang diatur dalam ayal 4
yang m e s k ı p u n dılakukan melalui suatu lempat usaha lelap, tempat tersebul bukan meıupakarı
benluk u s a l ı a telap s e s u a ı dengan kelenluan ayat lersebut, alau

(b)

lıdak m e m p u n y a ı wev/enang seperlı ilu. lelapı bıasa rnelakukan pengurusan p e r s e d ı a a n barangbarang alau barang dagarıgan di Negara yang disebul pertama di mana secara leralur ia
menyerahkan barang barang olas nama perusahaan lersebut.

G
Sualu p e ı ı ı s a h a a n lıdak akan dianggap m e m p u n y a ı sualu benluk u s a l ı a lelap dı Negara pihak pada
Persetujuan hanya semala-mala karena p e ı u s a l ı a a n ıtu menjalankan usaha ds Negara ıtu rnelaluı makeıar,
komısıoner omum, alau agen laınnya yang bertindak beba;, s e p a n ı a n g orang alau badan tersebul berlırıdak
dalam iarigka k e g ı a l a n usahanya yang lafını
7.
Jika suatu p e ı s e r o a n yang b e ı k e d u d u k a n di suatu Negara pıhak pada Perselu|uan mc-rıguasaı alau
dikuasai oleh perseroan yang bemedudukan dı Negara pıhak pada Persetujuan laınnya alaııpurı merıjalankan
usaha dı Negara pıhak lainnya ilu (baık rnelaluı sualu benluk usaha lelap ataupun dengan suatu cara lam),
maka hal ilu lidak dengan sendjrinya akan berakıbal bahw salah salu dari perseroan ıtu merupakan benluk
usaha tetap darı yang lainnya
Q

Pasal 6
PENGHASILAN DARI HARTA TAK G E R A K
1.
Perıghasılan yang dıperoleh seorang penduduk darı sualu Negara pıhak pada Perselujuan daıi hana lak
yeıak (leiıııasuk jıeııy h a s ı l a n yang dıpeiulelı dari |jeı1aıuarı alau |;eı bulanan) yang b e ı a d a dı N e g a ı a pllıâk
pada Perselujuan laınnya dapal dıkenakan pajak di Negara lam lersebul
2.
Istılah "naıta lak gerak" akan m e m p u n y a ı arii s e s u a ı dengan perundang-undangan Negara pihak pada
Peıselııj'iaıı di mana lıaıta yang bersangkulan betada Istılah lersebut mtslıpıılı juga beı ıria-benda ıkulan dan
harta tak gerak. lernak dan peralalan yang dipergunakan dalam u s a l ı a peıtanıan (termasuk pemelıharaan darı
pengembangan ikan) dan p e ı l ı u l a n a n , r>ak-hak terhadap mana beıiaku kutenluan-Ketentuan dalam l ı u k u m
umum mengerıaı pemılıkan alas lahan, hak memungut hasil alas harla lak geıak, s e ı l a hak alas uembayaranpeiııbayâiâıı lelap alau variâbel s e b a y a ı balas jasa unluk jıerıgeıjaâıı, atau hak unluk n lengeıjakarı karıüungân
mineral, s u m b e r - s t ı m b e r dan sunıber-aiınıber daya alam laınnya kapa! laul, ı^erahu dan pesawal udara lıdak
dianggap s e b a g a ı harta lak gerak.
3.
Kelentııan-ketenlııan pada ayal 1 beılaku juga (erhadap penghasılatı yang difseroleh dari penggunaan
secara langsung, darı penyevvaan, alau darı penggunaan dengan cara lam alas harla lak g e ı a k
4
Kelentuan-kelentuan dalam ayal-ayat 1 dan 3 berlaku juga terhadap penghasilan darı harta lak gerak
sualu perusahaan dan lerhadap penghasilan daıi lıaıta lak yerak yang diyuııakan dalam meııjalankan
pekeıjaan bebas
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Pasal 7
LABA USAHA
1.
Keuntungan suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak dr
Negara ıtu kecualı jika perusahaan itu menjalankan usaha di Negara pihak pada Perselujuan lainnya melalin
sualu bentuk usaha lelap Apabila perusahaan lersebut menjalankan usdhanya sebagai d ı m a k s u d di atas,
maka lana perusahaan ılu dapal dikenakan pajak di Negara lainnya lelapı hanya atas bagian laba yang berasal
dan benluk usaha telap tersebul.
2
Dengan memperhatikan ketenluan-keienluan ayal 3, jika sualu perusahaan dari suatu Mağara pihak
pada Persetujuan menjalankan usaha dı Negara pıhak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha
tefapyang berada di sana, maka yang akan dıperhıtungkan sebagai laba bentuk usaha letap ıtu oleh m a s ı n g masing negara ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha letap lersebut merupakan suatu
perusahaan yang lerpisah dan bertındak bebas yang melakukan k e g ı a l a n - k e g ı a t a n yang sama atau serııpa,
dalam keadaan yang sama atau serupa, dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan
perusahaan yang memılıkı bentuk usatıa telap ıtu.
3.
Dalam menenlukan besarnya laba suatu bentuk usaha lelap, dapat dıkurangkan biaya-braya yang
dıkeluarkan unluk kepentingan usaha dari benluk usaha letap ıtu lermasuk bıaya-biaya pimpinan dan bıayabiaya admınislrası umum baık yang dıkeluarkan di N e g a ı a dı mana bentuk usaha telap itu berada alaupun dı
lempal lain Namun demfkian, lidak diperkenankan unluk dikurangkan ialah pembebanan biaya dan kerugıan
dari karıtnr pusal alau benluk usaha telap lainnya yang berada dı İnat nenen ilan s t h a l ı k n y a pembayaran rjlelı
benluk usaha lelap kepada kantor pusat dari perusahaan atau benluk usaha lelap lainnya mılık kantor pusat,
berupa royallı, bunga, komisi atau pembayaran s e j e n ı s lainnya
-1.
Tıdak akan dianggap sebagai laba darı sualu benluk usaha letap darı kegıatan yang
melakukan p e m b e l ı a n barang-barang alau barang dagangan unluk perusanaan

¿ernata-móló

5
Jika dalam jumlah laba l e ı m a s u k b a g ı a n - b a g ı a n penghasilan yang dıatur secata tetsendırı pada pa=alpasal lam dalam Persetujuan ını. maka kelenluan pasal-pasal lersebut lidak akan lerpengaruh uleh kelenindi ıkelenluan pasal ini.
Pasal 8
P E N G A N G K U T A N L A U T DAN UDARA
1.
Keuntungan yang di|<eroleh perusahaan daıi Negara pıhak pada Perselujuan dari pengoperasian kapal
kâpâl alau uesawal utlaid dı jaluı lalu Ilutas inlen lasional hanya akan dikenakan pajdk dı Negara ılu
2.
Unluk keperluan Pasal ını, keuntungan yang diperoİL-h » n a t u p e ı u s a h a a n darı sualu Mpgara pihak p3da
Perselujuan dari pengoperasian kapal kapal alau pesawal udara dı jalur lakı lınlas inleınasıorıal akan termasuk
pula keunlungan dalam artı Inas yang dıpetnleh dari flenggı ınaan alan penyewaan konlaıneı-knıılainer, apabila
keuntungan lersebul bersifat pelengkap dalam kaitannya dengan keuntungan yang dimaksud dalam ayat 1
•berlaku
3.
K e l e ı ı l u a n - k e l e n l u d i ı ayal 1 beıldku pula l e ı h a d a p keunlungan daıi p e h y e i l d ä n dalanı sualu gabungan
perusahaan, sustu u s a l ı a bersama alau narı sualu penvakılan unluk operası ınlernasıonal.

Pasal S
P E R U S A H A A N - P E R U S A H A A N Y A N G MEMPUNYAİ H U B U N G A N ISTIMEVVA
1.

Apabila
(a)

suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Perselujuan baık secara langsung m a ı ı p u n
tidak langsung turul seda dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu p e ı u s a h a a n dı
Negara pıhak pada P e r s e i u ı u a n lainnya, aıatı

(b)

oranı) atau badan yang sama baık secara langsung rnaupun lidak langsung turul seda dalam
manajemen, pengawasan alau modal suatu p e ı u s a h a a n
darı Negara pihak pada Perselujuan
dan sualu perusahaan darı Negara pıhak pad3 Perselujuan lainnya,

dan dalam kedua hal ilu anlara kedua perusahaan d ı m a k s u d dalam hubungan dagangnya atau
hubungan keuangannya d ı a d a k a n atau dilerapkan syaral-syaral yang m e n y ı m p a n g darı yang lazimnya bertaku
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anlara perusahaan-perusahaan yang sama sekalı bebas satu sama lam, maka s e l ı a p laua yang seharusrıya
dılerima oleh salah s a k ı p e r u s s t ı a a n jıka syarat-syarat ıtu tıoak a ö a . namun lıdak dılerirnanya karena adanya
syaral- syarat tersebut, dapal dıtanibalıkan pada (aba p e r u s a h â â n nu dan dıkenakan pa|ak
2
Apabila sualu Negara pıhak pada Persetujuan melakukan pembelnlan alas laba suatu perusahaan dı
Negara ıtu - dan d ı k e n a k a n pajak- sedang b a g ı a n laba yang dibelulkaıı ıtu adalah juga m e ı u p a k a n laba
p e n ı s a h a a n yang lelal. dıkenakan pajak dr Negara pihak paria Perselujuan laınnya dan laha lersebul adalah
laba yang merupakan hak negara yang dısebut pertama yang yang memang seharusnya dıperoleh p e n ı s a h a a n
di Negara yang dısebut penama s e a n d a ı n y a berdasarkan syarat-syaraı yang dıbual anlara kecua perusahaan
yang sepenuhnya bebas, N e g a ı a pıhak pada Persetujuan taınnya akan melakukan p e n y e s u a ı a n p e n y e s u a ı a n
alas jurnlâh laba yong dikenâkâiı pajak d ö n p e ı u s a h a a n dı N e g a t â pıhak pada Pcisetujuan laınrıya lersebul,
dimana Negara lam ı!u m.empertırTibangkan membenarkan p e n y e s u a ı a n Dalam melakukan p e n y e s u a ı a n 
p e n y e s u a ı a n ıtu d ı h a r u s k a n unluk memperhalikarı Kelentuan kelefilusn lam dalam perselujuan mı dan apabila
d ı a n g g a p perlu pejabal-pejabal yang berweriang darı kedua Negara salıng berkonsullasi Namun demikian.
dalam keadaan terlenin, sualu N e g a ı a fııhak paria Perselııjuan lıdak akan melakukan pembetulan laba
perusahaan setelah balas waklu yang dıbeııkan oleh undang-undang masıny-ınasırıg negara dılampauı

Pasal 10
D E V I DE N
1
Oıvıden yang dıbayarkan oleh sualu rıerseroan yarıg berkedudukart dı sualu Negara pıhak patla
Persetujuan kepaOa penduduk llegara pıhak pada Persetujuan laınnya dapal dıkenakan pajak di Negara lam
lerscbu!

2

Namun denııkıan dividen ılu dapal juga dıkenakan fjajak di Negara pıhak pada Perselujuan di mana

p e r í e r o a n yang membayarkan dividen lersebul berkedudukan dan s e s u a ı dengan perundang- undangan
Negara lersebul, akan lelapı apabila peneıııııa dividen ada lalı ııeınılık saham yang meııikmali dividen ılu, maka
pajak yang d ı k e n a k a n lıdak akan meiebıhı
a)

10 | »ersen darı jumlah kotor dividen apabila pemılik s a l ı a m yang meııikmali dMden adalah
p e r s e ı o a n (lıdak Icrmasuk persekııtuan) yang memegang langsung paling sedıkit 25 [ersen darı
modal p e ı s e r o a n yang membayatkan dividen.

b)

15 petsen daıi jumlah kolor dividen unluk hal laınnya

'i.
Istılah "dividen" s e b a g a ı m a n a dıgunakaıı dalanr Pasal ırn berartı penghasilan darı saham saham,
saham-saham "jouıssance" alau hak "jouıssanee", sanam-saham pemilıkan aıau hak-hak lain yang buhan
m e n ı p a k a n surat tagihan pıutang, yang berhak alas p*mbagitın laba, maupun penghasilan laınnya darı hakhak p e r s e ı o a n yang ülelı undang-undang perpajakan Negara dı mana p e s e r o a ı ı yang m e m b a g ı k a ı ı dividen ılu
berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya dıperlakukan sama dengan penghasilan darı saham-saham, dan
penghasilan yang dıperoleh dan dana ınveslası dan "ınveslment Irusl"
4
Keunlungan daıi sualu perusahaan darı Negara pıhak pada Perselujuan yang menjalankan usaha dı
Negara pihak pada Persetujuan laınnya melaluı benluk usaha tetap yang berada disana, selelah dıkenakan
pajak menurut Pasal 7, dıkenakan pajak atas jumlah sisa dı Negara pıhak pada Persetujuan dimana bentuk
usaha telap berada dan sesuai dengan ayal 2 darı Pasal ini.
5
Kelenluan-kelenluan ayat i dan 2 tidak akan berlaku apabila pemılik saham yang menıkmali dividen,
yang merupakan penduduk dari sualu Negara pıhak pada Perselujuan, melakukan kegiatan usaha di Negara
pıhak pada Perselujuan lainrıya, dı mana |jerseroarı yang rnerrıbayaıkan dividen ılu b e ı k e d u d u k a n , melaluı
sualu benluk usaha lelap yang berada dı Indonesia, atau dalbm ha! penduduk Turki menjalankan pekerjaan
bebas dı Indonesia melafui sualu lempal lertenlu yang berada di sana dan pemılikan saham-saham yang
menghasilkan dividen iıu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha t e ı a p atau lempal tertentu
ılu Dalam hal demikian, lergantung pad? masalahnya berlnku kelenluan-kelenluan Pasal 7 alau Pasal 14.

Pasal 11
BUNGA
1.
Bunga yang berasal dari sualu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayaikan kepada penduduk
Negaia pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain lersebul
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2.
Namun demikian, bunga tersebul dapal yuga dikenakan pajak di Negara pıhak pada P e ı s e t u j u a n
tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara lersebut, akan lelapı apabila
penerima dan pemilik bunga adalah pemben pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan
ııaak akan metebinı 10 p e ı s e n dari jumlah kotor bunga. P e ı a b a t yang Derwenang dan Negara pihak pada
Persetujuan dengan persetujuan bersama akan menyelesaikan tatacara aplikasi darı pembalasan ini.
3

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayal 2, bunga yang berasal dari
a)

Tuıkı dan dibayaıkan pada Pemerinlah Indonesia alau Bank Indonesia (Bank Serilini) akan
d ı b e b a s k a n dati pajak "tuıkı

b)

Indonesia dan dibayaıkan pada P e m e ı i n t a h Tuıkı atau Bank S c n ı r a f Turki (Türkiye Cumhuriyet
Merkez B a n k a s ı ) or to the Turkish Eximbank (Türkiye İhracat Kredi B a n k a s ı A S ) akan
öibeba&kan dati pajak Indonesia.

A
Istılah "bunga" yang digunskan dslain Pasal ini berattı penghasilan dan semus ¡enis t a g ı h a n hııfang,
bdik yang dıjamııı dengan hıpolık ıııaupurı lidak dan baık yang mempunyai hak alas |>eınbayıarı laba rnaupuıı
lıüak dan klıususrıya penyl ¡asilan dan s u ı a t - s u t a l p e ı u e n d a t ı a ı a a n Negara dan s u ı a t - s u ı a l oMıgası atau suralsural hutang, termasuk bunga atas pembayaran unluk penjuatan d ı m u k a

5

K e l e r ı l u a n - k e l e n t u a n ayat 1 sampai ayat 2 tidak akan b e ı l a k u apabila pernberi pinjaman yang
menikmati bunga tadi b e ı k e d u d u k a n di suatu Negara pihak pada Perfcelujuan, rnclnkukan k e g ı a t a n usaha dı
t legara pıhak pada Perselujuan lainnya dı inana lempal bunga ıtu bei asal melalin sualu benluk usaha t e ı a p
yang betada di sana, alau dalam hal s e u ı a n y penduduk Tuıkı menjalankan p e k e ı j a a n bebas dı Indonesia
melaluı suatu lempal tetap yang berada di Indonesia, dan layihan hulang yang m e n g h a s ı l k a n bunga ılu
mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha letap atau tempat letap ılu Dalam nal aemikian,
lergantung pada masalahnya, beılaku ketenluaıı keterıluarı P a s á l 7 atau Pasal 14.
6
Bunga dianggap berasal dati sualtı Negara pihak pada Perselujuan apabila yang membayarkan bunga
äüalah Negara ılu serıdııi, bagian ketalanegaiaannya, pemerıntah daarahnya, alau penduduk Negara lersebut.
Namun d e m ı k ı a n , apabila o ı a n g atau badan yang rnembayar bunga itu, lanpa r ı ı e n ı a n d a n g apdkah ia
penduduk suatu N e g a ı a pıhak pada Perselujuan alau lidak, mempunyai bentuk usaha letap atau lenıpat letap
dı suatu Negara pıhak pada Perselujuan di mana bunga yang dıbayarhan menjadi beban benluk usaha tetap
atau tempat telap lersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara pihak pada Persetujuan di
mana bentuk usaha lelap alau tempat tetap ılu betada
7.
Jika karena alasan adanya hubungan íslímewa anlara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati
bunga alau anlara kedusnya dengan urang alau badan lam dengan m e m p e ı h a l i k a ı ı besarnya layihan hulang
yang menghasilkan bunga ılu, jumlah bunga yang dıbayaıkan melebıhı jurnlah yang s e h a ı u s n y a diselu|uı
anlara pembayar dan pemilik yang menikmati bunga s e a n d a ı n y a hubungan isliniewa itu lidak ada, maka
ketentuan-ketentuan Pasal ini akan beılaku hanya alas Jumlah yang telah disetujuı tersebul. Dalanı hal
demikıan, jumlah kelebihan pembayaran lersebut akan letap dikenakan pajak sesuai dengan perundangundangan masing- masing Negara pihak pada Persetujuan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
lainnya dalam Persetujuan ini.
Pasal 12
R O Y A L Tl
1
Royalti yang berasal dari Negara pı'ıak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk dari sualu
Negara pihak pada Perselujuan lainnya dapal dikenakan pajak dı negara lain tersebut.
2
Namun d e m i k ı a n , royalli letsebul dapal juga dikenakan pajak di Negara pihak pada P e ı s e t u j u a n dimana
royalti berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara ilu, tetapi apabila penerima royalti adalah
pemilik yang berhak m e n i k m a l ı royallı pajak yang dikenakan lidak akan melebihi 10% dari jumlah bruıo royalli.
Pejabat yang berwenang dari N e g a ı a pıhak pada Persetujuan dengan persetujuan bersama menyelesaikan
l a c a c a ı a aplikasi dari pembatasan ini.
3.
Istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini berarti sega/a benluk pembayaran yang dıterıma
sebagai balas jasa atas p e n y g u r ı a a n , alau hak nieriggunakan seliap hak cipla kesusasleraan, kesenian alau
karya ilmiah termasuk film-siriemalografi dan rekaman unluk siaran radio dan televisi, paten, tneiek dagang,
pola atau model, rencaria, rumus rahasia atau cara pengolahan, atau keterangan mengenai pengalaman
dibiaang industri, perdagangan aiau ilmu pengetahuan alau penggunaan atau hak menggunakan
perlengkapan-perletigkapan induslri, perdagangan alau ilmu pengetahuan.
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4
Ketentuan-kelenlua n ayat 1 dan ayal 2 lıdak berlaku, apabila pihak yang memíliki hak menikmaıi, yang
merupaka n penduduk sualu N e g a ı a pıhak pada Perse!u|uarı menjalankan usaha dı Negara pıhak pada
P e ı s e l u j u a n laınnya dı mana loyaltı beıasal. melaluı suatu betrluk usaba lelap yang b e ı a d a d ı s a n a , alau dalam
hal seoran g penduduk Turki melakukan sualu jitkerjaan bebas dı N e g a ı a Indonesia melaluı sualu lempal lelap
yan g berad a dı Indonesia, dan halı alau rnıtık yang m e n g l ı a s ı l k a n roy3ilı ılu mernpunyaı hubungan yang efektif
denga n bentuk usaha telap alau lempaı lelap ılu Dalarn hal demikian, lerganlung pada masalahnya berlaku
kelenlua n Pasal 7 alau Pasal 14

5
Rüyan ı dapal d ı a n g g a p berasal darı Negara pihak pads Persetujuan apabila pembayarnya adalah
Negar a ılu sendıri, bagiarı ketalanegaraan, p e m e t ı n l a h d a e ı a h , 3iau penduduk darı Negara lersebul I lamun
demikian , apabila o ı a ı ı g alau badan yang rııembayaıkan luyallı ılu, lanpa ıııeıiıaııdaııy apak ah ıa penduduk
sual u Negar a pıhak pada Persetujuan alau uukan, memılıkı benluk usatıa lelap atau lempal lelap oı sualu
Negar a pıhak pada Perselujuan dı mana hak alau mılık yang m e n g h a s ı l k a n royallı ılu m e r n p u n y a ı hubungan
efekti f da n loyaıti tersebut menjadı beban bentuk usaha telap alau lempal l e ı a p lersebul, maka royanı ııu
d ı a n g g a p berasal dsri Negara dı mana benluk usaha telap alau tempal (etap flu betada.

6
Jik a karena alasan adanya hubungan istimewa anlara p e m b a y a ı dengan pemilik hak yang menıkmali
ata u anlar a kedua-duanya dengan orang/badan lain, berkenaan dengan pcnggunaan hak atau keterangan
yan g m e n g a k ı b a l k a n pembayaran ilu, jumlah royalli yang dıbayarkan ılu melebihi jumlah yang seharusnya
dısepakat ı oleh p e ı n b a y a r dan pemilik tıak seandainya lıdak ada hubungan islimewa, maka kelenluankelenlua n Pasal ini hanya akan berlaku l e ı h a d a p jumlah yang disebut teraktıir Dalam hal demikian, jumlah
kelebiha n pembayaran lersebul akan telap dıkenakan pajak s e s u a ı dengan perundang-undangan masingm a s ı n g Negara pihak pada Perselujuan dengan memperhalikan kelenluan-kelenluan laınnya dalam
P e ı s e l u j u a n ini
Pasal 13
K E U N T U N G A N DARI PEMINDAHTANGANAN H A R T A
1
Penghasila n yang dıperoleh penduduk sualu Negara pihak pada Perselujuan dari pemindahlanganan
hart a lak gerak, s e b a g a ı m a n a dimaksud dalam Pasal 6 dan lerlelak di Negara pıhak pada Perselujuan laınnya,
oapa ! d ı k e n a k a n pajak di Negara pıhak laınnya lersebul
2
Penghasila n dari p e m i n d a h l a ı ı g a n a n harla gerak yang m e ı u p a k a n b a g ı a n kekayaan sualu bentuk
usah a tetap yang dimıliki oleh perusahaan darı suatu N e g a ı a pihak pada Perselujuan di Negara pıhak pada
Perselujua n laınnya alau daıi harla gerak yang m e ı u p a k a n b a g ı a n daıi sualu lempal lelap yang lersedıa bağı
pendudu k sualu N e g a ı a pihak pada P e ı s e l u j u a n dı Negara pıhak pada P e ı s e l u j u a n laınnya unluk maksud
melakuka n p e k e ı j a a n bebas, l e ı m a s u k keunlungan daıi pemindahlanganan benluk usaha lelap ılu (tersendırı
aıa u beseda k e s e l u ı u h a n p e n ı s a h a a n ) atau lempal lelap, dapal dikenakan pajak cıı Nogara pihak laınnya
leısebu ı
3
Keunlungai i yang dıperoleh seorang penduduk darı Negara pıhak pada Perselujuan
daıi
pemindahlangana n kapal-kapal alau pesawa! uüara yang b e / o p e r a s ı dı lalulınlas rrılernasıonal alau harta gerak
yan g ada hubungannya dengan p e n g o p i ı i a t ı a n kapal-kapal alau pesawal u d a ı a hanya akan dikenakaıı pajak dı
Negar a ılu.
4
Keunlunga n daıi pemindahlanganan
harla laınnya, kecuall yang dısebut pada ayal-ayat 1,2 dan 3,
hany a akan d ı k e n a k a n pajak dı N e g a ı a pıhak pada P e ı s e l u j u a n ni mana o ı a n g / b a d a n yang memıııdarıkan
harl a ılu berkedudukan Namun demikian, keunlungan dari pemindahlanganan harta yang d i s e b u ı k a n dalanı
kalıma ! s e b e l u m ı ı y a dan dıperoleh darı Negara pıhak pada Persetujuan laınnya, akan dikenakan pajak dı
Negar a pıhak pada Perselujuan laınnya, apabila masa perolehan dan pemindahlanganan tidak melebihi salu
tarıun
Pasal 14
PEKERJAAN BEBAS
1.
Penghasilan yang d i p e ı u l e h penduduk darı sualu N e g a ı a pihak pada Perselujuaıı s e l m b u ı ı g a ı ı dengan
jasa-jasa profesional alau pekerjaan bebas laınnya hanya akan dıkenakan pajak dı Negara ılu kecualı apabila la
mempunyai sualu lempal lelap yang lersedıa secara leraluı bagınya unluk menjalarton kegıatan-kegıalaıı dı
Negara pıhak paca Persetujuan laınnya ııu a ı a u la berada dı Negara pınak laınnya ııu selama sualu masa alau
m a s a - m a ş a yang melebihi 1 M hah dalam masa dua belas bulan Apabila ja mernpunyaı lem|ial letap lersebul
aîau berada' dı Negara pıhak laınya ılu selama masa alau masa-masa lersebul dı alas, maka penghasilan
lersebul dapal dikenakan paıak dı Negara pıhak laınnya ıtu teıapı hanya s e p a n ı a n g penghasilan ılu d ı a n g g a p
berasal darı lempa! lelap lersebul atau dıperoleh dı N e g a ı a lam ılu alau selama masa atau m a s a - m a s ä tersebut
di alas.
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2.
Islila h "jasa jas3 profesional" terularna melipuli kegialan kegialan di bidang ümu pengetahuan,
kesusasteraan , kesenian, ijendidikan alau pengajaran yang dilakukan secara independen, demikian juga
pekerjaan-pekerjaa n bebas yang dilakukan oleh para dokler. ahli hukum, ahh lekrnk. arsilek. dokter gigi dan
para akunla n

Pasal 1S
P E N G H A S I L A N D A L A M HUBUNGAN K E R J A
1
[Tenga n mempeihalikan kelenluan-kelenluan Pasal pasal 16, 18, 19 dan 20 gaji, upah dan imbalan
lainnya yan g s e ı u p a yang dipeioleh penduduk sualu Negara pihak pacía P e ı s e t u j u a n karena pekeijaan dalanı
hubungan kerja , hanya akan dikenakan pajak di N e g a ı a ilu, kecualı pekerjaan leisebut dilakukan di Negaia
pılıak pada Perselujuan lainnya. Dalam hal d e m ı k ı a n , maka imbalan yang dılerıma dan pekei|aan dimafcsud
dapal dikenaka n pajak di N e g a ı a pihaií lainnya ilu.
2.
Menyimpan g dari kelenluan-kelenluan ayal 1, imbalan yang dilerima alau diperoleh penduduk dari
sualu Negar a pihak pada Perselujuan dari pekerjaan yang dilakukan di N e g a ı a pihak pada Perselujuan
lainnya, hany a akan dikenakan pajak di Negara yang disebut perlama apabila :
a)

penenm a imbalan berada di Negara pihak lainnya ilu dalam sualu masa alau masa-masa yang
jumlahnya lidak melebıhı 133 han dalam masa dua belas bulan, dan

b)

imbala n Itu dibayarkan oleh, alau alas nama p e m b e ı i kerja yang bukan merupakan penduduk
Negara pihak lainnya lersebul; dan

c)

imbala n itu tidak menjadi beban bentuk usaha telap alau tempal lelap yang dimiliki oleh pemberi
kerja di Negara pihak lain lersebut.

3.
Menyimpan g dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang diperoleh kaiena
pekerjaan yan g dilakukan di atas kapal laul alau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalulinlas
internaciona l oleh suatu perusahaan dan suatu Negara pihak pada Perselujuan hanya akan dikenakan pajak di
Negara itu.

Pasal 16
IMBALAN P A R A DIREKTUR
Imbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa lainnya yang diperoleh penduduk Negara
pihak pada Perselujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dev/an direktur suatu perseroan dan
perusahaan yang berkedudukan di sualu N e g a ı a pihak pada Perselujuan lainnya dapal dikenakan pajak di
Negaia pihak lainnya lersebul

Pasal 17
P A R A A R T I Ş DAN ATLIT
1
Menyimpang dari ketenluan Pasal 14 dan 15, penghasilan yang diperoleh penduduk dan Negara prhak
pada Persetujuan sebagai artış sepetti anis leater, film, radio atau lelevisi atau p e m a ı n musik alau sebagai allí!,
dari kegiatan-kegialan perseorangannya yang dilakukan di Negara pihak pada Perselujuan lainnya dapal
dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan lainnya lersebul
2
Apabila penghasilan sehubungan dengan kegıaian-kegıalan perseorangan yang dilakukan oleh artis
dan atüt lersebut dıterıma bukan oleh s e n ı m a n alau atiıt ııu sendin letapi oleh orang alau b a d á n lain,
ineiiyiiupang dan keléuluari-kelenluan Pasal 7, 14 dan 15, maka ıjenghasılaıı leisebul dapal dikenakan |jajak
di Negara pihak pada Perselujuan dimana kegialan-kegaıala'n s e n ı m a n alau olahragawan ilu dilakukan
3
Penghasilan yang dılenma oleh s e n ı m a n alau olahragawan aah kegialan yang drlakukan di sualu
N e g a ı a pihak pana P e ı s e t u j u a n akan d ı b e b a s k a n dari pengenaan pajak di Negara itu. apabila kunjungan ke
Negara ilu adalah dıbıayai seluruhnya alau sebagian besar olel-i dana publik dan Negara pihak pada
P e ı s e t u ı u a n lainnya, b a g ı a n ketatanegaiaan alan pemeuntah uaerahriya
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Pasal 18
PENSIUN DAN T U N J A N G A N HARI T U A
1.
Dengan m e m p e r h a t ı k a n ketentuankelenluan ayal 7 dan Pasal 19, penslun dan imbalan sejenis laırınya
yang dibayarkan kepada penduduk dair sualu N e g a ı a pılıak pada Perselujuan yang b e r s u m b e ı dan N e g a ı a
pihak pada Perselujuan laınnya sehubungan dengan pekenaan alau jasa-jasa dalanı hubungan kerja di llegara
pıhak pada Perselujuan lainnya di masa lampau dan lunjangan hari lua yang dibayarkan kepada penduduk
darı sumber lerseDul hanya akan dikenakan pajak di Negara laınnya ıtu.
2
Pensiun dan lunjangan harı lua dibayarkan, dan pembayaran periodik lainnya atau sekali-sekalı yang
dılakukan oleh sualu Negara pihak pada P e ı s e l u j u a n alau bagıan k e ı a l a n e g a r a a n n y a berkenaan dengan
asuransı kecelakaan perseorangan. dapal dikenakan pa|ak di Negara ilu
3
Istılah 'lunjangan harı lua" beıarti sualu jumlah lerlenlu yang dibayaıkan secara berkala pada waklu
lertenlu selama h ı d u p alau selama masa atau jangka waklu terterıtu, berdasarkan sualu kewajiban unluk
melakukan pembayaran sebagai pengganlian balas jasa yang m e m a d a ı dan penuh dalam bentuk uang a ı a u
yang dapal dınilaı dengan uang.

Pasal 19
PEJABAT PEMERINTAH
1

(a)

İmbalan, selam darı pensiun, yang dibayarkan oleh Negara pihak paaa Perselujuan, alau
b a g ı a n k e ı a l a n e g a r a a n n y a aiau fienıeıınlah daerannya kepada seseorang sehubungan dengan
jasa-jasa yang dıbeııkan kepada N e g a ı a lersebul alau pernerıntahnya, hanya akan dikenakan
pajak ılı M e g a ı a ıiu

(b)

Namun demıkıan, imbalan lersebul h3nya akan dikenakan pajök di llegara pıhak pada
Perselujuan lainnya apabila |asa-|asa tersebut dıberıkan dı N e g a ı a pınak laınnya ıtu aan urang
lersebul adalah penduduk Negara ün yang
(ı)
(li)

merupakan warganegaia dan Negara ttu, alau
lıaak menjadı penduduk Negara ilu semata-mata hanya untuk maksud rnemberıkan jasajasa lersebul

a)

Pensiun y3ng dibayarkan oleh, alau claıi dana yang rlibentuk oleh sualu Negara pınak pada
Perselujuan atau bagıan k e ı a l a n e g a r a a n n y a alau pemerinlah daerahnya kepada seseorang
sehubungan dengan jasa-jasa yang dıuerıkar.nya kepada Negara HM alau b a g ı a n n y a alau
pemerinlahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara ilu

b

Namun demıkıan, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak aı N e g a ı a pıhak pada
P e ı s e l u j u a n laınnya Mamana urang l e ı s e b u ! adalah penduduk darı waigauegaia darı Negara
ilu

3
Ketentuankelenluan dalam Pasal-pasa! 15, 16 dan 13 akan berlaku terhadap ga|i. upah dan imbalan
s e j e n ı s laınnya. lan paña pensiun darı jasa-jssa yang dıberıkan s e h ı ı b u n g a n dengan usaría yang dıjaiankan
oleh sualu Negara pıhak pada Perselujuan, b a g ı a n k e ı a l a n e g a r a a n n y a atau pemerinlah daerahnya

Pasal 20
G U R U D A N SISWA
1.
Pembayaran-pembayaran • yang dılerıma oleh siswa peserla latinan usaha yang merupakan
warganegara sualu Negara pihak pada Persetujuan dan berada di Negara pıhak pada Perselujuan laınnya
s e ı n a ı a - n ı a l a untuk ınengikuli pendıdikan atau laudan, lıdak akan dikenakan pajak di N e g a ı a laınnya,
sepanjang pembayaran-pembayaran lersebul adalah untuk keperluan hidup, pendıdikan, alau lalıhaımya dan
pembayaran yang drperolehnya beras3l clan luat Negara pihak laınnya
2.
Sebaliknya, imbalan yang dılerıma oleh guru dan oleh inslruklur yang merupakan warganegara darı
suatu Negara pıhak pada Persetujuan dan yang berada di Negara pihak pada Persetujuan laınnya dan lujuan
utamanya mengajar atau melakukan penelıııan ılm/ah untuk sualu masa alau masa-masa lıdak lebin daıi dua
tahun berturut-turut akan dibebaskan darı pengenaan pajak di Negara pıhak laınnya ¡tu alas imbalan yang
dıterima darı jasa perseorangan darı mengajar dan mencim, asalkan pembayaran yang dıperoİBİiiıya Leıasal
darı luar Negara pıhak laınnya ilu
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3
Irnbalan yarıg dılerirrıa s e u ı a n g siswa alau peserla lalıhau yarıg ıncıupakarı waiganegara sualu Ncijaıa
pıhak pada P e ı s e t u j u a n yang dıperuleh dan hubungan keıja yang dılakukannya di Negara pıhak pada
Persetu|uan laııırıya unluk suatu masa alau masa-masa tıdak melebıhi 1Ö3 ban dalam satu lahun lakvvim,
s e n u ü u n g a n unluk mendapatkan p e n g a l a n ı a n praktıs yang b e ı h u b u n g a ı ı dengan pencjıdıkannya aıau ioıması,
lıdak akan dıkenakan pajak di Negara laııınya ılu

Pasal 21
P E N G H A S İ L A N LAINNYA
Jenis-jenis penghasilan lainnya darı seorang penduduk yang lidak disebulkan dalam pasal-pasal
terdahulu dalam Persetujuan ini hanya akan dıkenakan paıak di Negara tersebul, kecualı apabila penghasilan
tersebul diperoleh dari sumber-sumber dı dalam Negara pıhak pada Perselujuan lainnya dapat jııga
penghasilan l e ı s e b u l d ı k e n a k a n pajak dı N e g a ı a lainnya ilu

Pasal 22
PENGHINDARAN P A J A K B E R G A N D A
1

Pajak betganda unluk penduduk Tuıki akan dıhindaıı sebagai berıkut:
a)

Apabila seorang penduduk Turki memperoleh penghasilan semata-mata darı penghasilan yang
d ı c a k u p dalam ayal (b). selarıjııtnya, menuruı kelentuan-ketenluan daıi Perseiujuan ını dapaı
dıkenakan pajak dı Indonesia, Turki akan membebaskan penghasilan l e ı s e b u l cıarı pengenaan
pa|ak letapı dalam m e n g h ı l u n g pajak atas penghasilan s ı s a n y a dari orang/badan lersebııl.
aııerima tarif pajak yang d ı g u n a k a n apabila penghasilan yang d ı b e b a s k a n ılu lıdak û ı b e b a s k â n .

b)

Apabila seorang penduduk Turki memperoleh penghasilan yang menurut kelentuan Pasal 10.
11, 11' dan ayal 4 Pasal 13 Persetujuan ını dapat dıkenakan pajak dı Indonesia, Tuıkı akan
m e m p e ı k e n a n k a n suatu pengurangan darı pajak alas penghasilan orang/baaan ılu. sejumlan
yang sama dengan pajak yang dıbayar di Indonesia

N a m ı m demıkian pengurangan tersebul lidak akan melebıhi bagıan darı pajak yang dihıtung sebelum
pengurangan dıberıkan, yang s e s u a ı dengen bfesarnya penghasilan yang dapat d ı k e n a k a n pajak dı Indonesia.
2.

Pajak Berganda unluk penduduk Indonesia akan dıhındari sebagai berikul

Apabila seorang penduduk indonesia memperoleh penghasilan narı Turki jumlah pajak alas
penghasilan ıtu yang dıbayarkan dı Turki menurut ketentuan daraı Perseiujuan mı dapat dikredılkan dengan
pajak yang d ı k e n a k a n dı Indonesia alas penduduk tersebul. Namun d e m i k ı a n jumlah kreüıl tıdak boleli
melebıhi jumlah pajak di Indonesia atas penghasilan yang dıhitung sesuai dengan undang-undang pajak
Indonesia dan peraturan-peıaiurannya
Pasal 23
NON DISKR1MINASI
1.
VVâıgaııegaia dan SUdlu N e y a ı a pihak pada PeiseluJU&ıi lidak akan d ı k e n a k a n pájak alau kcwajlban
apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara pıhak pada Persetujuan lainnya, yang berlainan alau
lebıh member3tkan darıpada pengenaan p3jak dan kewajiban-kewajiban pıhak, yang dikenakan alau d3pst
dıkenakan
lerhadap warganegara darı Negara pıhak lainnya dalam keadaan yang sama. s e c a ı a knusus
berkenaan dengan lempa! Iınggal
2
Tunduk pada ketenliian-ketentuan dan ayal A Pasal 1Ü pengenaan paıak alas bentuk usaha lelap yang
dırnılıki oleh suatu perusahaan dan Negara pılıak pada P e ı s e t u j u a n dı N e g a ı a pıhak pada Perseiujuan lainnya,
ııdâk akan dılakukan dengan c a ı a yang kıııang mengunlungkan d i b a n d ı n g k a n dengan pengenaan pajak alas
perusahaan-perusahaai'ı yang menjalankan kegialan k e g ı a l a n yarıg sarna dı Negara pıhak lainnya ılu,
3 ' Perusahaan di suatu Negara pılıak pada Persetujuan, yang modalnya s e b a g ı a n alau seluruhnya
dımılıkı 3lau dikuasaı baık langsung alau lıdak langsung oleh penduduk darı Negara pıhak pada Persetujuan
lainnya, tıdak akan d ı k e n a k a n pajak alau kevvajıban apapun yang b e ı k a ı l a n dengan penyenaan pajak di N e g a ı a
yang disebul pertama yang berlainan alau lebıh m e m b e ı a ı k a n claııpada pengenaan pajak dan kewajibankewajiban d ı m a k s u d yarıg dikenakan alau dapat dikenakan t e ı h a d a p p e ı u s a h a a n - p e r u s a h a a n lainnya yang
serupa dı Negara yang disebul penama
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4.
Kctentuan-kctcnluan ini tıdak dâpal dilafsiıkan sebagai mewajibkan suatu Negara pihak pada
Persetujuan untuk m e m b e r ı k a n kepada j ı e n d u d u k Negara pıhak pada Persetujuan laınnya sualu potongan
keluarg3. kerınganan-kerınganan dan p e n g u r a n g a n - p e n g u ı a n g a n apapun b e r d a s a ı k a n status, sıpıl atau beban
keluaıga unluk lujuan p e ı ı g e n a a n pajak s e p e ı l ı yang dıbeııkan kepada penduduknya sendin'.

Pasal 24
TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA
1
Apabila seorang penduduk menganggap bahwa tındakan-tındakan salah satu alau kedua Negara pıhak
pada Perselujuan mengakibatk3n alau skan mengakibalk3n pengenaan pajak yang lıdak s e s u s ı dengan
Persetujuan ını, maka lerlepas darı c a r a - c a ı a p e n y e l e s a ı a n yang dıaiur olen p e ı u n d a n g - u n d a n g a n nasional dan
m a s ı n g - m a s ı n g Negara, maka la dapal mengajukan masalalıııya kepada pejabal yang berwenang di Negara
pıhak pada Ferselujuan di mana ¡a berkedudukan, atau apabila masalah yang tımbul menyangkut ayal i
Pasal 23 kepada peıabal yang berwenang di Negara pıhak pada P e r s e l u ı u a n dimana la menjadı warganegaia
2.
Apabila k c b e ı a l a ı ı yang dıajukan ılu cukup beialasan unluk diselesaika.fi dan apabila a l a i ınasalalı líu
lıdak dapal dılernukan sualu p e n y e l e s a ı a n yang rneınuaskan, Pejabal yang berwenang akan berusaha
m e n y e l e s a ı k a n masalah ıtu melaluı persc'.ujuan bersama dengan pijabal yang berwenang darı Negara pada
Persetujuan laınnya, unluk mencegah p e n g h ı n d a r a n pajak yang lıdak s e s u a ı dengan P e ı s e t u j u a n ını.
3
Pejabat-pejabat yang berwenang darı kedua Negara pıhak pada P e r s e l u j ı ı a n akan berusaha unluk
menyelesaıkan
melaluı sualu p e r s e l u ı u a n b e ı s a m a alas s e ı ı a p kesulılan alau keragu-raguan yang tımbul
duam penafsıran alau penerapan Perselujuan ırn Mereka dapal juga berkonsultası bersama unluk mencegah
pciıçjeı'ıaarı pajak berganda dalam hal lıdak dıaluı dalanı p e ı s e t u j u a n
4.
Pej3b3t-pejabal yang berwenang dari kedua Negara pıhak p3da Persetujuan dapal berhubungsn
langsung salu sama lam untuk m e n c a p a ı perselujuan s e b a g a ı m a n a d ı m a k s u d pada ayat-ayal sebelumnya
Pejabal-pejabal yang berwenang, melaluı knnsullasi akan menelapkan pmseı.lure-prosedure. syarat-syaıal,
caía-cara darı lekmk-teknık untuk merealısır p r o s e d ü r e perselujııan bersama yang dıalur dalam pasal ını
Pasal 25
PERTUKARANINFORMASI
ı
P e ı a b â l - p e ı a b a ı yang berv/enang darı kedua Negara pıhak pada Perselujuan akan m e ı a h u k a n tukar
menııkar i n l o ı m a s ı yang diperlukan unluk melaksanakan kelentuan-ketentuan dalam Pefseiujuan ını alau
uiıiuk ıvıelakââı'ıakan undang-undang nasiúnai Negara riıaşıı<g ırtasıng ırıetıgeiıaı p a j a k p â j a k y ó n g dıoâkujj
dolam Perselujuan, sepanjang pengenaan pajak menurul undang-undang Negara yang b e ı s a n g k u l a n lıdak
b c i ı e n l a n g a n dengan P e ı s e l u j u a n ını S e l ı a p ınlorması yang üılerıma oıen sualu Negara pihak pada
Perselujuan akan dıjaga k e r a h a s ı a a n n y a dengan cara yang sama sepertı apabila ı n l o m ı a s ı ılu dıjıeıoleh
b t ı n a s a ı k a n f-ierundang-urıdangarı nasional N e g a ı a lersebul darı nanya dapal d ı u n g k a p k a n kepada orang alau
Sadar. alau pe|abal-pejhbal (lermasuk pengadıları dan badan-badan admınıslralıf) yang b e r k e p e n l ı n g a n dalam
|jerıeıapan alau p e n a g ı h a n pajak, peiaksanaan unaang-undang alau p e n u n l u ı a n , a ı a u dalam mernutusKan
keberalan berkenaan dengan pajak-pajak yang dıcakup dalam Persetujuan ini. Orang alau badan alau para
pejabaı lersebul hanya boleh m e m b e r ı k a n ınforması ıtu unluk maksud lersebul di alas Mereka dappl juga
agga membebankan kepada Negara pihak pada Persetujuan kewajiban untuk:

(a)

melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan
perundang-undangan atau praktek administrasi yang berlaku di Negara itu
atau di Negara pihak pada Persetujuan lainnya;

(b)

memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan
perundang-undangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara
tersebut atau di Negara pihak pada Persetujuan lainnya;

(c)

memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun dibidang
perdagangan, usaha, índustri, perniagaan atau keahlian, atau tata cara
perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan
dengan kebijaksanaan umum (odre public).
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Pasal26
A N G G O T A - A N G G O T A MİSİ DİPLOMATİK D A N KONSULER
Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimexa di bidang fiskal
dari anggota-anggota misi matik dan konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum
hukum ınternasional atau berdasarkan atuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.
Pasal 27
B E R 1 A K U N Y A PERSETUJUAN
Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan akan saling memberitahu
Negara pihak pada tujuan lainnya mengenai telah dipenuhinya syarat-syarat berdasarkan
perundang-undangannya untuk berlakukan Persetujuan ini. Persetujuan ini akan berlaku
pada tanggal pemberitahuan yang terakhir.
Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku:
(a)

mengenai pajak yang dipotong pada sumber atas jumlah yang dibayarkan
atau dikreditkan pada atau setelah hari pertama Januari berikutnya sesudah
tanggal berlâkunya Persetujuan ini;

(b)

mengenai pajak lainnya, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau
setelah hari pertama Januari tahun berikutnya sesudah tanggal berlâkunya
Persetujuan ini.
Pasal 28

BERAKT HRNYA PERSETUJUAN
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai
diakhiri
oleh
salah
satu Negara pihak
pada
Persetujuan.
Masing-masing Negara
pihak
pada
Persetujuan dapat mengakhiri berlâkunya
Persetujuan
ini, melalui saluransaluran diplomatik, d e ı ı p a n menyarnpaikan p c m l j e ı i l a l ı u a n lentang beıakhirnya Persetujuan paling lambat 6
bulan sebelum berakhirnya lahun kalendeı setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal berlâkunya
Persetujuan.
Oalanı hal demikian, Perselujuan ini akan lidak berlaku lagi :
(a)

mengenai pajak yang dipotong pada sumber. atas jumlah yang dibayar atau dikreditkan pada
alau setelah hari p e ı t a m a bulan Januari berikulrıya setelah tanggal p e m b e ı i l a h u a n beıakhirnya
Persetujuan dibeıikan,

(b)

mengenai pajak-psjak lainnya, untuk tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah hari
pertama bulan Januari tahun berikutnya setelah tanggal pemberitahuan berakhirnya Perselujuan
diberikan

DENGAN KESAKSıAN

para penandalangan di bawah ını, yang telah memperoleh kuasa yang s a l ı

telah menandatangani Perselujuan ini dan n ı e m b u b u h k a n segel.
DIBUAT dalam tangkap dua di
, pada tangrjal
1ÜS
, dalam bahasa Tnıkı.
Indonesia, dan Inggrıs. keliga naskah lersebut berkekualan sama Dalanı hal lerjadi perbedaan p e n a f s ı ı a n
dıanlara naskah-naskah tersebul, maka naskah yang berlaku adalah naskah dalanı bahasa I n g g ı ı s

UNTUK PEMERıNTAH
REPUBLIK TURKI

UNTUK PEMERıNTAH
REPUBLIK INDONESIA
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PROTOKOL
Paüa saal penanda langanan Peısetujuan uıeiıyenai Penylımdaıan Pajak Beıyanda dan Peiıceyalıau
Pengetekan Pajak yatıp beıhttbungan dengan pajak-pajak alas peııghasilan, yang diadakan pads haıi İni
anlata Pcmeıinlah fîepublik Tu'ki dan Pemonntah Republik Indonesia, para penandalangan di bawah rtıi lelalı
berınufakat boliwa kelenluan-ketenluan yang betikut menıpakan bağlan yang lak lerpisahkan daııpada
Ppıçptııjııan
1 Şehyjjfunflan.fM^

5

Disetujui bahvva peuyyunaaıı tuaiıyan-ıuangan yang seıuala-nıala dtmaksudkan unluk perryeıalıaıı
baıang-barang alau barang-barang dagangan dan pemeliharaan peısediaan baıang-barang alau barangbaıang daganuan yang semata msİ3 diınaksudkan unluk penyetaban lidak Icımasuk sebagai benluk usaba
Irtap dalam peiaksanaan Peıselujuan ini Namun demlkıan, penyerahan yang leralur dan kegiatan seseoısng
selsin dan agen yang beılindak lx>lws dari sehnah penrMhaan dan yang biasanya melakııkan pengiiniwn
pernediaan barang. barang alau barang-barang dagangan di Negara pihak tainnya pada Perselujuan, dianggap
sebagat uentuk usaba tetap sebagaimana ditentukan dalam petaksanaan Perselujuan İni.
2 Selıubunuan üeııuan Pasal 10
Kelentuon dalam ayal 4 PasaJ ini lidak akan mcmpengaıuhı ketenluan kelenluan yang terkandung
dalam çeliap kontrak bapi basil atau konlrak-kontrak lain yang serupa yang beıhubungan dengan sektör
minyak dan gas ataı.ı seklnr r*»rlambangan lainny» yang tlilandalangani olph Pemeıinlah Indonesia, barianbadan pemerintahannya, perusahaan minyak dan gas negara a'au badan-badan lainnya dengan orang dan
hadan yang merıjadi penduduk linki.
3 Selıubunuan denuaıı Pasal 1G
Istılah "anggol3 dewan diıekluı sualu perseroan" melıpuli p a ı a managing diıector (anggol3 penyurus)
dan paıa supervisory direcluıs (anggota dewan komisaris) daıi sualu perseroan Indonesia.
4 Selıubunuan dengan Pasal 24
Unluk k e p e n l ı n g a n ayat 3 P a ç a l XXII (Konsultasi) daıi Perseluıııan Umum P e ı d a g a n g a n dan Jasa.
N e y a ı a n e y a r a pihak icatla Perselujuan menyelııjui bahwa meıiyinıpaug dan ayat tersebut, apabila letjadi
petselisihan anlara Perselujuan lersebut dengan Perselujuan ini mengenai apakah sualu aiuran yang tunduk
dalam cakup-ın Perselujuan ini, 3k3n dıseles3'k3n melaluı Dew3tı P e ı d a g a n g a n darı Jasa sebaaaimana
dılenlukan dengan ayal ini. hanya dengan perselujuan daıi kedua Negara pihak pada Perselujuan Keragutanuan dalam menafsii kan ayal ini akan rtipıılııskan melalili ayal 3 Pasal 2" alan, apabila lidak dialıır dalam
Perselujuan lersebu!, akan d i s e l e s a ı k a n m e n u ı u t cara-cara lain yang disetujui oleh kedua M e g a ı a Pihak pada
l-eıseluıuan

DENGAN KESAKSıAN

p a ı a penandalangan di bawah ini, yany lelalı memperoleh kuasa yang sah lelah

menandalangani P e ı s e l u j u a n ini dan membubuhkan segel.

DıBUAT dı
pada langpal
. 199 , dalam bahasa Tuıki. Indonesia,
dan Inggris
Keliaa naskah l e ı s e b u l b e ı k e k u a l a n sama Dalam hal leıjacli perbedaan p e n a i s i ı a n dianİ3ia naskah naskal ı
(ersebul, maka ı ı a s k a h yang betlakıı adalah naskah bahasa Inggıis

UNTUK PEMERıNTAH
REPUBLIK TURKI
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Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the
Government of the Republic of Indonesia for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion
With Respect to Taxes on Income
THE G O V E R N M E N T OF THE REPUBLIC OF T U R K E Y
AND
THE G O V E R N M E N T OF T H E REPUBLIC OF INDONESIA

Desiring to conclude and Agreement for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
PERSONAL SCOPE
This Agreement shall apply to persons who a/e residents or one or both of the Contracting
Stales

Article 2
TAXES COVERED
1 This Agreement shall apply lo taxes on income imposed on behalf of a Contracting Slale
or ol its political subdivisions or local authorities, iuespeclive of Ihe manner in which they aie
levied
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on
elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable
properly, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises
3 The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular.
a) in Tuikey.
i) Ihe income tax.
ii) the corpoiation tax;
iii) the levy imposed on II le income lax and Ihe corporation tax;
(hereinafter referred to as "Turkish tax")
b) in Indonesia:
Ihe income tax imposed under Ihe Undang-undang Pajak Ponghasiian 1984 (Law no.
7 of 1983 as amended),
(hereinafter referred to as "Indonesian tax")
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4. The Agreement shall apply also lo any idenlical or substantially similar taxes which are
imposed after ttie date ol signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing
taxes. The competent authoiilies of the Contracting States shall notify each other of significant
changes which have been made in Iheir respective taxation laws.

Article 3
GENERAL DEFINITIONS
1 For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
a) i) the letnt Turkey " means the Turkish lernlory, lenilorial sea, as well as (he maritime
areas over which it has jurisdiction or soveieign lights for the purpose of exploring,
exploiting, conserving and managing natural resources, pursuant to international
law,
ii) the term "Indonesia" comprises the leirilory of the Republic of Indonesia and the
adjacent areas over which (he Republic of Indonesia has sovereignly, sovereign
rights or juristiction in accordance with international law,
b) (he terms 'a Contracting Stale" and "Ihe oilier Contracting Stale" mean Turkey or
Indonesia as the context requires,
c) the term "lax" means any tax covered by Article 2 of this Agreement;
d) Ihe term "person" includes an individual, a company and any oth°r body of persons.
e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body
corporate foi lax purposes,
f) the term "registered office" means Ihe legal head office registered under the Turkish
Code of Commerce or the place of incorporation under the laws of Indonesia,
g) the term "national" means:
i) any individual possessing the nationality of a Contracting State,
ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such fiom the
laws in foice in a Contracting Stale;
h) Ihe terms "enterprise of a Contracting Slate" and "enterprise of Ihe other Contracting
Stale" mean respectively an enterprise canied on by a resident of a Contracting Slate
and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting Stale,
i) the lerm "competent aullioiity" means
i) in Tuikey, the Minisier of Finance or his authorized representative, and
ii) in Indonesia, the Minitler of Finance or his authorized representative,
j) Ihe term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an
enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operaled solely
between places in the other Contracting Stale.
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2. As regards Ihe application of the Agreement by a Conlracling Stale any term not defined
therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under Ihe law
of that State concerning the laxes to which Ihe Agreement applies.

Article 4

RESIDENT
1 For the purposes of this Agieemenl, the term "resident cf a Conlracling State" means
any person who. under the laws of (hat Slate, is liable to lax Iherein by reason of his domicile,
residence, registered office, legal head office, place of management or any other ciiteiion of a
similar nalure.
2 Where by reason of Ihe piovisions of paragiaph 1 an individual is a resident of both
Conlracling Steles, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident of the Slate in which he has a peimanenl home
available to him, if he has a peimanenl home available to him in both States, he shall
be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic
relations are closer (centre of vilal interests);
b) if Ihe Slate in which he has his centre of vilal inleiesls cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in either Stale, he shall be deemed to be
a resident of Ihe Stale in which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to
be a resident of the State of which he is a national,
d) ir he is a national of both Slates or of neither of them, the competent authorities of the
Conlracling States shall settle Ihe question by mutual agreement.
3. Where by leason of (he provisions of paragiaph 1 a person other than an individual is a
tesident of bo(h Contracting Slates, then it shall be deemed to be a resident of the Stale in which
II has been incorporated (registered).

Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT
1. For the puiposes of this Agieemenl. the term "permanent establishment" means a fixed
place of business through which the business of an enterprise is wholly or paitly catried on.
2. The term "peimanenl establishment" includes especially.
a) a place of management;
b) a branch,
c) an office,
d) a factory,
e) a workshop; and
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quarry or any other place of exbaction of natural

3. T h " ter m "permanent establishment" likewise encompasses:
a) a buildin g site, a construction, assembly or installalion project or supervisory activities
in connectio n therewiih but only where such site, project or actrvilies continue in one of
the Contracting Slates for a period of moie ttian six months
b) the furnishing of'services, including consultancy services by an enterprise thiough
employee s or other personnel engaged by the enteipiise for such purpose, bul only
wher e activities of that nature continue ( lor the same or a connected piojec!) within
the couutiy foi a penbd or periods aggregating moie than 163 days within any twelve
mount h period
I.Noiwilhslaridin g Ihe piecedmçi provisions of this Article, the term
establishment" shall be deemed not lo include

"permanent

a) Ihe use o' facilities solely for U>e puippse of storage or display of goods or
merchandis e belonging lo Ihe enterprise,
bj the maintenance ol a slock of goods oi meichandise belonging lo the enteipiise
solel y for Ihe pmpose of sloiaue or display,
c) Ihe maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to Ihe enterprise
solel y for the purpose of processing by anothei enterprise,
d) Ihe maintenance of a fixed placo of business solely for Ihe purpose of purchasing
good s oi metchandise or ol collecting information, for Ihe enterprise,
e) the maintenanc e ol a lixed place of business solely lor the purpose of canying on, for
Ihe enterprise , any other activity of a prepaiatoiy or auxiliaiy character,
f) the maintenanc e of a fixed place of business solely for any combination of activities
mentione d in sub-paiagiaplis a) lo e), provided Ihal (he overall activity of the fixed
plac e of business resulting from (his combination is of a preparatory or auxiliary
characte r
5 Notwithstanding the piovisions of paragraphs 1 and 2, where a person - oilier lhan an
agent of an independent slalus to whom paiagiaph 6 applies - is acting in a Contracling Stale on
behalf or an enterprise ol the olhei Contracling Stale, Ihal enterprise shall be deemed lo have a
pennanenl 'establishment in Ihe firsl-inenlioned Contracting Stale in respect of any activities
which that person undertakes for the enterprise, irsuch a person:
a) has and habitually exeicises in Ihal Stale an authority lo conclude contracts in the
name of Ihe enterprise, unless Ihe activities ol such person are limited to those
menlioried in paragraph a which, if exercised through a fixed place of business, would
not make this fixed place ol business a permanent establishment under the provisions
of lhat pai agraph, or
b) has no such authority, bul hahilually maintains in Ihe first-mentioned Slale a stock of
goods or merchandise dom which he regulaily delivers goods on behalf of the
enterprise
6. An enlerpiise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Connecting
Slale merely because it catries on business in.that State through a bioker. general commission
agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the
ordinary course of their business
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7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is
controlled by a company which is a resident of the olher Contracting Slate, or which carries on
business in that olher Stale (whether Ihtough a permanent establishment or otherwise), shall not
of itself constilute either company a peimanenl establishment of the other.

ArtfcJe 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1. Income derived by a resident of a Contracting Slale from immovable property (including
income from agriculture or forestry) situated in the olhei Contracting State may be taxed in that
other State.
2. The lerm "immovable property" shall have the meaning which it has under Hie law of the
Contracting State in which the property in question i6 situated. The term shall in any case include
property accessory lo immovable propeity, livestock and equipment used in agriculture (including
the breeding and cultivation of fish) and forestry, rights to which the provisions of general law
respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to vaiiable or fixed
payments as consideration for the working of, or the right lo work, mineral deposits, sources and
olher natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property,
3. The provisions ot paragraph 1 shall apply lo income derived from the direct use, telling,
or use in any olher form of immovable pioperty.
A. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply lo the income from immovable
property of an enterprise and lo income from immovable property used for the performance of
independenl personal services.

Article 7
BUSINESS PROFITS
1 The piofits of an enterprise of a Contiacting Slale shall be taxable only in (hat Slale
unless the enterprise cauies on business in the other Conliacting Slate through a permanent
establishment situated theiein If the enleiprise catties on business as aforesaid, Ihe profits of the
enterprise may be taxed in Ihe olher Stale but only so much of litem as is attributable lo that
perrnanenl establishment.
2. Subject lo Ihe provisions of paiagraph 3, where an enterprise of a Contracting Slale
carries on business in the other Contracting Slate through a permanent establishment situated
therein, Iheie shall in each Contracting Slate be attributed to Dial permanent establishment the
profits which il miahl be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in
Ihe same or similar activities under Ihe same or similar conditions and dealing wholly
independently v/ith Ihe enterprise of which it is a peimanenl establishment.
3. In determining (he profits of a permanent establishment, there shall be allowed as
deductions expenses which are incurred foi the purposes of the peimanenl establishment,
including executive and general administrative expenses so incurred, whether in Ihe Stale in
which Ihe permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction will be
allowed in respect ot participations lo (lie exigences and losses of (he head office or <.!ber
peimanenl establishments situated abroad and likewise, Ihe amounts paid by the permanent
establishment to (he head office of Ihe enterprise of any of its other permanent establishment, by
way of royalties, interests, commissions or other similar payments
4. No profits shall be attributed lo a permanent establishment by reason of ihe mere
putchase by that permanent establishment of goods or merchandise for Ihe enlerpiise
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5.Where profils include ilems of income which are dejl! with separately in other Articles of
this Agreement, then the piovisions of Ihose Articles shall not be affecled by the provisions of this
Article.

Article 8
SHIPPING AND AIR TRANSPORT
1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or
aiiciafl in international tiaffic shail be taxable only in that Stale.
2 For Ihe purposes of this Arlicle, profits derived by an enterprise of a Contracting State
from the operation of ships or aircraft in international traffic shall include inter alia profits derived
Itoin the use or rental of containers, if such profits are incidental to the profits to which the
provisions of paragraph 1 apply
3 The provisions of paragraph 1 of this Arlicle shall also apply to profits from the
participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES
1. Wher e
a) a n enterprise of a Contiacling Slate paiticipales directly or indirectly in (he
management , cunliol or capital of an enterprise of the oilier Contracting Slate, or
b) Ihe same persons participate directly or indirectly in the management, control or
capila l of an enterprise of a Contracting Slale and an enterprise of the other
Contiaclin g State,
and in eithe r case conditions are made or imposed between (fie two enterprises in their
comtnetcial o r financial relations which differ dorn tho<w winch would be made between
independent enterprises, then any pioWs which would, but for those conditions, have accrued lo
one of (he enterprises , but. by reason of those conditions, have not so accrued, may be included
in the profits of thai enterprise and taxed accordinp'y.
2 Wher e a Contracting Slale includes in (he profits of an enterprise of thai Slate - and
laxes accordingl y - profils on which an enterprise of the other Contiacling Slale has been
charged to tax in that olher Slate and Ihe profits so included are by Ihe first-menlioned Slate
claimed to b e profits which would have accrued lo Ihe enterprise of the fiist-rnenlioned Stale if the
conditions mad e between the (wo enterprises had been Ihose which would have been made
lÄtween independen t enterprises, then that olher Slate shall make an appropriate adjustment to
the amount of the lax charged therein on (hose profits, where that olher State considers the
adjustment juslifie d In deleimining such adjustment, due regard shall be had lo the other
provisions of this Agreement and Ihe competent authorities of the Contracting Stales shall if
necessary consul t each olher

Article 10
DIVIDENDS
1 Dividend s paid by a company which is a lesident of a Contracting Slate (o a resident of
the other Contiaclin g Slale may be taxed in that olher Slale
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2 However, such dividends may also be (axed in (he Conlracling Stale of which the
company paying, the dividends is a resident arid according to Ibe laws of that State, but if the
recipient is the beneficial owner of the dividends .(he tax so charged shall not exceed.
a) 10 per cent of the gioss amount of (he dividends if Ihe beneficial owner is a company
(excluding partnership) which holds directly at least 25 per cent of Ihe capital of the
company paying the dividends,
b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases
3.The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance"
shares or "jouissance" rights, founders' shaies or olher rights, nol being debt-claims, participating
in profits, as well as income from other corporate righls which is subjected to the same taxation
lieatmenl as income from shares by the laws of the State of which the company making the
distribution is a resioent, and income derived from an investment fund and investment trust.
A. Profits of a company of a Contracting State carrying on business in the other Contracting
Slate through a permanent establishment situated I herein may, after having been taxed under
Article 7, be taxed on the remaining amount in the Contracting State in which the permanenl
establishment is situated and in accordance with paragraph 2 of this Article.
5 The provisions of paragiaphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting Slate, carries on business in the other Contracting
Slate of which (he compeny paying the dividends is a resident, through a permanent
establishment situaled (herein, or in Ihe case of a resident of Turkey, performs in Indonesia
independent personal services from a fixed base situated in Indonesia and the holding in respect
of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or
fixed base. In such case Ihe piovisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply

Article 11
INTEREST
1. Inleiesl arising in a Contiacling Slale and paid to a resident of the other Contiacling
Stale may be taxed in that othei State.
2 However, such interest may also be taxed in the Conlracling Slale in which it arises and
accoiding lo Ihe laws of that Slale, bul if the recipient is (he beneficial owner of Ihe interest Ihe tax
so charged shall not exceed 10 per cent of the pmss amount of Ihe inleiesl. The competent
authorities of the Contiacling Stales shall by mulual agreement sellle Ihe mode ol application ol
this limitation
3. Notwithstanding the piovisions of paragiaph 2, interest arising in:
a) Indonesia and paid to the Government of Turkey or lo the Central Bank of Turkey
(Türkiye Cumhuriyet Meıkez Bankası) or lo Ihe Turkish Eximbank (Türkiye İhracat
Kredi Bankası A Ş ) shall be exempt fıorn Indonesian lax,
b) Turkey and paid to the Government of Indonesia or lo Ihe Bank of Indonesia (Central
Bank) shall be exempt from Turkish lax
A. The term "inleiesl" as used in this Article means income from debt-claims of every kind,
whelhei or not secuied by mortgage and whether or nol carrying a right to parlicipale in (he
debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or
debentures, including interest on deferred payineni sales.
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5 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
interest, being a resident of a Contracting Slate, canies on business in Ihe oilier Contracting
Stale in which Ihe interest arises, through a peinianent establishment situated Iheiein, or in the
case of a resident of Turkey, performs in Indonesia independent personal sen/ices from a fixed
base situated in Indonesia and Ihe debt-claim in respect of which Ibe interest is paid is effectively
connected with such permanent establishment or fixed base In such case Ihe provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting Stale when Ihe payer is thai Slate
itself , a political subdivision, a local authority or a tesidenl of that Stale Vvheie, however, the
perso n paying the mleiest, whether he is a lesidenl of a Contracting Stale or not, lias in a
Contractin g Stale a permanent establishment or a fixed base in connection wilh which Ihe
indebtednes s on which Ihe inlerest is paid was incurred, and such interest is uuine by such
permanen t establishmen! or fixed base, then such iuleiest shall be deemed to arise in the Slate
in which Ihe permanent establishment o> fixed base is silua'.ed.
7 Where, by reason of a special relationship belween the payet and the beneficial owner or
betwee n both of them and some other person, the amounl of Ihe interest, having regard to the
debt-clai m for which it is paid, exceeds Ihe amounl which would have been agreed upon by the
paye r and Ihe beneficial owner in (he absence of such relationship, Ihe provisions ol this Article
shal l apply only lo the last-menlio.-ied amuunl In such case, the excess part of the payments
shal l leinain taxable according lo Ihe ,'aws of each Contacting Stale, due tegaid being had to Ihe
olhe r provisions ol this Agreement

Article 12
ROYALTIES
1. Royalties arising in a Contracting Slale and paid lo a lesidenl of the other Contracting
Stat e may be taxed in that olher Slate
2. However, such royalties may also be taxed in Ihe Contracting Stale in which they arise
an d according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of Ihe royalties
the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties The
competen t authorilies of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of
applicatio n of this limitation
3. The term 'loyalties' as used in Ihis Article means payments of any kind received as a
consideratio n for the use of, or the right lo use, any copyright of literary, artistic or scientific work
includin g cinematograph films and recordings for radio and television, any paient, (rade mark,
desig n or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial,
commercia l or scientific experience, or for Ihe use of, or the right to use, industrial, commercial or
scientifi c equipment
A.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the
loyalties , being a resident ol a Contracting State, carries on business in the olher Contracting
State in which the royalties anse, through a permanent establishment situated therein, or in the
cas e of a resident of Turkey performs in Indonesia independent personal services from a fixed
bas e situated in Indonesia and the right or property in respect of which the royalties are paid is
effectivel y connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the
provision s of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5 Royalties shall be deemed io arise in a Contracting Slale when the payer is that State
itself , a political subdivision, a local authority or a resident of that Stale. Where, however, the
perso n paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a
Contractin g State a permanent establishment ot a fixed base in connection with which Ihe right or
pioperl y giving rise to tfie royalties is effectively connected, and such royalties are borne by such
permanen t establishment or fixed base, (hen such royalties shall be deemed to arise in the Slate
in whic h the permanent establishment or fixed base is situated.
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6 Where, by reason of a special relationship between (he payer and the beneficial owner or
between both of If rem and scne other person, the amount of Ihe royalties, having regard to Ihe
use, right or information for which (hey are paid, exceeds Ihe amount which would have been
agreed-upon by Ihe payer and Ihe beneficial owner in Ihe absence of such relationship, the
provisions or Ihis Article shall apply only to the last-mentioned amount In such case, the excess
part of IIle payments shall remain taxable according lo Ihe laws of each Conlracling Stale, due
regard being had to the other provisions of Ihis Agreement

Article 13
CAPITAL GAINS
1 Gains derived by a lesidenl of a Contracting Slate Irom Ihe alienalion of immovable
P'operty rereried lo in Ailicle 6 and situated in the other Conliacting State may be taxed in that
other Stale.
2. Gains from Ihe alienation of movable property forming part of Ihe business property of a
permanent establishment which an enterprise of a Contracting Slale has in the other Contracting
Stale or of movable property pertaining lo a fixed base available lo a resident of a Contracting
State in the olher Conlracling Slate for Ihe purpose of performing independent personal services,
including such gains from the alienalion of such a permanent establishment (alone or with the
whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in thai other Stale.
3. Gains derived by a resident of a Contracting Stale from Ihe alienation of ships or aircraft
operated in international traffic, or movable property pertaining lo the operation of such stiips or
aircraft, shall be taxable only in thai Slate.
A. Gains from the alienation'of any property other than that tefeiied lo in paiagiaphs 1. Z
and 3, shall be taxable only in Ihe Contracting Stale of which the alienator is a residenl. However,
Ih? capital gains mentioned in the foregoing sentence and derived from the other Contracting
Slale, shall be taxable in Hie other Contracting State if the lime period does not exceed one year
between acquisition and alienalion

Article 14
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
1 Income derived by a resident of a Contracting Slale in respect of professional services or
other activities of an independent character shall be taxable only in (hat State unless he has a
fixed base regularly available (o him in the other Contracting Slate for Ihe purpose of performing
tiis activities or he is present in thai other State for a period or periods exceeding in the aggregate
183 days within any twelve month period. If he has such a fixed base or remains in that other
Stale for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other Stale but only so
much of it as is attributable to thai fixed base or is derived in that olher State during the aforesaid
period or periods.
2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary,
artislic. educational or teaching activities as well as (he independent activities of physicians,
lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15
DEPENDENT PERSONAL SERVICES
I Subject lo Ihe provisions of Articles 10, 18, 19 and 20, salaries, wages and olher similar
remuneration derived by a resident of a Contracting Slate in respect of an employment shall be
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taxable only in that Stale unless the employment i" exercised in Ihe other Contracting State. If
the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed In
thai other Stale.
2 Notwithstanding the provisions of paragiaplt 1. remuneration derived by a resident of a
Contracting Slale in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be
taxable only in the fiist-mentioned Stale if:
a) the recipient is present in Ihe olher Slate for a period or periods not exceeding in Ihe
aggregate 183 days within any twelve month period; and
b) Hie remuneration is paid by, or on behalf of, an eniployei who is not a lesidenl of the
other Stale, and
c) (he temuneialion is nol borne by a permanent establishment or a fixed base which
the employer has in the oilier Slate
3. Notwithstanding the piecediny provisions of this Article, temuneralion derived in
respect of an employment exercised ahoaid a ship or aircraft operated in international traffic by
an enterprise of a Contacting Slate shall be taxable only in thai Slate.

Article 16
DIRECTORS' FEES
Directors' fees and other similar payments derived by a resident ol a Contacting State in
his capacity as a member of (he board of directors of a company which is a resident of the other
Contracting Stale may be laxed in that other Stale.

Article 17
ARTISTES AND SPORTSMEN
1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a
Conlracling Slate as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste,
or a musician, or as a sporstman, fiom his personal activities as such exeicised in the other
Contracting Stale, may be taxed in that olher Slate
2 Where income in respect of personal activities exeicised by an entertainer or a
sportsman in his capacity as such acciues not to the entertainer or sportsman himself but lo
another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be
laxed in the Contracting Stale in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.
3 Income derived by an entertainer or a sportsman from activities exercised in a
Contracting Stale shall be exempt rrom tax in that Slate, if the visit to that Slale is supported
wholly or mainly by public funds of the elder Contracting Slate, a political subdivision or a local
authority thereof

Article 18
PENSIONS
1 Subject lo Ihe provisions of paragraph 2 or Article 19. any pension or other similar
remuneration paid to a lesidenl of one ol Ihe Conlracling States from a source in the olher
Contracting Slale in consideration or past employment oi services in thai olher Contracting St3te
and any annuity paid to such a resident fiom such a source may be laxed in that other State.
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2. Pensions and life annuities paid, and other periodical or occasional paymenls made by a
Contracting State, or one of its political subdivisions in respect of insuring personal accidents,
may be taxed in that State.
3. The term "annuity" means a staled sum payable periodically at stated limes during life or
during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in
return for adequate and full considerarion in money or money's worth.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE
1. a) Remuneration, olher than a pension, paid by a Contracting Slale, or a political
subdivision oi a local authority thereof lo an individual in lespect of services
rendered lo that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracling Slate if
the services are rendered in that other Stale and the individual is a resident of that
State who:
i) is a national of thai Slate, or
ii) did not become a resident of Ifial State solely Tor the purpose of rendering the
services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds ciealed by, a Contracling Slale or a polilical
subdivision oi a local authority thereof to an individual in respect of services
tendeted to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that Slale.
b) However, such pension shall be taxable only in Ihe other Contracting Stale it the
individual is a lesident of, and a national of, thai Slale.
3. The provisions of Articles 15, 16 and 16 shall apply to salaries, wages and olher similar
remuneration, and lo pensions,- in respect of services- rendered in connection with a business
carried on by a Contracting State oi a political subdivision or a local authority thereof

Article 20
TEACHERS AND STUDENTS
1. Payments which a sludenl or business apprentice who is a national of a Contracting
Slate and who is presenl in Ihe other Contracting Stale solely for the purpose or his education or
training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in
that olher Slate, provided that such payments arise from sources outside thai olher Stale
2. Likewise, remuneration received by a teacher or by an instructor who is a national of a
Contracling Slate and who is present in Ihe olher Contracling Stale and the primary purpose of
teaching or engaging in scientific research for a period or periods nol exceeding two consecutive
years shall be exempt from tax in that other State on his remuneration from personal services for
teaching or reseaich, provided that such payments arise from sources outside lhal olher Slate.
3. Remuneration which a student or a trainee who is a national of a Contracting Slale
derives fiom an employment which he exercises in Ihe other Contracting State for a period or
periods not exceeding 183 days in a calendar year, in older to obtain practical experience related
to his education or formation shall not be taxed in that other Slate.
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Article 21
OTHER INCOME
Hems of income of a lesidenl of a Conliacling Slale which ate nol expressly mentioned in
the foregoing Articles ol Ibis Agreement shall be taxable only in thai Slate except that, if such
income is derived from sources wilhin the olher Contacting Slate, it may also be laxed in that
other State

Article 22
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
1 Double taxation for the residents of Turkey shall be eliminated as follows:
a) Where a resident of Turkey derives income which, exclusive of income covered by
paragraph (b), hereafter, in accordance with the provisions of this Agreement, may be
laxed in Indonesia, Turkey shall exempt such income from tax but may, in calculating
lax on the remaining income or lhal person, apply the rate of tax which would have
been applicable ir the exempted income had not been so exempted.
b) Where a resident or Turkey derives income which, in accordance wilh the provisions of
Articles 10, 11, 12 and paragraph A of Article 13 of this Agreement, may be laxed in
Indonesia, Turkey shall allow as a deduction fiom the lax on the income of that
person, an amount equal lo the lax paid in Indonesia
Such deductions shall not, however, exceed that part of Ihe tax, as computed before the
deduction is given, which is apptopriate to the income may be taxed in Indonesia.
2 Double taxation lot the residents of Indonesia shall be eliminated as follows:
Wheie a resident of Indonesia denves income from Turkey, the amount of tax on thai
income payable in Turkey in accordance wilh (he provisions of (his Agreement, may be credited
against the tax levied in Indonesia imposed on lhal lesidenl The amount ol ciedit, however, shall
not exceed the amount of Ihe tax in Indonesia on thai income computed in accoidance wilh ils
taxation laws and regulations

Article 23
NON-DISCRIMINATION
1. Nationals of a Conliacling State shall not be subjected in Die other Conliacling Slale lo
any taxation or any lequnemenl connected therewith, which is other or more burdensome than
the taxation and conneded requirements to which nationals ol thai other Slale in the same
circumstances, in particular with lespecl lo residence, aie or may be subjected
2. Subject lo the provisions of paiagraph A of Article 10, the taxation on a permanent
establishment which an enterprise ol a Conliacling State has in Hie other Contracting Slate shall
not be less favourably levied in that olher Slate than the taxation levied on enterprises of (hat
other Slate cairying on the same activities
3 Enterprises of a Contracting Slate, the capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or more residents of Ihe other Contracting Stale, shall not
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be subjected in Ihe firsl-menlinned Stale to any taxation or any requirement connected therewith
which is oilier or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other
similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
4. These piovisions shail not be construed as obliging a Contracling Slale to grant lo
residents of Ihe oilier Contracling Slate any personal allowances, reliefs a"d reductions for
taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which i( grants to its own
residents.

Article 24
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the
Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions or
this Agreement, he may, irrespective of Ihe remedies provided by the domestic law of those
Slates, present his case to the competent authority of the Contracting Slate of which he is a
resident or.if his case comes under paragraph '1 of Article 23, to that of the Contracting State of
which he is a national.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement
with the competent authority of the other Contracting Slate, with a view to the avoidance of
taxation which is not in accordance with the Agreement.
3. The competent authorities of the Contracting Slates shall endeavour to resolve by mutual
agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the
Agreement, They may also consult together for the elimination ol double taxation in cases not
provided for in the Agreement..
A. The competent authorities of the Contracting Stales may communicate with each other
directly for the purpose of reaching an agreement in Ihe sense of the preceding paragraphs. The
competent authorities, through consultations, shall develop appropriate bilateral procedures,
conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure
provided for in this Article.

Article 25
EXCHANGE OF INFORMATION
I.The competent authorities of Ihe Contracling Slates shall exchange such information as
is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the
Contracting Slates concerning taxes covered by the Agieement insofar as Ihe taxation thereunder
is not contrary to the Agreement. Any information received by a Contracling State shall be treated
as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Stale and
shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies)
involved in the assessment or coKecfion of, the enforcement or prosecution in respect of, or the
determination of appeals in relation to, II ie taxes covered by the Agreement. Such persons or
authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in
public court proceedings or in judicial decisions.
2 In no case shall Ihe provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:
a) lo carry out adminislialive measutes at variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracling Stale,
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b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of
the administration of that or of the olher Conlracling Stale,

c) lo supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial
or professional secrel or liade process, or information, the disclosure of which would
be contrary lo public policy (o'dre public).

Article 26
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic
missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of
special agreements.

Article 27
ENTRY INTO FORCE

1. Each Conlracling Slale shall notify to the other Contracting State the completion of Ihe
piocedures requited by its law (or Ihe bringing into force of this Agreement. This Agreement shall
enter into force on Ihe date of the later ol these notifications

2. The piovisions of this Agreement shall have effect

a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited on or
after the first day or January next following the date upon which this Agreement enters
into force; and

b) with regard lo other laxes, in respect of taxable years beginning on or after the fust day
of January next following Ihe dale upon which (his Agreement enters into force
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Article 28
TERMINATION

This Agieemenl shall remain in force unlil terminated by a Contracting State. Either
Contracting Slate may terminate the Agreement, through diplomalic channels, by giving notice of
terminalion at least six months before II ie end of any calendar year beginning afler the expiration
of five years from the date of entiy inlo force of the Agreement. In such event, the Agreement
shall cease to have effect:

a) with regard to taxes withheld at source, in respect of amounts paid or credited on or
after the first day of January next following the date upon which such notice is given,
and

b) with legard lo other taxes, in respect of taxable years beginning on or alter the first day
of January next following the dale upon which such notice is given

IN W I T N E S S W H E R E O F , the undersigned duly authorized Iheieto have signed the
present Agreement and have affixed their seals thereto.

"Done i n duplicate at Jakarta this 25 day of February 1997 in the Turkish, Indonesian
and English Languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence
between the texts, the English text shall be the operative one."

FOR THE GOVERNMENT OF

FOR THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF TURKEY

THE REPUBLIC OF INDONESIA
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PROTOCOL
M HIP lime of signing Hie Agreement foi (lie Avoidance of Ck.>uble Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with lespecl to taxe* nn income, concluded this day between the
Republic of Indonesia and Hie Republic of Turkey Ihe undersigned have agreed (hat the following
provisions shall form an integral part of Ihe Agreement

1. With respect to Article S:
It is undeislood Dial Ihe use of facilities solely lor Ihe purpose of mere delivery of goods or
merchandise and the maintenance of a slock of goods or ineichandise solely lor the purpose of
mere delivery shall not be tiealed as peimaneiil establishment for the purposes of litis
Agreement On the contrary, the tegular delivery in such cases and in the cases of activities of a
person other than acting as an agent of an independent status on behalf of an enterprise and
who habitually maintains a slock of goods'or merchandise in Ihe other Contracting Slale, shall be
deemed to be a permanent establishment for the puiposes of this Agieemenl
2. With respect to Aiticle 10:
The provisions of paragraph 4 of this Article shall not affecl the provisions contained in any
production sharing contiacls oi any other similar contracts relating to oil and gas sector or other
mining sector concluded by the Government of Indonesia, its instrumentality, its relevant state oil
and gas company or any other entity thereof with a person who is a resident of Turkey.
3. Willi tespect to Article 16:
The term "a member of Ihe board of directors of company" shall include managing directors
(anggola pengurus) and supe'visory directors (anggota dewan komisaris) of an Indonesia
company
4. With respect to Article 24:
For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on
Trade in Services, Ihe Contracting Stales agree that, notwithstanding that paragraph, any
dispute between (hem as lo whelher a measure falls wilhin (he scope of this Agreement may be
brought before the Council lor Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the
consenl of both Contracting Slates Any doubt as to Ihe interpretation of this paragraph shall be
issolved under paragraph 3 of Article 24 or, failing agreement under (hat procedure, puisuant to
any other procedure agreed by both Contracting Stales.
IN WITNESS WHEREOF, Ihe undersigned duly authorized theielo have signed Ihe
piesenl Ptolocol and have affixed their seals thereto.
"Done in duplicate at Jakarta this 25 day of February 1997 in the Turkish, Indonesian
and English Languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence
between the texts, the English text shall be the operative one."

FOR T H E G O V E R N M E N T O F

FOR T H E G O V E R N M E N T OF

THE REPUBLIC OF T U R K E Y

T H E R E P U B L I C O F INDONESIA
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Karar Sayısı: 2000/38
9 Şubat 1999 tarihinde Viyana'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin
Türkiye'de bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığı'nın 27/12/1999 tarihli ve ÇEGY-II/6226 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli
ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/1/2000
tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent E C E V İ T
Başbakan

D. B A H Ç E L İ

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak. ve Basb. Yrd.

M. C. ERSÜMER

R. Ö N A L

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A . K. T A N R I K U L U

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. G Ü R E L

S. S O M U N C U O Ğ L U

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakam

Devlet Bakanı

Y. Y A L O V A

M. Y I L M A Z

Prof. Dr. R. M İ R Z A O Ğ L U

Y. Y A L O V A

Devlet Bakanı

Devlet Bakam

Devlet Bakanı

Devlet Bakam V.

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. Ü Ş E N M E Z

E. S. G A Y D A L I

F. Ü N L Ü

Devlet Bakanı

Devlet Bakam

Devlet Bakam

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A . ÇAY

M . A . İRTEMÇELİK

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

S. T A N T A N

İ. C E M

S. O R A L

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. A Y D I N

D o ç . Dr. O. D U R M U Ş

Prof. Dr. E . Ö K S Ü Z

Prof. Dr. H . Y. G Ö K A L P

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. O K U Y A N

A. K. T A N R I K U L U

M . İ. T A L A Y

Çalışma ve Sos. Giiv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakam

Kültür Bakanı

E. M U M C U

Prof. Dr. N . Ç A Ğ A N

F. AYTEKİN

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai
Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin
Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına
İlişkin Anlaşma
U N I D O , 4 Aralık 1997 tarih ve G C . 7 / R e s . l l sayılı Genel Konferans kararı
ile, "bağışta bulunan ülkeler"i U N I D O ' n u n yerel temsilciliklerinin giderlerine m ü m k ü n
olan azami ölçüde
katkıda bulunmaya
ve "yararlanan ülkeler"i de U N I D O
temsilciliklerinin giderlerinin karşılanmasına imkan ve kaynakları ölçüsünde katılmaya
çağırmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti H ü k ü m e t i (bundan böyle "Hükümet" olarak
anılacaktır), bölgede ve Türkiye de işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler
Sınai Kalkınma Örgütü'nden (bundan böyle " U N I D O " olarak anılacaktır) bölgesel işbirliği
için Türkiye'de bir U N I D O Merkezi (bundan böyle " U N I D O Merkezi" olarak anılacaktır)
kurulmasını talep etmiş ve U N I D O Merkezinin giderlerine katkıda bulunmayı taahhüt
etmiştir;
U N I D O , Türkiye'de kurulacak bir U N I D O Merkezinin yararlı olacağına
inandığını ifade etmiştir;
H ü k ü m e t , 25 Haziran 1998 tarihli mektubuyla, Türkiye'de kurulacak bir
U N I D O Merkezinin giderlerine katkıda bulunacağını teyit etmiştir;
U N I D O , Türkiye'de bir U N I D O Merkezi kurmaya karar vermiştir;
BUNA DAYANARAK,
Türkiye Cumhuriyeti H ü k ü m e t i ve
aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

UNIDO

Madde I
1.
U N I D O Merkezi, görev alanındaki ülkenin Hükümeti, akademik çevreleri,
özel sektörü ve sivil toplumu ile U N I D O arasında sanayileşmenin desteklenmesine ilişkin
kapsamlı işbirliğini geliştirmek, eşgüdümünü sağlamak ve etkin biçimde desteklemekten
sorumlu olacaktır. Merkezin sorumluluğu, sürdürülebilir sınai kalkınmaya yönelik ülke
programlarının geliştirilmesini, U N I D O tarafından yüksek nitelikte danışmanlık hizmeti
verilmesini, sanayi ortaklıklarının desteklenmesini ve projelerin finansmanı için kaynak
bulunmasını da içerecektir.
2.
U N I D O Merkezi, Türkiye'nin ve bölgenin öncelikli alanlarında; T ü r k mali
kaynaklarınca finanse edilen ve uygulanmak ve danışmanlık hizmeti sağlanmak üzere
U N I D O ' y a tevdi edilen teknik işbirliği projelerinden de sorumlu olacaktır. B u çerçevede,
U N I D O Merkezi bölgenin ortak ilgi alanına giren konulara eğilecek ve bölgesel boyutlu
sınai kalkınma konularını inceleyerek teknik yardım için gerekli önlemleri önerecektir.
Bölgede faaliyet gösteren çok taraflı kalkınma ve finansman kuruluşlarıyla iletişim içinde
çalışacak, Üye Ülkelerle diyalog ve müzakereleri sürdürecek ve bölgede Türkiye tarafından
finanse edilen U N I D O teknik işbirliği program ve projelerinin uygulanması ile ilgili izleme
ve eşgüdüm sağlama işlevlerini yerine getirecektir.
3.
U N I D O Merkezi bir U N I D O Merkezi Direktörü (bundan böyle "Direktör"
olarak anılacaktır) tarafından yönetilecektir. Direktör, görevini yerine getirirken aşağıdaki
şekilde hareket edecektir:
Genel Merkez ile eşgüdüm halinde ve U N I D O ' n u n yerel temsilciliklerine
yönelik uygulama ve yöntemleri çerçevesinde:
1.

U N I D O ' n u n Türkiye temsilcisi ve Türkiye'deki başlıca bölgesel ya da
uluslararası kuruluşlar nezdinde U N I D O temsilcisi olarak görev yapacak;
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2.

U N I D O ' n u n sunduğu hizmetleri Türkiye'de ve bölgede tanıtacak;

3.

U N I D O ile ülke(ler) arasında stratejik bir işbirliği çerçevesi ve yıllık çalışma
programı ile aktif ortaklıklar geliştirecek, ev sahibi h ü k ü m e t ile iş adamları
dernekleri, işletmeler, sivil toplum örgütleri, tüm diğer Birleşmiş Milletler
( B M ) kuruluşları, Birleşmiş Milletler M u k i m
Koordinatörü ve diğer çok
taraflı ve ikili kuruluşların temsilcileriyle verimli ilişkiler ve iletişim kuracak;

4.

Program ve projelerin geliştirilmesine öncülük edecek, eşgüdümünü
sağlayacak ve ülkede/ülkelerde gerekli finansman kaynaklarını derleyecek;

5.

U N I D O proje ve programlarının uygulanmasını destekleyecek, izleyecek ve
evsahibi ülkedeki ve bölgedeki tüm diğer U N I D O faaliyetlerinin yönetimine
katkıda bulunacak;

6.

Belirlenen kriterler çerçevesinde projeleri uygulayacak ve danışmanlık
hizmeti sunacak;

7.

U N I D O Merkezini ve kaynaklarını yönetecek ve özellikle ev sahibi ülkenin
ülke ve bölge lehine ayni ve nakdi katkılarını harekete geçirmek suretiyle
Merkezin sürdürülebilirliğini sağlayacak;

8.

Genel Merkezle ve U N I D O ' n u n yerel temsilcilikler ağı ile ahenkli ve etkin
bir iletişim içinde çalışmaya özen gösterecek;

9.

Ülke ve bölgede talep eğilimlerinde meydana gelen değişimler konusunda
U N I D O Genel Merkezine bilgi ve danışmanlık sunacaktır.

Madden
1.
H ü k ü m e t , Türkiye'deki U N I D O Merkezinin kurulması ve işletilmesi için
gerekl i olan toplam bütçenin %70'ini karşılayacaktır. H ü k ü m e t , E k A d a belirtilen
kaynaklar ı sağlamak suretiyle U N I D O Merkezinin giderlerinin karşılanmasına katkıda
bulunacaktır . Toplam bütçenin geri kalan %30'u U N I D O tarafından karşılanacaktır.
2.
H ü k ü m e t katkıları yıllık olarak
ödenecek ve U N I D O Genel M ü d ü r ü
tarafında n bu a m a ç için belirlenmiş olan hesaba yılın ilk üç ayı içinde yatırılacaktır (Ek B).
Yere l para birimi cinsinden ödemelerin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ( U N D P )
Temsilciliğin e yapılması gerekmektedir (Ek B). Sözkonusu meblağlar U N I D O tarafından,
ilgili mali yönetmelik ve kurallar çerçevesinde yönetilecektir. U N I D O Merkezi
faaliyetlerini n sürekliliği, Hükümetin yukarıda sözü edilen yıllık ödemeyi U N I D O ' y a
zamanınd a yapmasına bağlı olacaktır. Katkı miktarı her yıl bir sonraki yıl için gözden
geçirilecektir .
Madde III
1.
H ü k ü m e t , U N I D O ' y a , gayrimenkulleri, nakdi ve ayni varlıkları, Türkiye'de
yerleşi k Direktörü ve ülkedeki U N I D O personeli de dahil olmak üzere "Birleşmiş Milletler
Ayrıcalıklar ı ve Bağışıklıkları Sözleşmesi"nin hükümlerini uygulayacak, ancak, Hükümetin
U N I D O ile ilgili olarak "Uzmanlık Kuruluşları Ayrıcalıkları ve Bağışıklıkları S ö z l e ş m e s i n e
taraf olması
halinde, U N I D O ' y a uygulanabilir ekleri
de dahil olmak üzere, bu
Sözleşmeni n hükümleri geçerli olacaktır.
2.
Ülkedek i U N I D O Merkezinin Direktörü ve personeline, resmi görevlerini
etki n bir biçimde yerine getirebilmeleri için gerekebilecek ilave ayrıcalık ve bağışıklıklar
tanınacaktır . Özellikle, Direktör, Hükümetin uluslararası hukuk uyarınca diplomatik
temsilciler e tanıdığı ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanacaktır.
Madde I V
İşbu Anlaşma uyarınca tanınacak ayrıcalık ve bağışıklık düzeyi, ilgili T ü r k
makamlar ı ile Türkiye de temsilcilikleri veya projeleri bulunan Birleşmiş Milletler
Uzmanlı k Kuruluşları arasında mutabık kalınan ilave ayrıcalık ve bağışıklıklarla ilgili genel
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anlayışın gözönünde tutulmasının gerektirebileceği düzeltmelere tabi olacak şekilde
anlaşılacaktır. B u konudaki herhangi bir değişiklik, Türkiye'de bir U N I D O Merkezinin
kurulmasına ilişkin işbu Anlaşmaya ilave niteliğindeki bir anlaşma ile düzenlenecektir.
Madde V
U N I D O ile H ü k ü m e t arasında bu Anlaşmadan kaynaklanan ya da bu
Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ve
müzakere yoluyla ya da üzerinde mutabık kalınan başka bir yöntemle çözümlenemeyen
herhangi bir uyuşmazlık, Taraflardan herhangi birinin talebiyle tahkime sunulacaktır.
Taraflardan her biri bir hakem tayin edecek ve bu şekilde tayin edilen iki hakem başkan
görevini üstlenecek olan üçüncü bir hakem tayin edeceklerdir. Tahkim talebini izleyen otuz
gün içinde Taraflardan herhangi biri hakem tayin etmezse veya iki hakemin tayinini izleyen
on beş gün içinde üçüncü hakem tayin edilmezse, Taraflardan herhangi biri Uluslararası
Adalet Divanı Başkanından bir hakem tayin etmesini talep edebilir. Tahkim yöntemi
hakemler tarafından saptanacak ve hakemlerce belirlenen tahkim masrafları Taraflarca
karşılanacaktır. Tahkim kararında, kararın gerekçesine ilişkin bir beyan yer alacak ve bu
karar, Taraflarca uyuşmazlığa ilişkin kesin hüküm olarak kabul edilecektir.
Madde VI
Direktör, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin muvafakatıyla U N I D O yönetmelik
kural ve yöntemlerine uygun olarak U N I D O Genel Müdürü tarafından atanacaktır.
Madde VII
1.
İşbu Anlaşma onaya tabi olacak ve H ü k ü m e t tarafından iletilecek onay
bildiriminin U N I D O tarafından
alınmasıyla yürürlüğe girecektir. B u bildirim
gerçekleşinceye kadar Taraflar Anlaşmayı geçici olarak uygulayacaklardır. Anlaşma
aşağıdaki 3. paragrafta belirtildiği şekilde sona erdirilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.
2.

B u Anlaşma Tarafların karşılıklı muvafakatıyla tadil edilebilir.

3.
Taraflardan herhangi biri bu Anlaşmayı diğer Tarafa yazılı ihbar göndermek
suretiyle sona erdirebilir ve Anlaşma, böyle bir ihbarın alınmasından altmış (60) gün sonra
sona ermiş sayılır.
4.
İşbu Anlaşma 5 yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. B u dönemin bitiminde, işbu
Anlaşma Taraflar arasında mektup teatisi yoluyla, üzerinde karşılıklı olarak mutabık
kalınacak bir süre için uzatılabilecektir.
5.
U N I D O Merkezi faaliyetlerinin maliyet verimliliği ve etkinliği, uygulanan
projelerin sayısı ve değeri açısından, U N I D O Merkezinin varlığının sürdürülüp
sürdürülmeyeceğine karar vermek amacıyla, her takvim yılının sonunda ikili danışmalar
yoluyla gözden geçirilecektir.
Y U K A R I D A K İ H U S U S L A R I T A S D İ K A M A C I Y L A , işbu Anlaşma, Taraflar adına,
aşağıda imzaları bulunan H ü k ü m e t i n ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün
yetkili temsilcilerince 9 Şubat 1999 tarihinde Viyana'da, İngilizce iki nüsha olarak
imzalanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti
adına

Birleşmiş Milletler
Sınai Kalkınma Örgütü
adına

Yaşar Yakış
Büyükelçi
Birleşmiş Milletler
Viyana Ofisi Nezdinde
Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Carlos Magarinos
Genel M ü d ü r
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai
Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin
Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına
İlişkin Anlaşma
EK A
Hükümet Katkıları
Hükümet aşağıda belirtilen katkıları sağlayacaktır:
(a) Personel giderlerini, yurtiçi ve yurtdışı yolculuk masraflarını ve aşağıdaki diğer idari
giderleri karşılamak üzere %70 oranında nakit k a t k ı :
* elektrik, su, temizlik, sigorta ve gerektiği takdirde büroların tadilat ve onarım giderleri
gibi genel işletme giderleri,
* büro malzemeleri, b ü r o donanımı ve taşıt araçlarının
kiralanmasına ilişkin giderler ile bunların bakım masrafları,

satın

alınmasına

ve/veya

* U N I D O Merkezinin bütçesinde yer alan diğer idari giderler.
b) Ayrıca, aşağıdakilere ilişkin giderleri karşılamak için nakit k a t k ı :
* Bina ve tesisler:
* Büro Alanı :
- Ayrı girişi olan tamamen döşenmiş b ü r o
- Girişte " U N I D O Merkezi" tabelası
- Girişte kolayca görülebilen U N I D O amblemi
- Büronun alanı
m2, Oda sayısı
- Bilgisayar, telefon, faks bağlantıları
* U N I D O Merkezinin resmi aracı ve personel araçları için otopark
İşbu alt paragraf (b)'de sözü edilen katkı kapsamında, Ankara'daki U N I D O
Temsilciliğince halen yararlanılmakta olan mevcut olanaklar muhafaza edilecektir.
U N I D O Merkezi bütçesinde yer alacak giderlere ilişkin tahminler, mali yılın ilk üç ayı
içinde yıllık olarak yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai
Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin
Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına
İlişkin Anlaşma
EKB
UNIDO'NUN Hesap Numarası
1. H ü k ü m e t tarafından Amerikan doları cinsinden yapılacak katkılar U N I D O ' n u n
aşağıdaki hesap numarasına yatırılacaktır :
Bankers Trust Company New Y o r k
280 Park Avenue
New Y o r k 10017
Lehdar: U N I D O Teknik Yardım Faaliyetleri
Hesap N o : 04-817-595
2. H ü k ü m e t tarafından U N I D O ' y a yerel para birimi cinsinden yapılacak
katkılar,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ( U N D P ) Ankara Temsilciliğine ödenecektir.
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Agreement Between the
Government of the Republic of Turkey and
the United Nations Industrial Development Organization
Regarding the
Establishment of a UNIDO Centre For Regional Cooperation in Turkey
W H E R E A S by its resolution GC 7/Res 11 of 4 December 1997 the General Conference of
UNIDO urged donor countries to contribute generously lo the financing of field representation and
urged beneficiary countries to finance the UNIDO offices in a manner proportionate to their means and
resources,

W H E R E A S the Government of the Republic of Turkey (hereinafter "the Government") has
requested the United Nations Industrial Development Organization (hereinafter "UNIDO") to establish
a U N I D O Centre for Regional Cooperation in Turkey (hereinafter " U N I D O Centre") to enhance its
cooperation at the country level in Turkey and in the region and has confirmed its commitment to
contribute to the costs of the UNIDO Centre,

W H E R E A S UNIDO expressed its confidence in the

usefulness

of the establishment of a UNIDO

Centre in Turkey;

W H E R E A S the Government by the letter dated 25 June 1998, has confirmed its commitment
to contribute towards the cost of a UNIDO Centre in Turkey;

W H E R E A S U N I D O has derided to establish a UNIDO Centre in Turkey;

NOW T H E R E F O R E the Government of the Republic of Turkey and U N I D O hereby agree
as follows:
Ailicle. 1

1.

The UNIDO Centre shall be responsible for developing, coordinating and actively supporting

the overall cooperation between UNIDO and the Government, the academic community, the private
sector and the civil society of (he coumry covered by u lor promoting industrialization. This will
include the development of country programmes for sustainable industrial development, the provision
by U N I D O of high quality services, industrial partnership promotion
resources for financing of projects.
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The UNIDO Centre shall also be responsible lor ledinical cooperation projects financed from

the Turkish financial resources and provided for UNIDO's implementation and advice in the priority
areas in Turkey and in the region. Within this framework it will address issues of regional concern
in the area and analyse industrial development issm.-s with regional dimensions and suggest
appropriate measures for technical assistance, It will internet with the multilateral development and
financing institutions operating in the region, undertake dialogue and negotiations with Member
States, and undertake monitoring and coordinating I'unciions associated with the implementation of
the UNIDO technical cooperation programmes and projects in the region and financed by Turkey.

3.

The U N I D O Centre shall be headed by a UNIDO Centre's Director (hereinafter "Director").

In the performance of his/her duties the Director shall-

In accordance with field representation policy and procedures, and in Coordination with
Headquarters:

1.

Act as representative of UNIDO in Turkey as well as U N I D O representative for
important international/regional organizations located in the same country.

2.

Promote UNIDO's services in Turkey and in the region.

3.

Develop a strategic framework of cooperation, annual work programme and active
partnerships between the countryties) nnd UNIDO, fruitful

relationships and

communication with host government, business associations, enterprises, non
governmental organizations, all other United Nations (UN) agencies and the Resident
Coordinator of the UN system, and represematives of other multilateral and bilateral
organizaiîons

4.

Lead and coordinate the overall programme and project development and mobilize
related financial resources in the countries).

5.

Support and monitor the implementation of UNIDO projects and programmes, and
contribute to the management of all oilier UNIDO activities in the host country and
in the region.
YUrtitme ve tdare Bolümü Sayfa : 135

, Sayfa : 136

RESMÎ G A Z E T E

15 Şubat 2000 - Sayı : 23965

6.

Implement projects and provide advice within criteria established.

7.

Manage the

UN1DO Centre ami its resources, and ensure its

sustainability, in

particular through the mobilization of host country's in-kind and financial
contributions for the country and the region.

8.

'

Contribute to a smooth ami effective interaction with Headquarters, and UNlDO's
field office network.

9.

Inform/advice UNIDO Headquarters un changing patterns of demand in the country
and the region.

Article 11

1.

The Government shall finance 70% of the total budget for the establishment and the

operation of a UNIDO Centre m Turkey. The Government shall contribute towards the costs of the
UNIDO Centre by providing resources as scheduled in Annex A The remaining 30 per cent of the
total budget will be financed by UNIDO.
2.

The Government contributions are to be made annually, in the first quarter of the year, to

an account number designated tot this purpose by the Director-General of UNIDO (Annex B).

Payment in local currency should be made to the United Nations Development Programme (UNDP)

Office (Annex B), The funds shall be administered by UNIDO in accordance with its applicable
financial regulations and rules. The continued operation of the UNIDO Centre shall be subject to the
receipt in time by UNIDO of the Government's annual payment. The level of contributions shall be
reviewed annually for each subsequent year.

Article III

I.

The Government shall apply to UNIDO, including it; property, funds, assets and its officials,

including the Director in Turkey and the UNIDO Centre staff in the country, the provisions of the
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, except that if the Government
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has acceded in respect of U N I D O to the Convention on the Privileges and Immunities of the
Specialized Agencies, the Government shall apply the pros isions of the latter Convention, including
any Annex to that Convention applicable to UNIDO.

2.

The Director and staff of the UNIDO Centre in the country shall be granted such additional

privileges and immunities as may be necessary for the effective exercise of their official functions.
In particular, the Director shall enjoy

the same privileges and immunities as the Government

accords to diplomatic envoys tn accordance with international law.

Article, IV

The level of privileges and immunities granted in accordance with the present Agreement
shall be understood to be subject to such adjustment as may be required to take fully into account
the general understanding concerning additional privileges anJ immunities to be reached between the
appropriate Turkish authorities and the Specialized Agencies of the United Nations having offices
or projects in Turkey. Any such adjustment shall be agreed to in a supplemental agreement to the
present Agreement regarding the establishment of a UNIDO Centre in Turkey.

ArticlcY

•

>: .

•

Any dispute between the Government and UNIDO arising out of or related to the
interpretation or application of this Agreement, which is not settled by negotiation or other agreed
mode of settlement, shall be submitted to arbitration at the request of either Party. Each Party shall
appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint a third, who shall be the
chairman.

If within thirty days of the request lor arbitration either Party has not appointed an

arbitrator or if within fifteen days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not
been appointed, either Party may request the President of the International Court of Justice to
appoint an arbitrator. The procedure of the arbitration shall be fixed by the arbitrators, and the
expenses of the arbitration shall be borne by the Parties :ir, assessed by the arbitrators. The arbitral
award shall contain a statement of the reasons on which it is based and shall be accepted by the
Parties as the final adjudication of the dispute.
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Article VI
The Director will be appointed by the Director-General of U N I D O , with the consent of the
Government of the Republic of Turkey, in accordance with the regulations, rules and procedures ol
UNIDO.
Article VII
1.

This Agreement shall be subject to ratification and shall come into force upon receipt by

UNIDO of the notification from the Government of iis ratification. Pending such notification, it
shall be given provisional effect by the Parties. It shall continue in force until terminated under
paragraph 3 below.

2.

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties.

3.
This Agreement may be terminated by either Party by written notice to the other and shall
terminate sixty days after receipt of such notice.

4.

This Agreement shall remain in force for 5 years. Thereafter, this Agreement may be

extended by an exchange of letters for the period to be mutually agreed upon by the parties.

5.

At the end of each calendar year the tost efficient.y and effectiveness ol the operations of the

UNIDO Centre in terms of the number and the value ol the projects implemented will be reviewed
through bilateral consultations with a view to deciding on the continuation of the UNIDO Centre.

IN WITNESS WHEREOF the .undersigned, duly appointed representatives of the
Government and of the United Nations Industrial Development Organiration, respectively, have on
behalf of the Parties signed the present Agreement in English, in two copies, in Vienna, this 9th day
of February 1999.

For the Government
of the Republic of Turkey:

For the United Nations
Industrial Development Organization:

Yaşar Yakış

Carlos Magarinos

Ambassador.

Director General

Permanent Representative
of the Republic of Turkey
to the U N Office in Vienna
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Annex A
to the Agreement between the
Government of the Republic of Turkey and
the United Nations Industrial Development Organization
regarding the
Establishment of a UNIDO Centre for Regional Cooperation in Turkey

Government Contributions

The Government shall provide:
(a)

A cash contributio n of 70% towards covering staff expenses, international and local travel
and other administrativ e costs as follows:
•
•
•

(b)

common operatin g costs, such as cost for electricity, water, cleaning, insurance as
well as cos t for the renovation of the offices if required.
office supplies , purchase and/or rental and maintenance cost of office equipment
and transpor t equipment.
other administrativ e costs as included " i the UNIDO Centre's budget.

And a cash contribution , to cover the following:
•
•

Premises and facilities:
Office Space Full y furnished with separate entrance
Inscriptio n on the entrance: UNIDO Centre
Emble m of UNIDO displayed prominently at entrance
Surfac e Area of office
2 , Number of rooms
Connectio n to computer, telephone line, lax line.
Parking spac e for the official vehicle of the UNIDO Centre and of its staff
m

•

Contribution containe d in the present subpart. Co) above which is currently being utilized
by the present UNID O office in Ankara will be maintained.
The cost on the UNID O Centre's budget has to be estimated on an annual basis in advance
during first quarte r of the financial year
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Annex B
to the Agreement between the
Government of the Republic of Turkey and the
United Nations Industrial Development Orgniiizulioii
regarding the
Establishment of n UNIDO Centre for Regional Cooperation in Turkey

UNlDQ's account number

The Government's payment, in United States Dollars should be made to the following UNIDO
account

Bankers Trust Company New York
280 Park Avenue
New York 10017
in favour of UNIDO Technical Assistance Operations Account: 04-817-595

T h e G o v e r n m e n t ' s p a y m e n t i n l o c a l c u r r e n c y s h o u l d b e m a d e for U N I D O t o the U n i t e d
Nations D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e ( U N D P ) O f f i c e in A n k a r a
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Karar Sayısı; 2000/63
Boziiyük-Mekece Otoyol Projesi ve İstanbul Boğazı Tiipgeçit İnşaatı Projesi'nin fi
nansmanı için Japon Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu (OECF)'ndan sağlanan
29.367.000.000 Japon Yeni ve 12.464.000.000 Japon Yeni olmak üzere

toplam

41.831.000.000 Japon Yeni tutarındaki krediye ilişkin Hükümetimiz ile;
1 — Japonya Hükümeti arasında 19/8/1999 tarihinde teati edilen ilişik Nota ve eki
Müzakere Kayıtlarının,
2 — Adıgeçen fon arasında 17/9/1999 tarihinde imzalanan ilişik Anlaşmalar ve Ek
Mektupların,
onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 23/12/1999 tarihli ve EİGY-II-6206 sayılı
yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,
Bakanlar Kurulu'nca 17/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent E C E V İ T
Başbakan
D. B A H Ç E L İ

H. H. ÖZKAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. C. ERSÜMER

R. Ö N A L

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. T O S K A Y

M . KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. G Ü R E L

S. S O M U N C U O Ğ L U

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakam

Y. Y A L O V A

M. YILMAZ

Prof. Dr. H . Y. G Ö K A L P

Y. Y A L O V A

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

H. GEMİCİ

Prof. Dr. A . ÇAY

E. S. G A Y D A L I

F. Ü N L Ü

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A . ÇAY

M . A . İRTEMÇELİK

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. C E M

S. O R A L

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. A Y D I N

D o ç . Dr. O. D U R M U Ş

Prof. Dr. E . Ö K S Ü Z

Prof. Dr. H . Y. G Ö K A L P

Bayındırlık ve İskân Bakam

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. O K U Y A N

A. K. TANRIKULU

H, GEMİCİ

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı V.

E. M U M C U

Prof. Dr. N . Ç A Ğ A N

F. AYTEKİN

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı
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Ankara, Ağustos 19, 1999

Ekselans,

Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişme ve ekonomik istikran sağlama
yolundaki çabalarını desteklemek amacıyla Japon Hükümeti ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri arasında bir Japon kredisi verilmesi
hususunda varılan aşağıdaki mutabakatı . teyit etmekten şeref
duymaktayım:
1. Japonya'nın ilgili kanunlarına ve mevzuatına uygun olarak, ek listede
(bundan böyle "Liste" olarak anılacaktır) yer alan projelerin
gerçekleştirilmesi amacıyla her proje için Liste'de gösterilen tahsisat
miktarına uygun olarak Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu (bundan
böyle "Fon" olarak anılacaktır) tarafından Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti'ne
kırkbirmilyar
sekizyüzotuzbirmilyon
Japon
Yeni'ni
(41,831,000,000.- JPY) (bundan böyle "Kredi" olarak anılacaktır)
aşmamak üzere bir kredi verilecektir.
2.
(1)
Kredi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fon arasında
imzalanacak kredi anlaşmaları ile kullanıma hazır hale gelecektir.
Kredi'nin koşulları ve kullanım yöntemleri, diğerleri yanında, aşağıdaki
ilkeleri içerecek olan anlaşmalara göre yürütülecektir:
(a)

(i) Geri Ödeme dönemi, yedi (7) yıllık ödemesiz dönemi
takiben onsekiz (18) yıl;
(ii) Faiz oranı yıllık iki nokta iki ( % 2.2);

(b)

Yukarıda yer alan alt paragraf (a)'ya ilaveten, Kredi'nin bir
bölümünün Liste'de 1 ve 2'de belirtilen projelerin danışmanlık
ücretlerinin ödenmesine ayrılması durumunda,
(i) Geri Ödeme dönemi, on (10) yıllık ödemesiz dönemi
takiben otuz (30) yıl;
(îi) Faiz oranı yıllık sıfır nokta yetmişbeş ( % 0.75); ve

(c)

Kullanım süresi, ilgili kredi anlaşmalarının yürürlüğe
girmesinden itibaren Liste'de 1'de yer alan proje için sekiz (8)
yıl ve Liste'de 2'de yer alan proje için yedi (7) yıl olacaktır.
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(2) Yukarıda alt paragraf 1'de belirtilen kredi anlaşmaları, Fon'un
kredi anlaşmalarının ilgili bulunduğu projelerin çevreye etkilerini de
dikkate alarak, fizibilitesini tatmin edici bulmasından sonra
sonuçlandırılacaktır.
(3) Yukarıda alt paragraf (1) (c)'de bahsedilen her bir kullanım
süresi, iki Hükümetin ilgili mercilerinin onayı ile uzatılabilecektir. ,
3.
(1) Kredi, Liste'de sıralanan projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli
mal ve/veya hizmetlerin alımı için Türk yürütücü kuruluş ile uygun
şartlan haiz ülke yüklenicileri, satıcıları, müteahhitleri ve/veya
danışmanları arasında akdedilecek sözleşmeler kapsamında yürütücü
kuruluş tarafından sözkonusu yüklenicilere, satıcılara ve/veya
danışmanlara yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Ancak yukarıda
belirtilen mal ve/veya hizmet alımlarının uygun şartlara haiz ülkelerde
üretilmiş veya bu ülkelerden temin edilmiş olma koşulu aranacaktır.
(2) Yukarıdaki alt paragraf 1'de bahsedilen uygun şartlara haiz
ülkelerin
kapsamı
iki
Hükümetin
ilgili
mercileri
arasında
kararlaştırılacaktır.
(3) Kredi'nin bir
bölümü
Liste'de sıralanan
projelerin
gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve krediden karşılanması uygun
bulunan yerel harcamaların finansmanında kullanılabilecektir.
4.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yukarıda 3'üncü paragrafın 1'inci
alt paragrafında belirtilen mal ve/veya hizmetlerin temininin, diğerleri
yanında, uluslararası ihale usullerini de düzenleyen fon ve mal hizmet
temini yönergesine, bu usullerin uygulanamaz veya uygun olmadığı
durumlar dışında uygun olmasını sağlayacaktır.
5.
Kredi kapsamında satın alınacak malların deniz yoluyla nakliyesi
ve deniz sigortasıyla sigortalanması ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti nakliye ve sigorta şirketleri arasında adil ve serbest bir
rekabet ortamını bozacak kısıtlamalar koymaktan sakınacaktır.
6.
Üçüncü paragrafın 1'inci alt paragrafında belirtilen mal ve/veya
hizmetlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde temininde hizmetlerine
ihtiyaç duyulabilecek Japon vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti'ne
girişlerinde ve buradaki çalışmaları süresince ikametlerinde gerekli
kolaylıklar sağlanacaktır.
7.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kredi'nin yanısıra Kredi'ye ilişkin
olarak işleyen faiz ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde doğabilecek
her türlü mali yükümlülük ve vergiden Fon'u muaf tutacaktır.
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
(a) Kredi'nin amacına uygun olarak ve yalnızca Liste'de sıralanan
projelerin finansmanında kullanılmasını ve
(b) Kredi ile inşaa edilen tesislerin bu mutabakatta ifade olunan
amaçlara uygun olarak ve etkin bir biçimde kullanılmasını ve
gerekli bakımının yapılmasını

sağlayacak tedbirleri alacaktır.
9.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Liste'de sıralanan projelerde
kaydedilen gelişmeler hakkında Japon Hükümeti'ni ve Fon'u talepleri
üzerine ilgili bilgi ve verileri temin edecektir.
10.
Her iki Hükümet bu mutabakat ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek
her türlü durumda karşılıklı istişarede bulunacaklardır.
Ekselansları yukarıda sunulan hususları Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti adına teyid ederlerse kendilerine müteşekkir olacağım.
Bu vesile ile Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü
istirham ederim.
Masahiko KOUMURA
Japonya Dışişleri Bakanı
Ekselansları
Sayın Recep ÖNAL
Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Bakanı

LİSTE
Azami Miktar
(Japon Yeni)
1 .Bozöyük-Mekece Yolu Projesi

29,367

2.Boğaz Demiryolu Tüp Geçişi Projesi

12,464

Toplam
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Ankara, Ağustos 19,1999
Ekselans,
Ekselanslarının bugünkü tarihi taşıyan aşağıda yer alan Nota'sını
aldığımı bildirmekten şeref duymaktayım:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişme ve ekonomik istikran sağlama
yolundaki çabalarını desteklemek amacıyla Japon Hükümeti ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri arasında bir Japon kredisi verilmesi
hususunda varılan aşağıdaki mutabakatı teyit etmekten şeref
duymaktayım:
1. Japonya'nın ilgili kanunlarına ve mevzuatına uygun olarak, ek listede
(bundan böyle "Liste" olarak anılacaktır) yer alan projelerin
gerçekleştirilmesi amacıyla her proje için Liste'de gösterilen tahsisat
miktarına uygun olarak Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu (bundan
böyle "Fon" olarak - anılacaktır) tarafından Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti'ne
kırkbirmilyar
sekizyüzotuzbirmilyon
Japon
Yeni'ni
(41,831,000,000.- JPY) (bundan böyle "Kredi" olarak anılacaktır)
aşmamak üzere bir kredi verilecektir.
2.
(1)
Kredi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fon arasında
imzalanacak kredi anlaşmaları ile kullanıma hazır hale gelecektir.
Kredi'nin koşullan ve kullanım yöntemleri, diğerleri yanında, aşağıdaki
ilkeleri içerecek olan anlaşmalara göre yürütülecektir:
(a)

(i) Geri Ödeme dönemi, yedi (7) yıllık ödemesiz dönemi
takiben onsekiz (18) yıl;
(ii) Faiz oranı yıllık iki nokta iki (%

(b)

2.2);

Yukarıda yer alan alt paragraf (a)'ya ilaveten, Kredi'nin bir
bölümünün Liste'de 1 ve 2'de belirtilen projelerin danışmanlık
ücretlerinin ödenmesine ayrılması durumunda,
(i) Geri Ödeme dönemi, on (10) yıllık ödemesiz dönemi
takiben otuz (30) yıl;
(ii) Faiz oranı yıllık sıfır nokta yetmişbeş ( % 0.75); ve

(c)

Kullanım süresi, ilgili kredi anlaşmalarının yürürlüğe
girmesinden itibaren Liste'de 1 'de yer alan proje için sekiz (8)
yıl ve Liste'de 2'de yer alan proje için yedi (7) yıl olacaktır.
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(2) Yukarıda alt paragraf 1'de belirtilen kredi anlaşmaları, Fon'un
kredi anlaşmalarının ilgili bulunduğu projelerin çevreye etkilerini de
dikkate alarak, fizibilitesini tatmin edici bulmasından sonra
sonuçlandırılacaktır.
(3) Yukarıda alt paragraf (1) (c)'de bahsedilen her bir kullanım
süresi, iki Hükümetin ilgili mercilerinin onayı ile uzatılabilecektir.
3. (1) Kredi, Liste'de sıralanan projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli
mal ve/veya hizmetlerin alımı için Türk yürütücü kuruluş ile uygun
şartları haiz ülke yüklenicileri, satıcıları, müteahhitleri ve/veya
danışmanları arasında akdedilecek sözleşmeler kapsamında yürütücü
kuruluş tarafından sözkonusu yüklenicilere, satıcılara ve/veya
danışmanlara yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. Ancak yukarıda
belirtilen mal ve/veya hizmet alımlarının uygun şartlara haiz ülkelerde
üretilmiş veya bu ülkelerden temin edilmiş olma koşulu aranacaktır.
(2) Yukarıdaki alt paragraf 1'de bahsedilen uygun şartlara haiz
ülkelerin
kapsamı
iki
Hükümetin
ilgili
mercileri
arasında
kararlaştırılacaktır.
(3) Kredi'nin
bir
bölümü
Liste'de
sıralanan
projelerin
gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve krediden karşılanması uygun
bulunan yerel harcamaların finansmanında kullanılabilecektir.
4.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti! yukarıda 3'üncü paragrafın 1 'inci
alt paragrafında belirtilen mal ve/veya hizmetlerin temininin,, diğerleri
yanında, uluslararası ihale usullerini de düzenleyen fon ve ma! hizmet
temini yönergesine, bu usullerin uygulanamaz veya uygun olmadığı
durumlar dışında uygun olmasını sağlayacaktır.
5.
Kredi kapsamında s^tın alınacak malların deniz yoluyla nakliyesi
ve deniz sigortasıyla sigortalanması ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti nakliye ve sigorta şirketleri arasında adi! ve serbest bir
rekabet ortamını bozacak kısıtlamalar koymaktan sakınacaktır.
6.
Üçüncü paragrafın 1 'inci alt paragrafında belirtilen mal ve/veya
hizmetlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde temininde hizmetlerine
ihtiyaç duyulabilecek Japon vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyetı'ne
girişlerinde ve buradaki çalışmaları süresince ikametlerinde gerekli
kolaylıklar sağlanacaktır.
7.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kredi'nin yanısıra Kredi'ye ilişkin
olarak işleyen faiz ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyetinde doğabilecek
her türlü mali yükümlülük ve vergiden Fon'u muaf tutacaktır.
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,
(a) Kredi'nin amacına uygun olarak ve yalnızca Liste'de sıralanan
projelerin finansmanında kullanılmasını ve
(b) Kredi ile inşaa edilen tesislerin bu mutabakatta ifade olunan
amaçlara uygun olarak ve etkin bir biçimde kullanılmasını ve
gerekli bakımının yapılmasını

sağlayacak tedbirleri alacaktır.
9.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Liste'de sıralanan projelerde
kaydedilen gelişmeler hakkında Japon Hükümeti'ni ve Fon'u talepleri
üzerine ilgili bilgi ve verileri temin edecektir.
10. Her iki Hükümet bu mutabakat ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek
her türlü durumda karşılıklı istişarede bulunacaklardır.
Ekselansları yukarıda sunulan hususları Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti adına teyid ederlerse kendilerine müteşekkir olacağım.
Bu vesile ile Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü
istirham ederim."
Ekselanslarının Notası'nda yer alan mutabakatı Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti adına bir kez daha teyid etmekten şeref
duymaktayım.
Bu vesile ile Ekselanslarından en derin saygılarımın kabulünü
istirham ederim.

Recep ÖNAL
Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Bakanı

Ekselansları
Sayın Masahiko KOUMURA
Japonya Dışişleri Bakanı
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MÜZAKERE KAYITLARI
19 Ağustos 1999 tarihli Nota Teatisi'ne (bundan böyle " Nota
Teatisi" olarak anılacaktır) ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişme
ve ekonomik istikrar yolundaki çabalarını desteklemek amacıyla temin
edilecek olan Japon kredisi hakkında, Japon Heyeti ve Türk Heyetinin
temsilcileri aşağıdakilerin kayıt altına alınmasını uygun bulmuşlardır:
1.
Nota Teatisi'nin 3 üncü paragrafının 3 üncü altparagrafına ilişkin
olarak, Nota Teatisi'nin 1 inci paragrafında bahsi geçen projelerin
(bundan böyle "Projeler" olarak anılacaktır) uygulanması amacıyla
uygun yerel para ihtiyaçlarının finanse edilmesi hususunda Japon
Heyeti'nin temsilcileri belirtmişlerdir ki:
(1) Projelerin uygulanması ile doğrudan ilgili olmayan genel idari
harcamalar, inşaat dönemi faizi, vergiler ve harçlar, büro giderleri,
yürütücü kuruluş çalışanlarının ücretleri ve ikamet giderleri ile
gayrimenkul satın alımı, tazminatı ve benzerleri gibi yerel para
gerektiren işler, Nota Teatisi'nin 1 inci paragrafında sözü geçen Kredi
(bundan böyle "Kredi" olarak anılacaktır) gereğince uygun kabul
edilmeyecektir; ve
(2) ürünlerin ve/veya hizmetlerin tedariki, rekabetçi ihale
prosedürlerin e göre, bu prosedürlerin uygulanması imkanı bulunmayan
veya uygulanmasının yerinde olmayacağı haller hariç olmak üzere,
yapılacaktır .
2.
Japo n Heyeti'nin temsilcileri, Krediye ilişkin olarak belirtmişlerdir
ki, Nota Teatisi'nin 2 inci paragrafının (1) inci alt paragrafında bahsi
geçe n kredi anlaşması ile temin edilecek Kredi'nin miktarını aşan, Nota
Teatisi'nin eki olan Liste'nin birinci sırasında yeralan projenin tüm
finansal ihtiyaçları ve Nota Teatisi'nin eki olan Liste'nin ikinci sırasında
yer alan projenin, tüp tünel geçişi ve danışmanlık hizmetleri dışında,
tüm maliyeti, Projelerin sorunsuz biçimde uygulanmasını teminen,
Türkiy e Cumhuriyeti Hükümeti tarafından karşılanacaktır.
3.
Japo n Heyeti'nin temsilcileri, Nota Teatisi'nin 8 inci paragrafına
ilişkin olarak belirtmişlerdir ki, bahsi geçen paragraftaki gerekli önlemler,
Nota Teatisi'nin 3 üncü paragrafının (1)inci altparagrafında sözedilen
ihaleleri kazandırmayı teşvik ya da kazandırmak amacıyla uygulanan,
Türkiy e Cumhuriyeti'nde yolsuzluk olarak kabul edilecek herhangi bir
öneri , hediye veya ödeme, bu şekilde anlaşılabilecek bir uygulama veya.
menfaati önleyici tedbirleri de kapsayacaktır.
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4.
Her iki Heyet, Nota Teatisi'nin 3 üncü paragrafının birinci
altparagraftna ilişkin olarak aşağıdaki görüşleri paylaşmaktadırlar :
(1) uygun kaynak ülkelerinin satıcı ve yüklenicileri ifadesi, uygun
kaynak ülkeleri uyruğundaki gerçek kişiler veya bu ülkelerde şirketleşmiş
ve kayıtlı olan ve buna ilaveten malları ve hizmetleri üretmek veya temin
etmek üzer e bu ülkelerde uygun araçlara sahip olan ve işlerini de aslen
bu ülkelerd e yürüten tüzel kişiler anlamına gelir; ve
(2) uygun kaynak ülkelerinin danışmanları, uygun kaynak
ülkelerinin vatandaşları veya bu ülkelerin vatandaşları tarafından kontrol
edilen tüze l kişilerdir.
5.
Japo n Heyeti'nin temsilcileri belirtmişlerdir ki, aşağıdaki şartlara
uymak kaydıyla , danışmanlık hizmetlerinin bir kısmı uygun kaynak
ülkelerinin dışındaki ülkelerin danışmanları tarafından karşılanabilir:
sö z konusu danışmanlık hizmetleri için uygun kaynak ülkelerinin
dışındak i ülkelerin danışmanları tarafından karşılanan toplam adam-ay
oranı, genel toplamın % 50'sinden az olacaktır.
6.
Tür k Heyeti'nin temsilcileri, Heyetlerinin yukarıdaki 1, 2, 3, 4 ve 5
numaral ı paragraflarda yer alan hususların hiçbirine itirazı olmadığını
belirtmişlerdir.

Ankara, 19 Ağustos 1999

Japon Heyeti'nden
(İMZA)
Masahiko KOUMURA
Japonya Dışişleri Bakanı

Türk Heyeti'nden
(İMZA)
Recep ÖNAL
Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Bakanı
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J A P O N DENİZAŞIRI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ F O N U
Ek Mektup
Tarih
:17Eylül_1999
Ref. No. .Filî-1/99-80
Hazine Müsteşarlığı
Başbakanlık
İnönü Bulvarı
06510 E m e k - A n k a r a
Türkiye Cumhuriyeti
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürünün Dikkatine
Sayın Bayım,
İ l g i . TK-P14 İkraz No lu 17 Eylül 1999 tarihli Bozüyük - Mekece Y o l İyileştirme Projesi
Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu (Bundan böyle "Fon" olarak anılacaktır) ile Türkiye
Cumhuriyeti (Bundan böyle "Borçlu" olarak anılacaktır) arasında aktedilen 17 Eylül 1999 tarih
ve TK-P14 sayılı İkraz Anlaşmasıyla ilgili olarak, Fon ve Borçlu arasında aşağıda yapılan
anlaşmayı teyit etmekten memnuniyet duymaktayız :
1. Ön-ÇED Araştırması
Söz konusu Proje ile ilgili olarak Borçlu, Uygulayıcı Kurumun Ön-ÇED Araştırmasında
önerilen önlem / karşı önlemleri almasını sağlayacaktır.
2. Kamulaştırma Planı
Söz konusu Proje ile ilgili olarak Borçlu, Uygulayıcı Kurumun, plan tamamlandığında Fon'a
Kamulaştırma Planını vermesini sağlayacaktır.
3. İş İlerleme Raporu
Borçlu, Uygulayıcı Kurumun Fon'a Mekece - Adapazarı Y o l İyileştirme Projesinin İş
İlerleme Raporları da dahil olmak üzere, İş İlerleme Raporları ve Kamulaştırma Raporlarını
vermesini sağlayacaktır.
Yukarıdaki hususlara itirazınız olmadığını teyit ederek bu yazının iki nüshasını çıkarıp bir
nüshasını kendi kayıtlarınız için tutup diğer nüshasını da bize gönderiniz.
Saygılarımızla,
Shuhei S E Y A M A
Onay T a r i h i :
17 Eylül 1999
TÜRKİYE C U M H U R İ Y E T İ
M . Aydın K A R A G Ö Z
Genel Müdür
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü
Hazine Müsteşarlığı
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İkraz Anlaşması No. TK-P14
Japon Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti
Arasında Bozüyük-Mekece Yol İyileştirme Projesi
İçin Yapılan İkraz Anlaşması
17 Eylül 1999
Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti
Arasındaki TK-P14 No.lu 17 Eylül 1999 Tarihli
İkraz Anlaşması
Japon Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında yapılan 19 Ağustos 1999
tarihli Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik gelişme ve istikrarına yönelik çabalarına katkıda
bulunmak amacıyla Japon ikrazının uzatılması ile ilgili olarak teati edilen notanın ışığı altında;
Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu (Bundan sonra "Fon" olarak anılacaktır.) ve Türkiye
Cumhuriyeti (Bundan sonra "Borçlu" olarak anılacaktır.) bütün tamamlayıcı anlaşmaları da
içeren aşağıdaki İkraz Anlaşmasını (Bundan sonra "İkraz Anlaşması" olarak anılacaktır.)
akdetmişlerdir.
Madde I
İkraz
Bölüm 1. İkrazın Miktar ve Amacı
Prensip olarak Cetvel 1 'de tanımlanan ve ekte de verilmiş olan Bozüyük - Mekece Y o l
İyileştirme Projesinin (Bundan sonra "Proje" olarak anılacaktır.) yürütülmesi için YİRMİ
D O K U Z MİLYAR ÜÇ YÜZ ALTMIŞ YEDİ MİLYON Japon Yeni ( ¥ 29 367 000 000) ni
aşmamak üzere.İkraz Anlaşmasında öne sürülen hüküm ve şartlara ve Japonya'nın ilgili kanun ve
yönetmeliklerine (Bundan sonra "İkraz" olarak anılacaktır.) uygun olarak ancak ödemelerin
kümülatif toplamının İkraz Anlaşması şartları dahilinde sözü geçen limitleri aştığı takdirde, ilave
ödeme yapılmaması şartıyla Fonun Borçluya kredi vermesi konusunda bir anlaşmaya varılmıştır.
Bölüm 2. İkraz Dilimlerinin Kullanılması
(1) Borçlu, İkraz dilimlerini, Projenin uygulanması için gerekli uygun mal ve hizmetlerin
satın alınmasında Cetvel 4'de yer alan ve ekte verilen ilgili kaynak ülkelerden
(Bundan sonra "Uygun Kaynak Ülkeler" olarak anılacaktır. Tedarikçiler (Bundan
sonra "Tedarikçi, müteahhit,ve müşavirler olarak anılacaktır.) ekte verilen Cetvel 2'de
belirtilen tahsise uygun olarak kullandırtacaktır.
(2) İkraz Anlaşması dahilinde yapılacak son ödeme, İkraz Anlaşmasının geçerli olduğu
tarihten itibaren sekiz (8) yıl sonra aynı gün ve aydan daha sonra olmamak üzere
yapılacak ve Fon ile Borçlu arasında başka türlü bir anlaşma yapılması durumu
dışında, Fon tarafından daha fazla bir ödeme yapılmayacaktır.
Madde II
Geri Ödeme ve Faizler
Bölüm 1. Anaparanın Geri Ödenmesi
Borçlu, Cetvel 3'te yer alan ve ekte verilen Geri Ödeme Cetveline uygun olarak Kredinin
anaparasını Fona geri ödeyecektir.
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Bölüm 2. Faiz ve Ödeme Yöntemi
(1) Borçlu, anapara ( Bundan sonra "Anapara" olarak adlandırılacaktır.) ve bakiye,plarak
aşağıda belirtilen ödemeler için (a), (b) ve (c) kategorilerine tekabül eden ana paranın
yıllık yüzde
iki nokta ikisi (%2 2) oranında altı aylık aralıklarla Fon'a faiz
ödeyecektir
(a) A Kategorisinde (Ekte verilen Bölüm 1 Cetvel 2'ye uygun olarak) tahsis edilen
• İkraz dilimlerinden ödenen anapara
(b) Yukarıda (1) (a)'ya göre yapılacak ödemelerde İkraz dilimlerinden ödenen hizmet
bedelleri
(c) C Kategorisinde (Ekte verilen Bolum 1 Cetvel 2'ye uygun olarak) tahsis edilen ve
yukarıda 1 (a) ve 1 (b)'ye göre ödenen para
(2) Borçlu, anapara (Bundan sonra "Anapara olarak adlandırılacaktır.) ve bakiye olarak
aşağıda belirtilen ödemeler için (a), (b) ve (c) kategorilerine tekabül eden anaparanın
yıllık yüzde birinin üç bölü dördü (% 1 'in ü ) oranında altı aylık aralıklarla Fon'a
faiz ödeyecektir.
(a) B Kategorisinden tahsis edilen (Ekte verilen Bölüm 1 Cetvel 2'ye uygun olarak)
İkraz Dilimlerinden ödenen anapara,
(b) Yukarıda 2 (a)' ya göre yapılacak ödemelerde ikraz dilimlerinden ödenen hizmet
bedelleri;
(c) C Kategorisinde (Ekte verilen Bölüm 1 Cetvel 2'ye uygun olarak) tahsis edilen ve
yukarıda (2) (a) ve 2(b)'ye göre ödenen anapara.
(3) Borçlu, bir önceki yılın 20 Eylül tarihinden 19 Mart tarihine kadar geçen sürede
tahakkuk eden faizi her yılın 20 Mart tarihinde ve aynı yılın 20 Mart tarihinden 19
Eylül tarihine kadar geçen sürede tahakkuk eden faizi her yılın 20 Eylül tarihinde
Fon'a ödeyecektir. Şu şartla kı, ikraz dilimlerinden yapılacak son ödemenin tarihinden
önce.Borçlu, bir önceki yılın 20 Eylül tarihinden 19 Mart tarihine kadar tahakkuk eden
faizi her yılın 20 Nisan'ında ve bir önceki yılın 20 Mart tarihinden 19 Eylül tarihine
kadar geçen sürede tahakkuk eden faizi her yılın 20 Ekim tarihinde Fona ödeyecektir.
Madde III
Özel Şartlar
Bölüm 1. Genel Şartlar ve Hükümler
İkraz Anlaşmasına uygulanacak olan diğer şartlar ve hükümler aşağıda verilen ilave
şartlarla (Bundan böyle "Genel Şartlar ve Hükümler" olarak adlandırılacaktır. ) birlikte
Kasım 1987 tarihli Fon tarafından yayımlanan Genel Şartlar ve Hükümlerde yer alan
şartlar ve hükümlerdir.
(1) Genel Şartlar ve Hükümlerde yer alan "anapara" deyimi yerine "Anapara I" ve "Ana
para II" deyimi kullanılacaktır.
(2)

Borçlu, anapara geri ödemesini veya faiz ya da diğer ücretlerin ödemelerini hangi
sırayla uygulanacağını belirtmeksizin gerçekleştirirse, Fon bu ödemelerin Ana
para (I) ya da Anapara (îî)'ye ilişkin anapara, faiz veya diğer ücretler arasındaki uy
gulama sırasına karar verebilir.

(3) Genel Şartlar ve Hükümlerde yer alan Madde VII gözönüne alınmayacak ve Genel
Şartlar ve Hükümlerdeki "Garanti" ve "Garantör" deyimlerinin geçtiği her yer aynı
şekilde gözönüne alınmayacaktır
(4) Herhangi bir sözleşmenin Fon tarafından finansman bakımından uygunluğu tespit
edildikten sonra, tüm teklif sahiplerinin adlan, ihale bedelleri (müşavirin
görevlendirilmesi durumu hariç olmak üzere), ihalenin yapılması ile ilgili olarak
ihaleyi kazanan teklif sahibinin adı, Tedarikçinin adı, ile sözleşme miktarı Fon
tarafından kamuoyuna duyurulabilir.
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Borçlu, ihale belgeleri ve sözleşme gibi ihale ile ilgili belgelerde, yukarıda belirtilen
bilgilerin kamuoyuna duyurulması için gerekli bütün şartlan sağlayıp her türlü önlemi
alacaktır.
(5) Genel Şartlar ve Hükümlerdeki Bölüm 3.05 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
"İkraz Anlaşması çerçevesinde geri ödenmesi gereken anapara veya faiz ödemesi ile
diğer masrafların geri ödenmesinde herhangi bir gecikme olursa, Bölüm 3.03'de
belirtilen faiz, vade tarihinde ya da bu tarihten sonra vadesi geçmiş anapara miktarına
tahakkuk etmeyecek ve İkraz Anlaşmasında belirtilen faiz oranının üstünde yıllık
yüzde iki ( % 2) oranında hesaplanan bir vade aşım masrafı anapara, faiz veya diğer
masrafların vadesi geçmiş kısmına vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar
geçen süre için uygulanacaktır."
(6) Genel Şartlar ve Hükümlerdeki Bölüm 3.07 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
"Borçlu, Fon'un Tokyo Japonya, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Uchisaiwaicho şubesindeki hesabına yatırılan İkrazdan anapara, faiz ve diğer masraflara ilişkin
ödemeleri alacaktır."
Bölüm 2. İhale Prosedürü
Genel Şartlar ve Hükümler Bölüm 4.01 'de bahsedilen ihale ve
görevlendirilmesi ile ilgili kılavuz ekte verilen Bölüm 4'de yer alan kılavuz gibidir.

müşavirlerin

Bölüm 3. Ödeme Prosedürü
Genel Şartlar ve Hükümler Bölüm 5.01 'de yer alan ödeme prosedürü aşağıdaki gibi
olacaktır:
Bölüm 5'de ek olarak verilen Taahhüt Prosedürü, Türkiye Cumhuriyetinde tedavülde olan
para birimi dışında yapılan
sözleşme dilimlerinde Kabul Edilebilir Kaynak Ülkelerin
Tedarikçilerine yapılacak ödemelerde uygulanacaktır.
Bölüm 4. İkrazın İdaresi
(1) Borçlu, Projeyi yürütmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel
Müdürlüğünü (bundan böyle " K G M "
olarak anılacaktır.) yetkilendirmiş
bulunmaktadır.
(2) Borçlu Uygulayıcı
görevlendirecektir.

Kurum

vasıtasıyla

Projenin

yürütülmesi

için

müşavirleri

(3) İkraz dilimlerinden sağlanan kaynak, Projenin yürütülmesinde yetersiz kalırsa,
Borçlu, gereksinim duyabileceği kaynaklan temin etmek için vakit geçirmeksizin
düzenlemelere başlayacaktır.

(4) Borçlu, Fonun istediği şekil ve ayrıntıları içeren İş İlerleme Raporlarını Proje
tamamlanıncaya kadar dört ayda bir olmak üzere (Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım)
Fona vermesi için Uygulayıcı Kurumu görevlendirmiş bulunmaktadır.
(5) Projenin tamamlanmasını müteakip vakit geçirmeksizin veya her halükarda altı ayı
geçmeyecek şekilde Borçlu, Fonun isteyebileceği şekil ve ayrıntıları içeren proje
tamamlama raporunun Uygulayıcı Kurum tarafından Fona verilmesini sağlayacaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 153

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 154

15 Şubat 2 0 0 0 - S a y ı : 23965

(6) Borçlu, her zaman Uygulayıcı Kurumun
Proje ile ilgili tesislerin işletilmesi ve
bakımını yapmasını ve gerek duyulduğunda vakit kaybetmeksizin lüzumlu tüm
onarım ve değişiklikleri yapmasını sağlayacaktır.
Bolüm 5. Tebligat ve Talepler
Genel Şartlar ve Hükümler Bölüm 9.03 deki şartları sağlamak bakımından
adresler belirtilmiştir;

aşağıdaki

Fon için
Posta Adresi
DENİZAŞIRI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ F O N U
Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Japonya
İşlemler Şubesi, İdari Müdürünün Dikkatine
Telgraf: C O O P E R A T I O N F U N D
Tokyo
Teleks : Çağrı No.: J28430
Cevaplandırma Kodu : C O O P F U N D J28430
Borçlu için
Posta Adresi
Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı
İnönü Bulvarı, 06510 Emek - A N K A R A , TÜRKİYE
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürünün Dikkatine
Yukarıdaki adres ve / veya isimlerde bir değişiklik olursa, ilgili taraf diğer tarafa yeni adres ve /
veya isimleri yazı ile bildirecektir
ŞAHİTLERİN H U Z U R U N D A , yetkili temsilcileri aracılığı ile Fon ve Borçlu kendi adlarına
yukarıda yazılı olan yıl ve tarihte işbu İkraz Anlaşması akdedilmiş ve DENİZAŞIRI
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ F O N U Chiyoda-ku, Tokyo, Japonya adresine gönderilmiştir.

DENİZAŞIRI EKONOMİK
İŞBİRLİĞİ F O N U
adına

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
adına

Kyosuke SHINOZAVVA
Başkan
Kurul Başkanı

Aydın KARAGÖZ
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Mudünı
Hazine Müsteşarlığı
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Cetvel 1
Projenin Tanımı
Bölüm 1. Projenin Ana Çizgileri
(1) A m a ç :
Artan trafiğe cevap verecek şekilde Bozüyük - Mekece yolunun iyileştirilmesi.
(2) Yerleşim Yeri :
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Bozüyük- Mekece Kasabaları.
(3) Uygulayıcı Kurum
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ( K G M )
(4) İşin Kapsamı:
(a) İnşaat İşleri
(b) Müşavirlik Hizmetleri
İkraz dilimleri (a) ve (b) maddeleri için geçerlidir
Yukarıda bahsedilen kalemler ile diğer bütün kalemlerin bakiye miktarları Borçlu
tarafından finanse edilecektir.
Bölüm 2. Tahmini yıllık fon gereksinimleri aşağıda gösterildiği gibidir .

T a k v i m Yılı
(Ocak - Aralık
2000
2001
2002
2003
2004
2005
TOPLAM

İkraz İçin
(Milyon Japon Yenil

Proje için
(Milyon Japon Yenil

2,712
5,505
9,920
7,435
3,286
1.509

3,350
9,680
11,033
9,195
4,014
1,885

29,367.

39,157

İkraz dilimlerinin geri ödenmesi, Japon Hükümetinin Fon için yapacağı yıllık bütçe
tahsisatı sınırları içerisinde gerçekleşecektir.
Bölüm 3. Projenin, 2005 yılının Eylül ayında tamamlanması beklenmektedir.
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Cetvel 2
İkraz Dilimlerinin Tahsisi

Bölüm 1. Tahsisat
Tahsis Edilen İkraz Bedeli
(Milyon Japon Yeni)

Kategori
(A) İnşaat İşleri
(B) Müşavirlik Hizmetleri
(C) Gayri melhuz
Toplam

Finanse Edilecek Harcama

25,161
1, 690
2,516

m
80
100

29,367

N O T : Finanse edilmesi uygun görülmeyen kalemler şunlardır :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Genel idari harcamalar
Vergi ve resimler
Arazi ve kamulaştırma
Tazminat
Diğer dolaylı kalemler

Her ödemede, Fon ve Borçlu tarafından aksi bir karar alınmadıkça, ödenecek miktar,
bu Bölümde şart koşulan yüzdeyle toplam uygun görülen ödeme miktarı çarpılarak bulunacaktır.

Bölüm 2. Keşif bedelindeki değişiklik nedeniyle tahsisatın yinelenmesi
(1) Kategori (A) ve/veya (B)'deki kalemlerin keşif bedeli tahsis edilen miktarın altında
çıkarsa veya bu kalemlere ihtiyaç duyulmazsa, bu kategorinin tahsisatı , Fon
tarafından Kategori C de yinelenecektir.
(2) Kategori (A) ve/veya (B)'ye dahil olan kalemlerin keşif bedelinde herhangi bir artış
olursa, ikraz dilimlerinden finanse edilecek olan böylesi bir artışın, varsa, o bölümüne
eşit bir miktarı diğer kategorilerdeki kalemlerin maliyeti Fon tarafından belirlenen
beklenmedik durumlara ilişkin şartlara tabi olacak şekilde söz konusu kategoriden
Kategori C ye aktarılarak Borçlunun isteği doğrultusunda Fon tarafından tahsis
edilecektir.

Yflriirme ve İdare Bölümü Sayfa . 156

15 Þubat 2000 - Sayý : 23965

Sayfa: 157

RESMÎ G A Z E T E

Cetvel 3
Geri Ödeme Planı

1. Anaparanın Geri Ödenmesi (I)

Vade

Miktar
(Japon Yeni Cinsinden)

20 Eyiül 2006

748,028,000

Her 20 Mart ve 20 Eylül Tarihlerinde
20 Mart 2007'den başlayarak 20 Eylül
2024 tarihine kadar

748,027,000

2. Anaparanın Ger i Ödenmesi (II)

Vade

Mikta r
(Japon Yeni Cinsinden)

20 Eylül 2009

27,760,00 0

Her 20 Mart ve 20 Eylü l Tarihlerinde
20 Mart 2010'dan başlayara k 20 Eylül 2039
tarihine kadar.

27,704,000

Cetvel 4
İhale Prosedürü
Bölüm 1. İkraz çerçevesind e geri ödemelerde kullanılacak rehber
(1) İkraz dilimlerinde n finanse edilecek müşavirlik hizmetleri hariç, tüm mal ve
hizmetleri n ihalesi, Aralık 1997 tarihli O E C F İkrazları İhale Kılavuzu (bundan böyle
"İhale Kılavuzu " olarak anılacaktır.) doğrultusunda gerçekleşecektir.
(2) İkraz dilimlerinde n finanse edilecek Müşavirlerin görevlendirilmesi, Aralık 1997
tarihli O E C F Borçluları Tarafından Müşavirlerin Görevlendirilmesi Kılavuzu"
(Bunda n böyle "Müşavirlik Kılavuzu" olarak anılacaktır.)
doğrultusunda
gerçekleşecektir .
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Bölüm 2. Kabu l Edilebilir Kaynak Ülkeler
(1) İkra z dilimlerinden finanse edilecek ola n müşavirlik hizmetleri hariç bütün malzem e
v e hizmet ihalelerinde Kabul Edilebilir Kaynak Ülkeler, bütün ülke ve bölgeleri
kapsamaktadı r
(2) İkra z dilimlerinden finanse edilecek olan müşavirlik hizmetleri ihalelerinde, Kabul
Edilebili r Kaynak Ülkeler Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya'dır.
(3) Müşavi r Firmalara görev verilirken, bu firmalar aşağıdaki şanları n tamamını
karşılayacaklardı r :
(a) Dağıtılan hisselerin büyük bir çoğunluğu Kabul Edilebilir Kaynak Ülkelerin
vatandaşlarının elinde olacaktır,
(b) Tam gün çalışan müdürlerin büyük bir çoğunluğu Kabul Edilebilir Kaynak Ülk e
vatandaşı olacaktır;
(c) Bu firmalar Kabul Edilebilir Kaynak Ülke siciline kayıtlı olacaklardır.
(4) Yukarıd a (3). paragrafta belirtilen şartlardan en az birisini karşılamayan müşavir
firmala r tarafından sağlanan müşavirlik hizmetleri, bu hizmetler için gerekli ola n
topla m adam/ayın %50sinden
daha azını sağlayan firmalar da kabule şaya n
görülebili r
Bölüm 3. Ma l ve hizmetlerin ihale edilmesine
(Müşavirlik hizmetler i hariç)

ilişkin kararların Fon tarafından incelenmes i

Ekte verile n Cetvel 2'de belirtildiği üzere, Kategori A için tahsis edilen İkra z
Dilimlerinde n finanse edilen ihalelerde, aşağıda belirtilen prosedürler Genel Şartlar ve Hükümle r
Bölüm 4.02 uyarınc a Fonun inceleme ve onayına tabi tutulacaktır:
(1) Borçlu , Önseçim Uygulamalı Uluslararası Yarışma Usulü ile İhale (ICB) dışınd a
başk a bir ihale yöntemini uygulamak isterse, Fon'a İhale Yöntemi İnceleme Taleb i
başlığ ı altında (Ekte verilen Form No l'e uygun olarak)
bir talep yazısı
gönderecektir . Fon İhale Yöntem(Ier)i başlığı altında bir tebligatta bulunarak ona y
verdiğin i Borçluya bildirecektir.
(2) Önseçi m ilanı ve/veya bildiriminden önce, Borçlu Önseçim Değerlendirme
Kriterlerini n İncelenmesi Talebi başlığı altında bir bildirimde bulunmak suretiyle
incelenme k ve onaylanmak üzere önseçim değerlendirme kriterlerin i Fon'a
gönderecektir . Fonun söz konusu kriterlere onay vermesi durumunda, Fon Önseçim
Değerlendirm e Kriterlerinin İncelenmesi Bildirimi başlığı altında bir bildirimde
bulunma k suretiyle olur verdiğini bildirecektir. Borçlunun söz konusu kriterler
üzerind e değişiklik yapması Fonun önceden alınacak yazılı onayına tabidir. Eğer Fon
gerekl i görürse, Önseçim Belgeleri ile ilgili
olarak da inceleme yapıp onayını
vermesin i zorunlu kılabilir.
(3) Yeterl i görülen Firmalar belirlendiğinde, Borçlu, Önseçim Sonuçlarının İncelenmesi
Taleb i başlığı altında bir tebligatta bulunarak, söz konusu firmaların listesi ve seçim
işlemin i ilgili bütün belgelerle birlikte yaptığı seçimin nedenlerini de anlatarak
incelem e ve onaylaması için Fon'a gönderecektir Borçlu, Fon'un makul olarak
isteyebileceğ i önseçim uygulaması ile ilgili diğer bütün belgeleri bilgi amacıyla Fona
gönderecekti r Fonun söz konusu belgelere onay vermesi durumunda, verdiği bu onayı
Önseçi m Sonuçları ile ilgili tebligatta bulunmak suretiyle Borçluya bildirecektir.
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(4) Teklif vermeye çağırmadan önce, Borçlu Teklif Değerlendirme Kriterleri ile ilgili bir
bildirimde bulunmak suretiyle teklif değerlendirme kriterlerini inceleme ve
onaylaması için Fona gönderecektir. Fon Borçludan ihale ile ilgili dokümanları
kendisini bilgilendirmek amacıyla kendisine göndermesini isteme hakkını saklı tutar.
Fonun söz konusu belgelere onay vermesi durumunda, verdiği bu onayı Teklif
Değerlendirme Kriterleri ile ilgili olarak bir bildirimde bulunmak suretiyle Borçluya
bildirecektir. Borçlunun söz konusu kriterler üzerinde değişiklik yapması Fonun
önceden alınmış yazılı onayına tabidir. Eğer Fon gerekli görürse, ihale belgeleri ile
ilgili olarak da inceleme yapıp onayını vermesini zorunlu kılabilir.
(5) İhaleyi kazanan teklif sahibine herhangi bir tebligat yapılmadan önce, Borçlu Fon'a
Tekliflerin Analizi ve İhalenin Yapılmasına İlişkin Tavsiyelerin İncelenmesi Talebine
ait yazı ile birlikte tekliflerin analizi ve ihalenin yapılmasına ilişkin tavsiyeleri
incelemesi ve onaylaması amacıyla gönderecektir. Borçlu, Fon tarafından makul
ölçülerde talep edilebilecek ihale belgeleri gibi dokümanları bilgi sahibi olmasını
sağlamak amacıyla Fona gönderecektir. Fon söz konusu dokümanlara onay verdiğinde,
Fon Tekliflerin Analizi ve İhalenin Yapılmasına İlişkin Tavsiyelerle ilgili olarak bir
tebligatta bulunarak Borçluyu durumdan haberdar edecektir.
(6) İhale Kılavuzu Bölüm 5.10'da belirtildiği üzere, Borçlu, sözleşmenin uygunluğunu
sağlamak amacıyla bütün teklifleri reddederse veya en düşük teklifi veren bir ya da iki
teklif sahibi ile görüşmelerde bulunmak isterse, Borçlu Fondan ön inceleme yapıp
onay vermesini isteyerek nedenlerini Fona bildirecektir. Fon onay verdiğinde,
Borçluya onayını bildirecektir. İhalenin tekrar yapılması durumunda,
sonradan
izlenecek bütün prosedürler paragraf 1 ile 5'e uygun olacaktır.
(7) Sözleşmeyi akdettikten hemen sonra, Borçlu, Fon'a Sözleşmenin İncelenmesi Talebi
(Ekte verilen Form 2'deki gibidir.) sözleşmenin tasdikli suretini incelenmesi ve
onaylanması için gönderecektir. Fon sözleşmenin İkraz Anlaşmasına uygun olduğunu
belirlediğinde, Sözleşme ile ilgili olarak tebligatta bulunarak Borçluyu durumdan
haberdar edecektir.
(8) Fon tarafından incelenmiş olan sözleşme üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması
veya sözleşmenin iptal edilmesi durumunda , söz konusu değişikliğin sözleşmeyi
önemli ölçüde değiştirmemesi ya de sözleşme bedelini etkilememesi şartıyla Fon'un
önceden yazılı onayının alınması zorunludur. Değişikliğin önemli ölçülerde olmaması
ya da sözleşme bedelinin bu değişiklikten etkilenmemesi durumunda Fon'un onayının
alınmasına gerek yoktur.
Bölüm 4. Fon'un, Müşavirlerin görevlendirilmesiyle ilgili olarak alınan kararlan incelemesi
(1) Genel Hükümler ve Şartlar Bölüm 4.02'ye uygun olarak, aşağıdaki prosedürler Fon'un
inceleme ve onayına tabidir.
(a) Müşavirlerden teklif alınmadan önce, Borçlu, Fon'a Belgelerin incelenmesine ilişkin talep
yazısı ile birlikte Genel Bilgiler, Kısa Müşavir Listesi ve Davet Mektubunu incelemesi ve
onaylaması için gönderecektir. Fon'un söz konusu dokümanlara onay.vermesi halinde, Fon,
Genel Bilgiler, Kısa Müşavir Listesi ve Davet Mektubu ile ilgili olarak bir tebligatta
bulunarak Borçluya durumu bildirecektir, Borçlunun söz konusu belgeler üzerinde herhangi
bir değişiklik yapması durumunda Fon'un önceden onay vermesi gerekmektedir.
(b) İlk sırada yer alan müşaviri sözleşme ile ilgili olarak görüşmelerde bulunmaya çağırmadan
önce, Borçlu, Müşavirler Tarafından Verilen Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Raporun
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İncelenmesi Talebiyle birlikte alınan tekliflerin değerlendirme sonuçlarını Fonun incelemesi
ve onayı için Fon'a gönderecektir Fon'un söz konusu belgelere onay vermesi durumunda,
bu durumu Müşavirler Tarafından Verilen Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Raporu
konu alan bit tebligatta bulunmak suretiyle Borçluya bildirecektir
(c) Borçlu, Müşavirlik Hizmetleri Kılavuzu Bolüm 3 01 (2) uyarınca , belirli bir müşaviri
görevlendirmek isterse, Davet Mektubu ve Genel Bilgiler ile birlikte gerekçelerini de yazarak
Fon'a durumu bildirecektir. Fon'un onayı alındıktan sonra, Borçlu, Davet Mektubu ile Genel
Bilgileri ilgili müşavire gönderebilecektir Borçlu müşavir tarafından verilen teklifi uygun
görürse, sözleşme ile ilgili şartları (mali şartlar da dahil) görüşebilir
(d) Sözleşmeyi akdettikten hemen sonra, Borçlu, Sözleşmenin incelenmesi Talebi (Ekte verilen
Form No.3'deki gibi) ile birlikte sözleşmenin tasdikli bir suretini inceleyip onaylaması için
Fon'a gönderecektir Fon'un sözleşmeyi İkraz Anlaşmasına uygun olduğunu belirlemesi
durumunda, Sözleşme ile ilgili olarak bir tebligatta bulunarak bu durumu Borçluya
bildirecektir.
(e) Fon tarafından incelenmiş olan sözleşme üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya
sözleşmenin iptal edilmesi durumunda , söz konusu değişikliğin sözleşmeyi önemli ölçüde
değiştirmemesi ya da sözleşme bedelini etkilememesi şartıyla Fon'un önceden yazılı
onayının alınması zorunludur. Değişikliğin önemli ölçülerde olmaması ya da sözleşme
bedelinin bu değişiklikten etkilenmemesi durumunda Fon'un onayının alınmasına gerek
yoktur.
(2) Müşavir firma tarafından tarihi atılıp imzalanmış olan müşavir firmanın uygunluğuna dair
beyanname sözleşmeye eklenecektir:
Aşağıda imzası bulunan ben, (müşavir firmanın adı'nın (Kabul edilebilir kaynak ülkenin a d ı ' d e
kayıtlı olduğunu ve kabul edilebilir müşavir firma olup dağıtılan hisselerin
yüzdesinin
(-— %) (Kabul edilebilir kaynak ülke / ülkelerin ad(darl)ı vatandaşlarının ellerinde olduğunu ve
tam gün çalışan müdürlerin
yüzdesinin (-— %) (Kabul edilebilir kaynak ülke/ülkelerin
addarlı ) vatandaşları olduğunu beyan ederim Aşağıda imzası bulunan ben İkraz Anlaşması
Bölüm 2 (3), T3blo 4'de belirtilen şartlardan en az birisini karşılamayan müşavir firmalar
tarafından temin edilen toplam adam/ayın gerekli müşavirlik hizmetleri için yüzde
(— %)
olduğunu da ayrıca beyan ederim
Form N o : 1
Tarih :
Ref No
DENİZAŞIRI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FONU
Tokyo / Japonya
İşlemler Şubesi III, Yönetim Müdürünün Dikkatine
Sayın Bay ve Bayan,
İHALE USUL(LER)INİN İNCELENMESİ TALEBİ
İlgi Bozüyük - Mekece Yol İyileştirme Projesi, 17 Eylül 1999 tarihli İkraz Anlaşması
No:TK-P14
Yukarıda bahsedilen ikraz Anlaşmasının ilgili hükümleri uyarınca, İhale Usulleri
incelemeniz üzere ilişikte verilmiştir.
Mutabakatınızı bildirmenizden memnuniyet duyacağız.
Saygılarımızla,
( B o r ç l u n u n adı)
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Ek Sayfa No.:
1. Projeni n adı
2. İhale Yöntem(ler) i
(
(
(
(
(

3

)
)
)
)
)

Önseçi m Uygulaması Olmadan Uluslararası Yarışma Usulü
Sınırl ı Uluslararası (Yerel) İhale Usulü
Uluslararas ı (Yerel) İhale Usulü
Doğruda n Sözleşme
Diğe r (
)

İhale Yöntemini n Seçilmesine İlişkin Nedenlerin Ayrıntıları.
Örneğin, teknik konular, ekonomik faktörler, deneyim ve kapasite.

4. Tedarikçini n Adı ve Uyruğu
(Sınırlı Uluslararas ı (Yerel) İhale Usulü olması durumunda)

5. Tahmin i Sözleşme Bedeli
Yabancı Par a Birimi
Yerel Par a Birimi

6.

Sözleşmed e yer alan ana kalemler

7.
(
(
(
(
(

Sözleşmeni n Türü
) Anahta r Teslimi
) Mal/Ekipman/Malzem e İhalesi
) İnşaa t İşleri Sözleşmesi
) Hizme t İhalesi
) Diğe r

8. Takvi m
i)
Sözleşmeni n Akdedildiği Tarih
ii)
Yüklem e Tarihi ve / veya İş / Hizmetlere Başlanıldığı Tarih
iii)
Tamamlam a Tarihi (teslimatlar ya da yapım işleri için)
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Form No.:2
Tarih:
Ref No..

DENİZAŞIRI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ F O N U
Tokyo / Japonya
İşlemler Şubesi III, Yönetim Müdürünün Dikkatine

Sayın Bay ve Bayan,
SÖZLEŞMENİN İNCELENMESİ TALEBİ
17 Eylül 1999 tarihli ve TK-P14 No.lu İkraz Anlaşmasının ilgili maddeleri uyarınca,
Bozüyük - Mekece Y o l İyileştirme Projesiyle ilgili Sözleşmenin tasdikli bir sureti ilişikte
verilmiştir. Sözleşme ile ilgili ayrıntılar aşağıda verilmektedir .
1. Sözleşmeni n Adı ve Tarihi
2. Tedarikçini n Adı ve Uyruğu :
3. Alıcının Ad ı
4 Sözleşme Bedel i
5. Uygun Görüle n Harcama
6 Uygulanaca k Finansman Miktarı:
(Kabul edilebili r harcamaların %
sına tekabül etmektedir.)
7. Malların Tanım ı ve Menşei :
Sözleşm e ile ilgili olarak bize bir tebligatta bulunmanız suretiyle Sözleşmeye olur
verdiğinizi bildirmenizde n memnuniyet duyacağız

Saygılarımızla,
(Borçlunun Adı)

(Yetkili imza)
I
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Form No.:3

Tarih :
Ref No.:
DENİZAŞIRI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FONU
Tokyo/ Japonya
İşlemler Şubesi 111, Yönetim Müdürünün Dikkatine
Sayın Bay ve Bayan,
SÖZLEŞMENİN İNCELENMESİ TALEBİ (Müşavirlik hizmetleri için)
17 Eylül 1999 tarihli ve TK-PI4 No.lu İkraz Anlaşmasının ilgili maddeleri uyarınca,
Bozüyük - Mekece Yol İyileştirme Projesiyle ilgili Sözleşmenin tasdikli bir sureti ilişikte
verilmiştir. Sözleşme ile ilgili ayrıntılar aşağıda verilmektedir :
1. Sözleşmenin Adı ve Tarihi:
2. (1) Kabul Edilebilir Kaynak Ülke vatandaşlarının
sahip olduğu hisselerin yüzdesi.
(2) Kabul Edilebilir Kaynak Ülke vatandaşı
olan tam-güm çalışan müdürlerin yüzdesi:
3. İşverenin Adı :
4. Sözleşme Bedeli :
5. Uygun Görülen Harcama
6. Uygulanacak Finansman Miktarı:
(Kabul edilebilir harcamaların % ..... sına tekabül etmektedir.)
Sözleşme ile ilgili olarak bize bir tebligatta bulunmanız suretiyle Sözleşmeye olur
verdiğinizi bildirmenizden memnuniyet duyacağız.
Saygılarımızla,
(Borçlunun Adı)

(Yetkili imza)
Cetvel 5
Taahhüt Prosedürü
Temmuz 1988 tarihli TAAHHÜT PROSEDÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti para birimi dışında bir
para birimi üzerinden belirtilen sözleşme bölümlerinin Kabul Edilebilir Kaynak Ülkelerdeki
Tedarikçilerden temin edilecek mal ve hizmetlerin satın alımı için İkraz dilimlerinden yapılacak
ödemelerde, üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış haliyle aşağıdaki ilave koşullarla birlikte
uygulanacaktır.
1. TAAHHÜT PROSEDÜRÜ Bölüm 1.(2) uyarınca, Japon Bankası Tokyo-Mitsubishi Ltd.
Tokyo olacaktır
2. TAAHHÜT PROSEDÜRÜ Bölüm 1.(2) uyarınca Tedavül bankası Türkiye Merkez
Bankasıdır.
3. (a) Borçlu, söz konusu Taahhüt Mektubunun tanzim edildiği tarihte hizmet bedeli olarak
Taahhüt Mektubunda yazılı olan miktarının yüzde onda biri (%0,1) oranına eşit miktarda
Fon'a Japon Yeni üzerinden ödemede bulunacaktır. Fon, Japon Bankasına Borçludan hizmet
bedeline ilişkin makbuzu aldıktan sonra Taahhüt Mektubunu verecektir.
(b) Söz konusu hizmet bedeline eşit bir miktar İkraz Dilimlerinden finanse edilecek ve Fon
Taahhüt Mektubunun düzenlendiği tarihte bu bedeli hizmetlerin karşılığı olarak kendisine
ödeyecektir. İkraz dilimlerinden yapılan bu ödeme İkraz Anlaşması hüküm ve şartları
çerçevesinde Borçlu üzerinde geçerli ve bağlayıcı bir yükümlülük olacaktır
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DENİZAŞIRI EKONOMİK
İŞBİRLİĞİ FONU
JAPONYA

Ek Mektup
Tarih . 17 Eylül 1999
İlgi No: F 111-199-79
Hazine Müsteşarlılğı
Başbakanlık
İnönü Bulvarı
06510 Emek-Ankara
Türkiye Cumhuriyeti

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürünün dikkatine
Sayın Bay,
İlgi : 17 Eylül 1999 tarihli TK-P15 no.lu Kredi Anlaşması kapsamında Boğaz Demiryolu
Tüp Geçiş Projesi (I)
1

Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu (bundan sonra "Fon Olarak geçecektir) ile Türkl/e
Cumhuriyeti (bundan sonra "Borçlu" olarak geçecektir) arasında aktedilen 17 Eylül 1999 tarih
TK_P15 no lu Kredi Anlaşması ile ilgili olarak Fon ile Borçlu arasında aşağıdaki anlaşmayı
onaylamaktan memnuniyet duymaktayız.
1.

Projeyi Uygulayacak Kuruluş :

(1)

Borçlu, ana görevi projeyi en etkili şekilde gerçekleştirmek olan Proje Gerçekleştirme
Birimini (bundan sonra "PIU" olarak geçecektir) teşkil edecektir.

(2)

PlU'nun teşkilini takiben Borçlu, Proje ile ilgili sorumluluk, görev ve yükümlülüklerini
PlU'ya devretmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere Uygulayıcı Kuruluşu
görevlendirecektir.

(3)

Borçlu, en nitelikli personelin temin edilmesi dahil olmak üzere PlU'nun işlemlerini
desteklemek için her türlü önlemi alacaktır.
Proje uygulama sürecinde Çevre Konularının Kontrolü Borçlu, Uygulayıcı Kuruluşun,
müşavirlerin de desteğiyle aşağıdaki konularda çevre kontrolü yapmasını
sağlayacaktır

2.

3.

-

İnşaatın, balık göçü üzerindeki etkisinin değerlendinlmesi,

-

Gürültü ve titreşim etkisinin değerlendirilmesi,

-

Kazıdan çıkan atık malzemenin kalitesi ve miktarı dikkate alınarak atık planının
hazırlanması,

»

*

- İnşaat sırasında izlemenin gerçekleştirilmesi,
Kamulaştırma Planı :

Borçlu, Projenin Kamulaştırma Planı tamamlandığında Fona gönderilmesi için
Uygulayıcı Kuruluşu görevlendirecektir
Yukarıda belirtilenlerle ilgili onayınızı, bu mektubu bir nüshası kayıtlarınız, bir diğeri ise
tarafımıza gönderilmek üzere imzalı, iki nüsha halinde hazırlayarak bildirmenizi rica ederiz.
Onay
17 Eylül 1999 günü
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
M.Aydın KARAÖZ
Genel Müdür
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Hazine Müsteşarlığı
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Sayfa : 165

Kredi Anlaşması No: TK-P15
Japonya Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti
Arasında Boğaz Demiryolu Tüp Geçişi Projesi (1) İçin
Kredi Anlaşması
17 Eylül 1999
Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti
Arasında 17 Eylül 1999 Tarihli TK-P15 No.lu
Kredi Anlaşması

Türkiye Cumhuriyetinin 'ekonomik dengesinin ve kalkınma gayretlerinin geliştirilmesi
açısından Japon kredisinin genişletilmesini içeren 19 Ağustos 1999 tarihli Japon Hükümeti ve
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Nota Değişiminin kapsamı ışığında,
DENİZAŞIRI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FONU (bundan sonra "Fon" olarak geçecektir)
ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ (bundan sonra "Borçlu" olarak geçecektir) aşağıdaki Kredi
Anlaşmasına (bundan sonra "Kredi Anlaşması" (buradaki tüm ek anlaşmaları kapsar) olarak
geçecektir) varmışlardır,

Madde I
Kredi

Bölüm 1. Kredinin Miktarı ve Amacı
Kredi Anlaşmasında belirtilen hükümler ve şartlara göre ve ilgili Japon Kanunlarına ve
Yönetmeliklerine uygun olarak ekteki Çizelge 1'de tanımlanan Boğaz demiryolu Tüp Geçişi
Porjesinin (I) (bundan sonra "Proje" olarak geçecektir) gerçekleştirilmesi için Fon, Borçluya
ONİKİMİLYAR DÖRTYÜZALTMIŞDÖRT MİLYON Japon Yenini (12.464,000.000 Y)
a ş m a y a c a k miktarda borç (bundan sonra "Kredi" olarak geçecektir) vermeyi kabul etmiştir,
ancak Kredi Anlaşması kapsamındaki ödemelerin kümülatif toplamı belirtilen limite
ulaştığında, Fon daha fazla ö d e m e yapmayacaktır.
Bölüm 2. Kredi Gelirlerinin Kullanımı:
(1) Borçlu, ekteki Çizelge 2'de tanımlanan düzenlemelere uygun olarak, projenin
gerçekleşmesi için gerekli ma! ve hizmetlerin ekteki çizelge 4'de belirtilen kaynak
ülkelerin satıcılarından, müteahhitlerinden ya da danışmanlarından (bundan
sonra "Temin eden" olarak anılacaktır) satın alınması için kredi kullanımını
sağlayacaktır.
(2) Fon ve Borçlu arasında aksi belirtilmediği takdirde, Kredi Anlaşması
kapsamındaki son ödeme, Kredi Anlaşmasının geçerlilik tarihinden yedi (7) yıl
sonra aynı gün ve aydan daha ileri tarihte yapılmayacak, bu tarihten sonra Fon
tarafından daha fazla ö d e m e d e bulunulmayacaktır.
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Madde II
Geri Ö d e m e ve Faiz

Bölüm 1. Ana Paranın Geri Ödenmesi
Borçtu, ekteki çizelge 3'te belirtilen Amortizasyon Çizelgesine uygun olarak Kredi'nin
ana parasını Fon'a geri ödeyecektir.

Bölüm 2. Faiz ve Buna Bağlı Ödeme Metodu
(1) Borçlu, ödenmiş ve kalan ana para üzerinden yıllık yüzde birin üçte dördü (%1'in
Ü) oranındaki faizi, Fona yarı yılda bir ödeyecektir.
(2) Borçlu, her yıl 20 Mart tarihinde bir önceki yılın 20 Eylül tarihinden 19 Mart
tarihine kadar tahakkuk eden faizi her yıl 20 Eylül tarihinde o yılın 20 Mart
tarihinden 19 Eylül tanhine kadar tahakkuk eden faizi, kredi akışının son ö d e m e
tarihinden önce, 20 Nısan'da, bir önceki yılın 20 Eylül tarihinden o yılın 19 Mart
tarihine kadar tahakkuk eden faizi ve her yıl 20 Ekimde, o yılın 20 Mart tarihinden
19 Eylül tarihine kadar tahakkuk eden faizi F o n a ödeyecektir.

Madde III
Özel Hükümler

Bölüm 1. Genel Hükümler ve Şartlar
Kasım 1987 tarihli Fon'un Genel Hükümleri ve Şartlarında belirtilenlerle birlikte
aşağıdaki ek maddeler (bundan sonra "Genel Hükümler ve Şartlar""olarak anılacaktır) Kredi
Anlaşmasına genel olarak uygulanacak diğer hükümler ve şartlardır.
(1)

(2)

Genel Hükümler ve Şartların Madde Vll'si kayıt dışına çıkarılacaktır ve sonuç
olarak, Genel Hükümler ve Şartların herhangi bir bölümünde bahsi geçen
"Garanti" ya da "Garantör" ile ilgili kısım aynı şekilde dikkate alınmayacaktır
Fon'un finansına uygun bir sözleşme belirlendikten sonra, tüm teklif verenlerin
isimleri, teklif fiyatları (müşavir çalıştırılması durumu hariç) sözleşme yapmaya
hak kazanan teklif sahibinin ismi, tedarik selen firma ismi ve sözleşme miktarı fon
tarafından açıklanacaktır.
Borçlu yukarıdaki bilgilerin açıklanması için ihale dokümanları ve sözleşmeler gibi
ihale ile ilgili dokümanları sağlayacak şekilde gereken tüm tedbirleri alacaktır.

(3) Genel Hükümler ve Şartlar Bölüm 3 05'e aşağıdaki bölüm eklenecektir.
" Ana paranın geri ödemesi veya faiz ödemesi veya Kredi Anlaşması kapsamında
istenilen diğer ödemelerin gecikmesi durumunda, vadesi geçmiş ana para miktarı üzerinden
tahakkuk eden, Bölüm 3.03'de belirtilen faize son verilecek ve vade tarihinden sonra ve
gecikmiş ödemeler yıllık yüzde iki (% 2) oranında hesaplanacaktır, gecikmiş ana para
miktarı, faiz veya diğer ödemeler vade tarihinden asıl ö d e m e gününden bir önceki güne
kadar olan dönem için Kredi Anlaşmasında belirtilen faiz oranının üstünden ödenecektir."
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Sayfa : 167

Genel Hükümler ve Şartlar Bölüm 3.07'ye aşağıdaki bölüm eklenecektir.

"Borçlu, ana para ve faiz ve diğer ödemelerinin tümünü, The Bank of TokyoMitsubishi, Ltd., Uchisaivvaicho Office, Tokyo Japonya'daki Fon'un hesabına
ödeyecektir."

Bölüm 2. Satın Alma İşlemleri :
Genel Hükümler ve Şartlar Bölüm 4 01'de belirtilen satın alma ve müşavir çalıştırılması
için kurallar, burada Ek-4 Satın Alma işlemleri olarak yer alacaktır.
Bölüm 3 Harcama işlemleri:
Genel Hükümler ve Şartlar Bölüm 5.01 'de belirtilen harcama işlemleri aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilecektir.
(1) Ekli çizelge 5'teki Taahhüt işlemleri, sözleşmede Türkiye Cumhuriyeti para birimi
dışındaki para birimleri kısmı ile ilgili olarak Uygun Kaynak Ülkelerin üreticilerine
yapılacak ödemelerde uygulanacaktır.
(2) Türkiye Cumhuriyeti Üreticileri ve Türkiye Cumhuriyetinden başka uygun kaynak
ülke üreticileri ile yapılan sözleşmede belirtilen para birimi ile yapılacak
harcamaların ödemesi, ekli çizelge 6'da belirtilen Transfer işlemlerine uygun olarak
yapılacaktır.

Bölüm 4. Kredi Yönetimi :
(1) Borçlu, projenin gerçekleştirilmesi için Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları
inşaatı Genel Müdürlüğünü (bundan sonra "Uygulayıcı Kuruluş" olarak anılacaktır)
yetkilendirecektir
(2) Borçlu, projenin gerçekleştirilmesi için Uygulayıcı Kuruluşun müşavir çalıştırmasını
sağlayacaktır.
(3) Projenin gerçekleştirilmesi için krediden sağlanan fonların yeterli olmaması
durumunda, borçlu gereken fonların sağlanmasını teminen derhal düzenlemeler
yapacaktır.
(4) Borçlu, proje tamamlanıncaya kadar her yıl Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım
aylarında Fon'un istediği şekil ve detayda ilerleme raporunu Fon'a göndermesi için
Uygulayıcı Kuruluşu görevlendirecektir.
(5) Borçlu, Fon'un istediği şekil ve detayda hazırlanan proje tamamlama raporunu
Fon'a hemen, ya da projenin tamamlanmasından sonra altı (6) aydan geç
olmamak üzere göndermesi için Uygulayıcı Kuruluşu görevlendirecektir.
(6) Borçlu, proje ile igili tesislerin işletilmesi ve korunması ve gerekli tamir ve
yenilemelerin yapılması için Uygulayıcı Kuruluşu görevlendirecektir.
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Bölüm 5. Uyarılar ve istekler
Aşağıdaki adresler, Genel Hükümler ve Şartlar Bölüm 9.03 uyarınca belirlenmiştir.
Fon :
Posta Adresi :
T H E O V E S E A S ECONOMİC C O O P E R A T I O N FUND
Takebashi Goda Building, 4-1, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0004, Japan

Attention : Managing Director, Operation Depatment III
Telgraf Adresi : COOPERATIONFUND Tokyo
Telex:

Coll No. J 28430
Answer Back Code : C C O P F U N D J 28430

Borçlu .
Posta Adresi.
Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı
İnönü Bulvan, 06510 Emek, Ankara, Türkiye
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürünün dikkatine.

Yukarıda belirtilen adresler ve/veya isimlerin değişmesi durumunda, yeni adres ve/veya
isimler, diğer tarafa yazılı olarak derhal bildirilecektir.
Tam yetkili Fon ve. Borçlu yetkilileri, Denizaşırı Ekonomik işbirliği Fonu, Chiyoda-ku,
Tokyo Japonya ofisinde yukanda yazılı gün ve yılda Kredi Anlaşmasını uygulamaya koymak
üzere görevlendirilmişlerdir.

Denizaşın Ekonomik İşbirliği Fonu

Türkiye Cumhuriyeti

Kyosuke SHINOZAWA
Başkan
Yönetim Başkanı

M.Aydın KARAÖZ
Genel Müdür
Dış Ekonomik ilişkiler
Genel Müdürlüğü
Hazine Müsteşarlığı

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 168

Sayfa : 169

RESMÎ G A Z E T E

15 Şubat 2000 - Sayı : 23965

Çizelge 1
Projenin Tanımı

Bölüm 1. Projenin Ana Hatları
(1)

Amaç:

Trafik sıkışıklığını azaltarak, hava kirliliğini yok etmek amacıyla İstanbul şehrini fiziksel
olarak iki yerleşim alanına ayıran Boğazın iki tarafını bağlayacak ilk demiryolu bağlantısını v e
üçüncü uluslararası ulaşımı inşaa etmek,
(2)

Yer:
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyük Metropolitan Alanı

(3)

Uygulayıcı Kuruluş:

Ulaştırma
Müdürlüğü
(3)

Bakanlığı

Demiryollar,

Limanlar

ve

Hava

Meydanları

İnşaatı

Gene l

diğer tüm maddeler

Borçlu

işi n K a p s a m ı :
(a ) İnşaat işleri
(b ) Müşavirlik hizmetleri
Madd e (a) ve (b) için kredi sağlanacaktır.

Yukarıd a bahsedilen maddelerden
tarafında n finanse edilecektir.

kalan kısım ve

Bölü m 2. Tahmini Yıllık Fon gereksinimleri aşağıda gösterilmektedir.

Takvi m Yılı
(Ocak-Aralık )
200 0
200 1
200 2
200 3
200 4
200 5
200 6
200 7

Kredi için
(Milvon Jaoon Yeni)

Proje için
(Milvon Japon Yeni)

1.143
414
9784
1.123

5.178
2.764
36.591
44.474
60.038
27.483
21.553
98

12.464

198.179

Kred i harcamaları , Japon Hükümetinin yıllık bütçesinden Fon'a ayırdığı sınırlar içinde
yapılacaktır .
Bölü m 3. Projenin Aralık 2007'de tamamlanması beklenmektedir.
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Çizelge 2
İkraz Gelirlerinin Tahsisi

Tahsis

Bölüm 1.

Kategori

Ayrılan Kredi Miktarı
(Milyon Japon Yeni)

A) İnşaat işleri
B) Müşavirlik hizmetleri
Toplam

Finans edilecek
Harcama % si

9.093
3.371
12464

100
100

Not. Finansmanı mümkün olmayan kalemler aşağıda belirtilmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)

Genel idari giderler
Vergi ve gümrükler
Arazi ve mülk satın alınması
Tazminat
Diğer dolaylı maddeler

Her bi r kategori için harcamalar dikkate alındığında, fon ile borçlu arasında diğer bir
şekilde anlaşm a yapılmadığı durumda, bu bölümde belirtilen kategoriye ait yüzde ile
çarpılarak uygu n harcama hesaplanacaktır.
Bölü m 2. Maliyet tahminlerinde değişiklik yapılması durumunda yeniden tahsis
Kategor i (A) ve (B) nin kapsadığı maddelerin tahmini maliyetinin artması durumunda,
bu kısma eşi t miktar, borçlunun talebi ile diğer kategoriden bu kategoriye Fon tarafından
kredi akışını n dışında fınans artışı tahsis edilecektir.

Çizelge 3
Amortizasyort Çizelgesi

1. Ana paranı n geri ödenmesi
Vade Dolu m Tarihi

Miktar
(Japon Yeni)

20 Eylül 200 9

204.380.000

20 Mart v e 20 Eylül'de

204.327.000

20 Mart 2010'da n başlayarak
20 Eylül 2039' a kadar.
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Çizelge 4
Satın Alma İşlemleri

B ö l ü m 1. Kredi ile s a t ı n a l m a d a uyulacak kurallar
(1)

Kredi ile finanse edilecek tüm mal ve hizmetlerin satın alınması müşavirlik hizmetleri
hariç olmak üzere Aralık 1997 tarihli O E C F Kredili kapsamındaki Satın Alma
Kurallarına göre yapılacaktır.

(2)

Kredi geliri ile finanse edilecek müşavirlerin çalıştırılması, Aralık 1997 tarihli O E C F
Borçlularının Müşavir Çalıştırması Kurallarına (Müşavir Kuralları) uygun olacaktır.

B ö l ü m 2. Uygun Kaynak Ülkeler
(1)

Kredi geliri ile finanse edilecek, müşavirlik hizmetleri dışındaki tüm mal ve hizmetlerin
satın alınması için uygun kaynak ülkeler aşağıda belirtilmiştir:
(a) Satın alma ilanı tarihinde Kalkınma Yardım Komitesinin İstatistiki Rapor Talimatları
ekindeki Yardım Alımı Listesi Bölüm I ve Bölüm ll'de belirtilen tüm ülke ve
memleketler.
(b) Japonya.

(2)

Kredi gelirleri ile finanse edilecek müşavirlik hizmetlerinin satın alınması için Uygun
Kaynak Ülkeler Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya'dır.

(3)

Müşavirlik firması dışındaki Üreticiler, Uygun Kaynak Ülkelerin vatandaşı ya da Uygun
Kaynak Ülkelere dahil ve kayıtlı tüzel kişiler olacak, bu firmaların üretim tesisleri ya da
mal ve hizmetlerin temini Uygun Kaynak Ülkelerde bulunacak ve işlerini fiilen orada
yürütüyor olacaklardır.
Müşavirlik firmalarına
sağlayacaktır:

iş

verildiğinde,

bu

firmalar

aşağıdaki

şartları

tümüyle

(a) Hisselerin büyük bölümü Uygun Kaynak Ülkelerin vatandaşları üzerinde olacaktır;
(b) Tam gün çalışan yöneticilerinin büyük bölümü Uygun Kaynak Ülkelerin vatandaşı
olacaktır;
(c) Bu firmalar, Uygun Kaynak Ülkelere dahil ve kayıtlı olacaklardır.
(4)

Yukarıdaki paragraf (3)'e bakmaksızın, müşavirlik hizmetlerini kısmen sağlayan
müşavirlik firmaları yukarıdaki paragraf (3)'de belirtilen şartlan sağlamasalar dahi, bu
firmaların toplam adam-ay miktarı istenilen müşavirlik hizmetlerinin % 50'sinden daha
az ise finansmanları sağlanabilir.
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Mal ve hizmet s a t ı n alınması (Müşavirlik hizmetleri hariç) ile ilgili kararların
fon tarafından incelenmesi.

Ekli Çizelge 2'de belirtildiği üzere Kategori (A)'ya ayrılan Kredi ile finanse edilecek
sözleşmeler, Genel Hükümler ve Şartlar Bölüm 4.02'ye uygun olarak Fonun görüş ve onayı
için aşağıdaki işlemlere tabi olacaktır.
(1)

Borçlu, önyetertilik ile Uluslararası Yarışma ihalesi dışında ihale işlemi uygulamak
istediği takdirde, Borçlu Satın Alma Metod(lar)ının incelenmesi talebini Fon'a iletecektir.
(Ekli Form No.1) Fon, Borçlu'ya Satın Alma Metotları ile ilgili bir Nota ile onayını
bildirecektir.

(2)

Önyetertilik ilanı ve/veya bildiriminden önce, Borçlu önyetertilik değerlendirme kriterteri
ile birlikte Önyetertilik Değeriendirme Kriterlerinin incelenmesi talebini, Fon'un görüş ve
onayı için Fon'a gönderecektir. Fon, Borçlu'dan Fon'un kullanımı için önyetertilik ile ilgili
dokümanları isteme hakkını saklı tutar. Fonun belirlenen kriter ile ilgili itirazı yoksa,
Fon, Önyetertilik Değerlendirme Kriterleri ile ilgili bir Nota ile bunu Borçlu'ya
bildirecektir. Kriterlerde Borçlu tarafından herhangi bir değişiklik yapılmadan önce
Fonun yazılı onayının alınması gereklidir. Fon bunu gerekli gördüğünde, önyetertilik
dokümanları ile ilgili Fon'un görüşü ve onayı istenecektir.

(3)

Önyeterliliği olan firmaların seçimi yapıldığında, Borçlu, seçilen firmaların listesini ve
seçim yapma nedenleriyle birlikte tüm ilgili dökümanlan eklediği seçim işlemleri
hakkında bir raporu, Önyetertilik Sonuçlarının İncelenmesi Talebi ile birlikte Fon'un
görüş ve onayı için Fon'a gönderecektir. Borçlu, Fon'un istediği önyeterlilikle ilgili diğer
dokümanları, Fon'un incelemesi için Fon'a verecektir. Sözkonusu dokümanlar hakkında
Fon'un itirazı yoksa, Fon, Önyetertilik Sonuçları ile ilgili bir Nota ile bunu Borçlu'ya
bildirecektir.

(4)

ihale davetinden önce, Borçlu, Fon'un görüş ve onayı için ihale değerlendirme kriterleri
ile birlikte İhale Değerlendirme Kriterlerinin İncelenmesi Talebini Fon'a gönderecektir.
Fon, incelemek üzere, ihale ile ilgili dokümanları Borçlu'dan isteme hakkını saklı tutar.
Sözkonusu kriterler hakkında Fon'un itirazı yoksa, Fon, İhale Değerlendirme Kriterleri
ile ilgili Nota ile Borçlu'ya bildirecektir. Sözkonusu kriterler üzerinde Borçlu tarafından
herhangi bir değişiklik yapılmadan önce Fon'un yazılı onayının alınması gereklidir. Fon
bunu gerekli gördüğü takdirde, ihale dökümanları ile ilgili Fon'un görüş ve onayı
istenecektir.

(5)

Başarılı teklif sahibine ihale duyurusu gönderilmeden önce, Fon'un görüş ve onayı için
ihalenin analizi ve ihale teklifi ile birlikte ihale Analizi ve İhale Teklifinin incelenmesi
Talebini Fon'a gönderecektir. Borçlu, Fon'un istediği ihale ile ilgili diğer dökümanları
incelemesi için Fon'a verecektir. Fon'un sözkonusu dokümanlara itirazı yoksa, Fon,
ihalenin analizi ve ihale teklifi ile ilgili Nota ile bunu Borçlu'ya bildirecektir.
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(6)

Satın Alma Kuralları Bölüm 5.1 Oda belirtildiği üzere, Borçlu tüm teklifleri kabul etmez
ya da en düşük olarak değerlendirilen teklif ile görüşme yapmak isterse ((ya da bu
görüşme başarı ile sonuçlanmadığında bir sonraki en düşük değerli teklif) başarılı bir
sözleşme yapma açısından, Borçlu, bunun nedenleri hakkında Fon'u bilgilendirecek, ön
değeriendirme ve onay talep edecektir.

(7)

Sözleşmenin yapılmasından hemen sonra, Borçlu, Fön'un görüş ve onayı için,
sözleşmenin onaylı kopyası ile birlikte Sözleşmenin İncelenmesi Talebini Fon'a
gönderecektir. (Ekli Form No: 2) Fon, sözleşmenin Kredi Anlaşmasına uygun olduğuna
karar verirse, Fon, Sözleşme ile ilgili Nota ile bunu Borçlu'ya bildirecektir.

(8)

Fon tarafından incelenen sözleşmede herhangi bir değişiklik ya da iptal yapılmadan
önce Fon'un yazılı onayının alınması gereklidir, ancak sözleşmenin esasını etkileyecek
bir değişiklik getirilmiyor ve sözleşme fiyatı etkilenmiyor ise Fon'un onayı gerekli
değildir.

(9)

Üretici tarafından imzalanan ve tarihlenen malların ve Üreticinin uygunluğunu belirten
aşağıdaki beyanlar, her bir sözleşmeye eklenecektir.
"Aşağıda imzası bulunan ben temin edilen malların, (Uygun Kavnak Ülke ismi'de
üretildiğini onaylarım."

"Aşağıdaki formüle göre uygun olmayan kaynak ülkelerden ithal edilen kısmın benim bilgime
ve inancıma göre yüzde
(%
)'den daha az olduğunu onaylarım.
ithal edilen GIF Fiyatı + İthal Vergisi
Üreticinin FOB Fiyatı (Fabrika dışında uygulanan fiyat)

x 100"

" (Üreticinin ismi), (Uygun Kaynak Ülkenin ismi)'ne dahil ve kayıtlı olduğunu, malların üretimi
ya da temin edildiği tesisler veya malların ya da hizmetlerin (uygun kaynak ülke ismi)'de
temin edildiğini ve işini bu ülkede yürüttüğünü onaylarım."

Bölüm 4. Müşavirlerin çalıştırılması ile ilgili kararların Fon tarafından incelenmesi.
(1)

Genel Hükümler ve Şartlar Bölüm 4.02'ye göre, aşağıdaki işlemler Fon'un görüş ve
onayına tabi olacaktır.
(a)

Müşavir teklifleri alınmadan önce, Borçlu, Fon'un görüş ve onayını almak üzere,
Fon'a Tanıtıcı Bilgiler, Müşavirterin kısa listesi ve davet mektubu ile birlikte bu
dokümanların incelenmesi talebini gönderecektir. Sözkonusu dokümanlara
Fon'un itirazı yoksa, Fon, Tanıtıcı Bilgiler, Müşavirterin Kısa Listesi ve Davet
Mektubu ile ilgili Nota ile Borçlu'ya bildirecektir. Bu dokümanlarda borçlu
tarafından herhangi bir değişiklik yapılmadan önce Fon'un onayının alınması
gereklidir.
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(b)

En üst sıradaki müşaviri, sözleşme görüşmelerine davet etmeden önce. Borçlu,
Fon'un görüş ve onayını almak üzere, alınan tekliflerin değerlendirme sonuçları
ile birlikte Müşavir Tekliflerini Değerlendirme Raporunun İncelenmesi Talebini
Fon'a gönderecektir Söz konusu dokümanlara Fon'un itirazı yoksa, Fon,
Müşavirlerin Tekliflerini Değerlendirme Raporu ile ilgili bir Nota ile Borçlu'yu
bilgilendirecektir.

(c)

Müşavir Kuralları bölüm 3.01(2)'ye göre Borçlu özel bir müşavir çalıştırmak
istediği takdirde, Fon'un görüş ve onayını almak üzere, Davet Mektubu ve işin
içeriği ile özel müşavir çalıştırılması isteğinin nedenlerini yazılı olarak Fon'a
bildirecektir. Fon'un onayını takiben, Borçlu, ilgili müşavire, davet mektubunu ve
işin içeriğini gönderebilir. Borçlu, müşavirin teklifini uygun gördüğü takdirde,
sözleşme şartlarını (mali hükümler dahil) görüşebilir.

(d)

Sözleşmeni n uygulanmaya konmasından hemen sonra, Borçlu, Fon'un görüş ve
onayın ı almak üzere, sözleşmenin tam onaylı kopyası ile birlikte, Sözleşmenin
incelenmes i talebini (ekli Form No. 3) Fon'a gönderecektir. Fon, sözleşmenin
Kred i Anlaşmasına uygun olduğuna karar verirse, Sözleşme ile ilgili Nota yoluyla
Borçlu'y a bilgi verecektir.

(e)

Fo n tarafından incelenen sözleşmede değişiklik ya da iptal yapılmadan önce
Fon'u n yazılı onayının alınması gereklidir, fakat yapılan herhangi bir değişiklik,
sözleşmed e önemli değişiklikler içermiyor ve sözleşme fiyatını etkilemiyor ise bu
durumd a Fon'un onayının alınması gerekmez.

Müşavirli k firmasının uygunluğunu belirtmek üzere müşavirlik firması tarafından
imzalanaca k ve tarih atılacak olan aşağıdaki beyan, her bir sözleşmeye eklenecektir

(Müşavirti k Firmasının ismi)'n/n (uygun kaynak ülkenin ismi)'ne dahil ve kayıtlı
olduğunu , hisselerinin yüzde
(%
)sinin (uygun kaynak ülke/ülkeler isimleri)'nin
vatandaşlarını n elinde bulunan uygun bir müşavirtik firması olduğunu, tam-günlü
yöneticilerini n yüzde
(%
J'sinin (uygun kaynak ülke/ülkeler isimleri)'nin
vatandaş ı olduğunu onaylarım. Ayrıca, Kredi Anlaşması Bölüm 2(3), Çizelge 4'de
belirtile n şartları sağlamayan müşavirlik firmalarından temin edilen toplam adam-ayları,
gerekl i müşavirtik hizmetlerinin yüzde
(%
)'si olacağını onaylarım."
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Form No. 1
Tarih

:

ilgi No.:

D E N İ Z A Ş I R I E K O N O M İ K İŞBİRLİĞİ F O N U
Tokyo Japonya
Yönetici Müdürün dikkatine , İşletme Dairesi III

Bayanlar ve Baylar :

SATI N A L M A METOTLARININ İ N C E L E N M E S İ T A L E B İ

İlgi : Boğaz Demiryol u Tüp Geçişi Projesi (I) için 17 Eylül 1999 tarihli TK-PI5 No.lu Kredi
Anlaşması.
İlgide kayıtlı Kredi Anlaşmasını n ilgili hükümlerine göre, Satın Alma Metotları incelemeniz için
ekte gönderilmektedir .

Onayınızı bildirmeniz i rica ederim.

Saygılarımla.

(Borçlunun İsmi)

(Yetkili İmza)
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Ek Sayfa No:
1. Projenin İsmi
2. Satın Alma Metotları
( ) Önyeterlilik olmaksızın Uluslararası Yarışma İhalesi
( ) Sınırlı Uluslararası (Yerel) ihale
( ) Uluslararası (Yerel) Alışveriş
( ) Doğrudan sözleşme
( ) Diğerleri (

)

3. Satın Alma Metotlarının Seçim Nedenlerinin Detayları
(örneğin: teknik hususlar, ekonomik faktörter.deneyimler ve yetenekler)

4.

Üreticinin ismi ve Uyruğu
(Sınırlı Uluslararası (Yerel) ihale ve Doğrudan sözleşme olması durumunda)

5. Tahmini Sözleşme Tutarı
Yabancı Para Birimi
Yerel Para Birimi

6.

Sözleşme kapsamındaki ana maddeler

7. S ö z l e ş m e Tipi
( ) Anahtar Teslimi Sözleşme
( ) Mal/Teçhizat/Malzeme Satın Alınması
( ) İnşaat İşleri Sözleşmesi
( ) Hizmetlerin Satın Alınması
( ) Diğerleri

8.

Çizelge

i)

Sözleşmenin Yürürlülük Tarihi

ii)

Sevk tarihi ve/veya işin/hizmetlerin başlama tarihi

iii)

Tamamlama Tarihi (teslim ya da inşaat)
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Form No: 2
Tarih
İlgi No.
D E N İ Z A Ş I R I E K O N O M İ K İŞBİRLİĞİ F O N U

Tokyo, Japonya
Yönetici Müdürün dikkatine İşletme Dairesi III
Bayanlar ve Baylar.
SÖZLEŞMENİN İNCELENMESİ TALEBİ

Boğaz Demiryolu Tüp Geçişi Projesi (I) için 17 Eylül 1999 tarihli TK-P15 No.lu Kredi
Anlaşmasının ilgili hükümleri uyarınca, Sözleşmenin onaylı bir kopyası incelemeniz için
ekte gönderilmektedir. Sözleşmenin detayları şu şekildedir:
1.

Sözleşmenin Numarası ve Tarihi

2.

Üreticinin ismi ve Uyruğu

3.

Satın Alanın ismi

4.

Sözleşme Fiyatı

5.

Uygun Harcama

6.

İstenilen Finans Miktarı
(Uygun harcamaların %

7.

'sini temsil eder)

Matların Tanımı ve Kaynağı
S ö z l e ş m e y e onayınızı

Sözleşme ile ilgili bir Nota ile bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımla.

(Borçlunun ismi)

(Yetkili İmza)
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Form No: 3
Tarih
İlgi No.
DENİZAŞIRI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FONU
Tokyo, Japonya

Yönetici Müdürün dikkatine İşletme Dairesi III
Bayanlar ve Baylar:

SÖZLEŞMENİN İNCELENMESİ TALEBİ (Müşavirlik Hizmetleri için)

Boğaz Demiryolu Tüp Geçişi Projesi (I) için 17 Eylül 1999 tarihli TK-P15 No.lu Kredi
Anlaşmasının ilgili hükümleri uyannca, Sözleşmenin onaylı bir kopyası incelemeniz için ekte
gönderilmektedir. Sözleşmenin detayları aşağıda verilmiştir.
1.

Sözleşmenin Numarası ve Tarihi

2.

(1) Uygun Kaynak Ülke Vatandaşlannın elinde bulundurduğu hisse yüzdesi:
(2) Uygun Kaynak Ülke Vatandaşı olan tam-günlü yöneticilerin yüzdesi:

3.

İşverenin Unvanı:

4.

Sözleşme Fiyatı

5.

Uygun Harcama

6.

istenilen Finans Miktarı
(Uygun harcamaların %

'sini temsil eder)

Sözleşmeye onayınızı Sözleşme ile ilgili bir Nota ile bildirmenizi rica ederiz.
Saygılarımla.

(Borçlunun ismi)

(Yetkili İmza)
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Çizelge 5
T a a h h ü t İşlemleri
Türkiye Cumhuriyet i para birimi dışında para birimleri olarak sözleşmede yüzdesi
belirtilen bölümle r için Uygun Kaynak Ülke üreticilerinden satın alınacak mal ve hizmetler
karşılığı kredi gelirlerinden yapılacak ödemelerde, Temmuz 1998 tarihli Taahhüt işlemleri
a ş a ğ ı d a ek şartlarl a uygulanır.

1. TAAHHÜT İŞLEMLERİ Bölüm 1 (2)'ye göre,
Japon Bankası , Tokyo Bankası-Mitsubishi Ltd Tokyo olacaktır.

2. TAAHHÜT

İŞLEMLERİ Bölüm 1.(2) uyarınca, tedavül bankası, Türkiye Merkez Bankası

olacaktır.
3.

(a)

Borçlu , Teminat Mektubunun imza tarihinde hizmet gideri olarak Teminat Mektubu
tutarını n % 0.1'ine eşit miktarda Japon Yenini Fon'a ödeyecektir. Fon, Borçlu'nun
hizme t giderini ödemesinden sonra, Japon Bankasına Teminat Mektubunu
verecektir .

(b)

Hizme t giderine eşit miktar, Kredi gelirlerinden finanse edilecektir ve Fon, Teminat
Mektubunu n ihraç tarihinde hizmet gideri olarak bu tutan derhal ödeyecektir. Kredi
gelirlerinde n bu ödemenin yapılması, Kredi Anlaşması hüküm ve şartları
kapsamınd a Borçlunun meşru ve geçerli yükümlülüğünü teşkil eder.

Çizelge 6
Transfer İşlem/eri

Türkiye Cumhuriyeti para biriminin belirtildiği sözleşmenin bir kısmı ile ilgili olara k
Türkiye Cumhuriyetinden başka diğer Uygun Kaynak Ülkelerin Üreticilerine ve Türkiye
Cumhuriyeti Üreticilerine yapılacak ödemelerin Kredi gelirlerinden yapılması için bu bölümde
belirtilen Transfer İşlemleri uygulanacaktır.
B u çizelgede sözü edilen Tokyo'daki yetkili yabancı kambiyo bankası, Tokyo BankasıMitsubishi, Ltd. Tokyo, Japonya olacaktır. ("Ödeme Bankası" olarak anılacaktır)
B u çizelgede sözü edilen Borçlu'nun ülkesindeki yetkili yabancı kambiyo bankası,
Türkiye Merkez Bankası olacaktır. ("Merkez Bankası" olarak anılacaktır)
Borçlu, bu Transfer İşlemleri kapsamında harcama talebi için Borçlu adına başvurma k
üzere Uygulayıcı Kuruluşa yetki verecektir.
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Harcama Talebi
(1) Uygulayıcı Kuruluş, Üreticilerden Ö d e m e Talebi (ekli form C F P ) aldığında, ekteki
Form TRF'ye uygun olarak Fon'a göndereceği Harcama Talebindeki miktar
Üreticinin istediği miktarı aşmayacak şekilde, Fon'dan harcama yapma talebinde
bulunacaktır. Her bir harcama talebi, Uygulayıcı Kuruluş tarafından imzalanacak ve
aşağıdaki dokümanları kapsayacaktır.
(a) Her bir ekli Form TRF-SSP için Özet Ö d e m e Tablosu
(b) Her bir ekli Form OECF-TI için Transfer Emrinin bir sureti Merkez Bankasına
gönderilecek veya Merkez Bankasına transfer emrinin gönderildiğini gösteren
benzer bir belgenin sureti.
(c) Her bir Form C F P için Üreticiye ödenecek miktann belirtildiği Ücret Talebi.
(d) Her bir ödemeyi gösteren aşağıdaki teyit belgeleri
(i)

Mal ve/veya hizmet teslimi yükleme yapılmasına
ödemeler-

karşılık

üreticilere

Faturada listesi verilen mal ve/veya hizmetlerin teslimini/yüklenmesini
gösteren konşimento veya benzer belgeler;
(ü) Müşavirlik hizmetleri için ödemeler Yeterli aynntıda, icra edilen hizmetleri, süresini, ve bunlara ödenecek
miktarı gösteren müşavirlerin talebi
(iii) inşaat işleri sözleşmeleri kapsamındaki ödemeler •

Yeterli aynntıda müteahhidin yaptığı işleri ve talep edilen ücreti
gösteren müteahidin talebi, dilekçesi veya faturası.

•

Müteahhit tarafından yapılan işin başarılı ve sözleşme şartlarına uygun
olduğunu gösteren sertifika;

Bu sertifika, Uygulayıcı Kuruluşun Proje için atadığı şef mühendis ya da
proje görevlisi tarafından imzalanacaktır.
(2) Harcama talebinde belirtilen miktar Japon Yeni olarak gösterilecek. Harcama
Talebinin yapıldığı günden önceki gün Merkez Bankası alış fiyatına çevrilecektir.
Ödemenin yapılacağı para birimi ve Japon Yenine çevirmek için kullanılan döviz
kuru, Özet Ö d e m e Tablosunda her bir form TRF-SSP için çevirme oranı belgesi ile
birlikte gösterilecektir.
(3) Uygulayıcı Kuruluş, Fon'dan harcama talebi yaptığında, Harcama Talebi ve
ö d e m e Talebi kopyası ile birlikte Transfer Emrini Merkez
Bankasına
gönderecektir.
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Harcama
(1) Fon, Harcama Talebini, Kredi Anlaşması hükümlerine uygun bulduğu takdirde,
Borçlu'dan hizmet bedeli olarak talep edilen miktarın % 0.1'ini aldıktan sonra
Japon Yeni olarak ödemeyi yapacaktır. Ödeme, Talebin alındığı tarihten sonraki
onbeş (15) iş günü içerisinde, Borçlu adına Merkez Bankası Yen hesabına,
Japonya'nın ilgili yasa ve tüzüklerine göre Ödeme Bankasından avans açılarak
yapılacaktır.
(2) Hizmet bedeline eşit miktar, Kredi gelirinden karşılanacaktır ve Fon, Borçlu'nun
harcama tarihindeki hizmet bedeline eşit miktan derhal ödeyecektir. Kredi
gelirlerinden yapılan bu harcama, Kredi Anlaşması hüküm ve şartlan kapsamında
Borçlu'nun meşru ve geçerli yükümlülüğünü teşkil eder.

3.

Üreticilere Ödeme
Kredi gelirlerinden ö d e m e Fon tarafından yukarıda 2'de bahsedilen Merkez Bankasının
Yen hesabına gönderilir ve Merkez Bankası, ö d e m e Bankasından tel emrini alır,
Merkez Bankası derhal kredilendirilen miktan Türkiye Cumhuriyeti para birimine çevirir
ve Transfer Talimatlanna göre Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığının hesabı ve
Projenin Uygulayıcı Kuruluşunun özel hesabı yoluyla Üreticinin Ö d e m e Talebinde
istediği miktara karşılık Üreticinin Bankasındaki hesabına transfer eder.

4.

İdarenin Vekaleti
(1) Borçlu, bu Transfer İşlemleri kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmak veya
gereken ya da izin verilen anlaşmaları yapmak üzere Merkez Bankasını vekili
olarak tayin edecektir.
(2)

(3)

5.

İdare'nin Merkez Bankası ile görüşmelerine uygun olarak Merkez Bankasının
herhangi bir faaliyette bulunması veya anlaşmaya iştirak etmesi, tamamen
Borçlu'ya muteber olacaktır ve Borçlu tarafından yapılması durumu ile aynı güç ve ,
etkide olacaktır.

Borçlu ve Fon arasındaki anlaşmaya göre İdare, Merkez Bankasına verilen yetki
geri alabilir veya üzerinde değişiklik yapabilir.

Düzenlemeler
Borçlu, yukarıda 4'de belirtilen Merkez Bankasına verilen yetkilere uygun olarak, Merkez
Bankasının Ö d e m e Bankası ile aşağıda belirtilen gerekli düzenlemeleri yapması için
Merkez Bankasını görevlendirecektir.
(a) Transfer işlemleri kapsamında Ödeme Bankasının ödeme işlemleri için Merkez
Bankası Yen hesabını kullanması,
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(b) Fon tarafından yapılan ödemenin yukanda 2'de bahsedilen Merkez Bankası Ye n
hesabına kredilendirilmesini takiben ö d e m e Bankası, Fon'un ödemesi ile ilgili olara k
Merkez Bankasına tel emri gönderecektir.
6.

Fon, transfer tarihinde Japon Yeninden, Üreticilere asıl ö d e m e için kullanılan par a
birimine çevrilmesi için kullanılan çevirme oranı ile ödeme tarihinde Üreticilere ası l
ö d e m e için kullanılan para biriminden Japon Yenine çevrilmesi için kullanılan çevirm e
oranı arasındaki fark nedeniyle Borçlu'nun ve/veya Üreticilerin neden olduğu kayıplarda n
sorumlu olmayacaktır.

(Form CFP)
ÜCRET

TALEBİ

Tarih :
Kredi N o : TK-15
(Uygulayıc ı Kuruluşun Adı ve Adresi)
İşin ilerlemes i amacıyla aşağıdakiler için Ücret Talebimizi gönderiyoruz.
1.

No ve Tarih

2. Sözleşm e No ve tarihi ile ilgili duyuru (eğer varsa)
3.

İkmal edilecek mal ve hizmetlerin tanımı

4. Talep edilen miktar
5.

Halihazırd a ödenen birikmiş miktar

6.

Topla m miktar (4 + 5)

Aşağıdak i detaylan verilen hesabımıza 4.de talep edilen rniktan lütfen ödeyiniz.
i)

Faydalananı n ismi

ii)

Hesa p numarası

iii)

Bank a ismi

iv)

Bankanı n tam adresi

v)

Telefo n

Temin edenin İsmi
İmza
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(Form TRF)

Ödeme Talebi
Tari h
Kredi N o : TK-P15
Ser i
DENİZAŞIRI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FONU
Tokyo-Japonya
idari Müdürün dikkatine, İşletme Bölümü III
Bayanlar ve Baylar
1. DENİZAŞIRI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FONU (bundan sonra "Fon" olarak anılacaktır)
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 17 Eylül 1999 tarihli TK-P15 no.lu Kredi Anlaşmasına uygun
olarak, ekteki ö z e l Tablo(lar)da tanımlanan harcamaların ödenmesi için Japo n Yeni tutarının,
sözkonusu Kredi Anlaşması kapsamında ödenmesini rica ederiz.
2. Özel Tablo(lar)da tanımlanan harcamaların karşılanması amacıyla krediden daha
önce ö d e m e talebimiz yoktur. Herhangi sair bir borç, kredi yada hibe temi n edilmemiş ve
edilmeyecektir.
3. Bu çerçevede;
a) Özel tablo(lar)da tanımlanan harcamalar, Kredi Anlaşmasında belirtilen amaçlar
için yapılacak,
b) Sözkonusu Kredi anlaşmasına uygun olarak Fon ile birlikte karar verilen satın
alma işlemleri uygulanarak mal ve hizmetlerin satın alma harcamaları sağlanacak
ve satın alma şartları ve giderlerine uygunluğu temin edilecek,
c) Sözkonusu mal ve hizmetler, ekteki Özel Tab(lar)da tanımlanan firmalar
tarafından temin edilmiş olacak, ya da temin edilecek ve Fon kredisi için Uygun
Kaynak Ülke(ler)de üretilmiş olması ya da üretilmesi sağlanacaktır.
4. Lütfen burada talep edilen miktarı The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. Tokyo
vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yen hesabına ödeyiniz.
5. Bu talebimiz, ( ) sayfa ve ( ) imza ve Özet Tablo (lar) la birlikte gönderilmektedir.
Saygılarımızla
(Uygulayıcı Kuruluşun Adı)

(Form OECF-II)
Transfer Talimatları
Tarih
Kredi N o : TK-P15
Seri
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına
tarihli
no.lu ö d e m e talebimize uygun olarak Fon tarafından
ödemeni n yapılmasını takiben, ödenen miktarın Türkiye Cumhuriyeti para birimine
çevrilmesin i ve transferinin, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı hesabı üzerinden
tarihli
no.lu Ücret Talebinde belirtilen firma tarafından
yapılmas ı
istenilmektedir .
Uygulayıcı Kuruluşun İsmi ve adresi)
İmza
E k : Ö d e m e Talebi
Ücre t Talebi
:
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Ankara, August 19, 1999

Excellency,
I have the honour to confirm the following understanding recently reached between
the representatives of the Government of Japan and of the Government of the Republic o f
Turkey concerning a Japanese loan to be extended with a view to promoting the economic
stabilization and the development efforts of the Republic of Turkey:
1.
A loan in Japanese yen up to the amount of forty-one billion eight hundred and
thirty-one million yen (¥41,831,000,000) (hereinafter referred to as "the Loan") will be
extended to the Government of the Republic o f Turkey by the Overseas Economic
Cooperation Fund (hereinafter referred to as "the Fund") in accordance with the relevant
laws and regulations of Japan for the implementation of the projects enumerated in the List
attached hereto (hereinafter referred to as "the List"), according to the allocation for each
project as specified in the List.
2.
(1)
The Loan will be made available by loan agreements to be concluded
between the Government of the Republic of Turkey and the Fund. The terms and conditions
of the Loan as well as the procedures for its utilization will be governed by the said loan
agreements which will contain, inter alia, the following principles:
(a)

(i)

The repayment period will be eighteen (18) years after the
grace period o f seven (7) years;

(ii)

The rate of interest w i l l be two and two-tenths per cent (2.2%)
per annum;

(b)
Notwithstanding sub-paragraph (a) above, where a part of the Loan is made
available to cover payments to consultants of the project mentioned in 1 o f the List and to
the project mentioned in 2 of the List, then:

(c)

(i)

The repayment period of the said part will be thirty (30) years
after the grace period of ten (10) years;

(ii)

The rate of interest of the said part will be seventy-fivehundredths per cent (0.75%) per annum; and

The disbursement period w i l l be eight (8) years with regard to the
project mentioned in 1 of the List and seven (7) years with regard to
the project mentioned in 2 of the List from the date of coming into
force of the relevant loan agreements.

(2)
Each of the loan agreements mentioned in sub-paragraph (1) above will be
concluded after the Fund is satisfied of the feasibility, including the environmental
consideration, of the project in which such loan agreement relates.
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(3)
The respective disbursement periods mentioned in sub-paragraph (1) (c)
above may be extended with the consent of the authorities concerned of the two
Governments.
3.
(1)
The Loan will be made available to cover payments to be made by the
Turkish executing agencies to suppliers, contractors and/or consultants o f eligible source
countries under such contracts as may be entered into between them for purchases of
products and/or services required for the implementation of the projects enumerated in the
List, provided that such purchases are made in such eligible source' countries for products
produced i n and/or services supplied from those countries.
(2)
The scope of eligible source countries mentioned i n sub-paragraph (1) above
will be agreed upon between the authorities concerned of the two Governments.
(3)
A part'of the Loan may be used to cover eligible local currency requirements
for the implementation of the projects enumerated in the List.
4.
The Government of the Republic o f Turkey will ensure that the products and/or
services mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 are procured i n accordance with the
guidelines for procurement of the Fund, which set forth, inter alia, the procedures o f
international tendering to be followed except where such procedures are inapplicable or
inappropriate.
5.
With regard to the shipping and marine insurance o f the products purchased under
the Loan, the Government o f the Republic of Turkey will refrain from imposing any
restrictions that may hinder fair and free competition among the shipping and marine
insurance companies.
6.
Japanese nationals whose services may be required in the Republic of Turkey in
connection with the supply of the products and/or services mentioned in sub-paragraph (1)
of paragraph 3 w i l l be accorded such facilities as may be necessary for their entry into the
Republic of Turkey and stay therein for the performance of their work.
7.
The Government of the Republic of Turkey, will exempt the Fund from all fiscal
levies and taxes imposed in the Republic of Turkey on and/or in connection with the Loan
as well as interest accruing therefrom.
8.
that:

The Government of the Republic of Turkey will take necessary measures to ensure

(a)

the Loan be used properly and exclusively for the projects
enumerated in the List; and

(b)

the facilities constructed under the Loan be maintained and used
properly and effectively for the purposes prescribed in this
understanding.
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9.
The Government of the Republic of Turkey will, upon request, furnish the
Government of Japan and the Fund with information and data concerning the progress of
the implementation of the projects enumerated in the List.
10.
The two Governments will consult with each other in respect of any matter that may
arise from or in connection with the foregoing understanding.
I should be grateful if Your Excellency would confirm the foregoing understanding
on behalf of the Government of the Republic of Turkey.
I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my
highest consideration.

Masahiko K O U M U R A
Minister for Foreign Affairs
of Japan

His Excellency
Mr. Recep ONAL
Minister of State
of the Republic of Turkey

List

(Maximum amount
in million yen)

1. Bozuyuk-Mekece Road Improvement Project

29,367

2. Bosphorus Rail Tube Crossing Project (I)

12,464

Xot&l
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Ankara, August 19,1999

Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's
date, which reads as follows:
" I have the honour to confirm the following understanding recently, reached
between the representatives of the Government of Japan and of the Government of the
Republic of Turkey concerning a Japanese loan to be extended with a view to promoting the
economic stabilization and the development efforts of the Republic of Turkey:
1.
A loan in Japanese yen up to the amount of forty-one billion eight hundred and
thirty-one million yen (¥41,831,000,000) (hereinafter referred to as "the Loan") will be
extended to the Government of the Republic of Turkey by the Overseas Economic
Cooperation Fund (hereinafter referred to as "the Fund") in accordance with the relevant
laws and regulations of Japan for the implementation of the projects enumerated in the List
attached hereto (hereinafter referred to as "the List"), according to the allocation for each
project as specified in the List.
2.
(1)
The Loan will be made available by loan agreements to be concluded
between the Government of the Republic of Turkey and the Fund. The terms and conditions
of the Loan as well as the procedures for its utilization will be governed by the said loan
agreements which will contain, inter alia, the following principles:
(a)

(i)

The repayment period will be eighteen (18) years after the
grace period of seven (7) years;

(ii)

The rate of interest will be two and two-tenths per cent (2.2%)
per annum;

(b)
Notwithstanding sub-paragraph (a) above, where a part o f the Loan is made
available to cover payments to consultants of the project mentioned in 1 of the List and to
the project mentioned in 2 of the List, then:

(c)

(i)

The repayment period of the said part will be thirty (30) years
after the grace period often (10) years;

(ii)

The rate of interest of the said part will be seventy-fivehundredths per cent (0.75%) per annum; and

The disbursement period will be eight (8) years with regard to the
project mentioned in 1 of the List and seven (7) years with regard to
the project mentioned in 2 of the List from the date of coming into
force of the relevant loan agreements.
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(2)
Each o f the loan agreements mentioned in sub-paragraph (1) above will be
conclude d after the Fund is satisfied of the feasibility, including the environmental
consideration , o f the project in which such loan agreement relates.
(3)
The respective disbursement periods mentioned in sub-paragraph (1) (c)
abov e may be extended with the consent o f the authorities concerned o f the two
Governments .
The Loan w i l l be made available to cover payments to be made by the
3.
(1 )
Turkis h executing agencies to suppliers, contractors and/or consultants o f eligible source
countrie s under such contracts as may be entered into between them for purchases of
product s and/or services required for the implementation o f the projects enumerated in the
List , provided that such purchases are made in such eligible source countries for products
produce d i n and/or services supplied from those countries.
(2)
The scope of eligible source countries mentioned in sub-paragraph (1) above
will be agreed upon between the authorities concerned of the two Governments.
(3)
A part o f the Loan may be used to cover eligible local currency requirements
for the implementation o f the projects enumerated in the List.
4.
The Government o f the Republic of Turkey will ensure that the products and/or
services mentioned in sub-paragraph (1) o f paragraph 3 are procured in accordance with the
guidelines for procurement of the Fund, which set forth, inter alia, the procedures of
international tendering to be followed except where such procedures are inapplicable or
inappropriate.
5.
With regard to the shipping and marine insurance o f the products purchased under
the Loan, the Government of the Republic o f Turkey will refrain from imposing any
restrictions that may hinder fair and free competition among the shipping and marine
insurance companies.
6.
Japanese nationals whose services may be required in the Republic o f Turkey in
connection with the supply o f the products and/or services mentioned in sub-paragraph (1)
of paragraph 3 w i l l be accorded such facilities as may be necessary for their entry into the
Republic o f Turkey and stay therein for the performance of their work.
7.
The Government of the Republic of Turkey will exempt the Fund from all fiscal
levies and taxes imposed in the Republic of Turkey on and/or in connection with the Loan
as well as interest accruing therefrom.
8.

The Government of the Republic of Turkey will take necessary measures to ensure

that:
(a)

the Loan be used properly and exclusively for the projects
enumerated in the List; and
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the facilities constructed under the Loan be maintained and used
properly and effectively for the purposes prescribed in this
understanding.

9.
The Government o f the Republic o f Turkey w i l l , upon request, furnish the
Government o f Japan and the Fund with information and data concerning the progress o f
the implementation o f the projects enumerated i n the List.
10.
The two Governments w i l l consult with each other in respect o f any matter that may
arise from or in connection with the foregoing understanding.
I should be grateful i f Your Excellency would confirm the foregoing understanding
on behalf o f the Government o f the Republic o f Turkey.
I avail myself o f this opportunity to extend to Your Excellency the assurance o f my
highest consideration."
I have further the honour to confirm on behalf of the Government of the Republic o f
Turkey the understanding set forth in Your Excellency's Note.
I avail myself o f this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my
highest consideration.
Recep O N A L
Minister of State
of the Republic of Turkey

His Excellency
M r . Masahiko K O U M U R A
Minister for Foreign Affairs
ofJapan
List

(Maximum amount
in million yen)

1. Bozuyuk-Mekece Road Improvement Project

29,367

2. Bosphorus Rail Tube Crossing Project (I)

12,464

lotal

4L831
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Record of Discussions

In connection with the Exchange of Notes dated August 19, 1999, concerning a
Japanese loan to be extended with a view to promoting the economic stabilization and the
development efforts of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as "the Exchange of
Notes"), the representatives of the Japanese Delegation and of the Turkish Delegation wish
to record the following:
1.
With regard to sub-paragraph (3) of paragraph 3 of the Exchange of Notes
concerning the financing of eligible local currency requirements for the implementation of
the projects mentioned in paragraph 1 of the Exchange of Notes (hereinafter referred to is
"the Projects"), the representative of the Japanese Delegation stated that:
(1)
such local currency requirements as general administrative expenses, interest
during construction, taxes and duties, expenses concerning office, remuneration to
employees of the executing agencies and housing, not directly related to the implementation
of the Projects, as well as purchase of land properties, compensation and the like, however,
will not be considered as eligible under the Loan mentioned in paragraph 1 of the Exchange
of Notes (hereinafter referred to as "the Loan"); and
(2)
the procurement of products and/or services will be made in accordance with
the procedures of competitive tendering except where such procedures are inapplicable or
inappropriate.
2.
With regard to the Loan, the representative of the Japanese Delegation stated that
any financial requirements of the project mentioned in 1 of the List attached to the
Exchange of Notes exceeding the amount of the Loan to be extended under the loan
agreement mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Exchange of Notes and of
all the cost o f the project mentioned in 2 of the List attached to the Exchange o f Notes other
than for the tube tunnel crossing and the consulting services shall be duly met by the
Government of the Republic of Turkey to assure the smooth implementation of the Projects.
3.
With regard lo paragraph 8 of the Exchange of Notes, the representative of the
Japanese Delegation stated that the necessary measures referred to in the said paragraph
include measures preventing any offer, gift or payment, consideration or benefit which
would be construed as a corrupt practice in the Republic of Turkey from being made as an
inducement to or reward for the award of the contracts referred lo in sub-paragraph (1) of
paragraph 3 of the Exchange of Notes.

4.
With regard to sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Exchange of Notes, it was
the shared view of the two Delegations that:
(1)
the suppliers and contractors o f eligible source countries mean nationals of
the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the
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mentioned countries, and which have their appropriate facilities for producing or providing
goods and services in those countries and actually conduct their business there; and

(2)
the consultants o f eligible source countries shall be nationals of the eligible
source countries or juridical persons controlled by the nationals o f the mentioned countries.

5.
The representative of the Japanese Delegation stated that the consulting services
partly supplied by consultants of countries other than the eligible source countries w i l l be
eligible for the financing under the Loan, i f they meet the following:

the total man-months supplied by consultants of countries other than the eligible
source countries will be less than fifty per cent (50%) of those required for the said
consulting services.

6.
The representatives of the Turkish Delegation stated that his Delegation had no
objection to all the points mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 above.

•

Ankara, August 19, 1999

For the Turkish Delegation:

For the Japanese Delegation:

Recep ÖNAL
Minister of State
of the Republic of Turkey

Masahiko K O U M U R A
Minister for Foreign Affairs
of Japan
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The Overseas Economic
Cooperation Fund
Japan
FAX NO »15-2837. 3215-2896. 321S-I533. S6C63611
TELEX NO JÎ8430. J2B360 COOPFUND

4-1, OHTFMACHl 1 - C H O M L CHIYOOA-Kll TOKYO 100
JAPAN

sÝDE lETTER
Date : Scptemberl?,1999
Ref. No. Fill-1/99-80
The Undersecretariat of Treasury
Prime Ministry

Inonu Bulvari
06510 Emek- Aukara
Republic of Turkey

Attention: Director General of Foreign Economic Relations

Gentlemen :

Reference; Bozuyuk - Mekece Road Improvement Project
under the Loan Agreement No. T K - P 1 4 dated September 17, 1999

W i t h reference to the Loan Agreement No. TK-P14 dated September 17. 1999
between T H E O V E R S E A S

ECONOMIC

COOPERATION

FUND

(hereinafter

referred to as "the Fund") and T H E R E P U B L I C O F T U R K E Y (hereinafter referred
to as "the Borrower"), we have the pleasure to confirm the following agreement
between the Fund and the Borrower.

1

Pre-EIA Study
'['he

Borrower shall

cause

the

Executing

Agency

to

take

action

countermeasures recommended by the P r e - E I A Study for the captioned Project.

2.

Land Acquisition Plan
The Borrower shall cause the Executing Agency to furnish the F u n d w i t h the

L a n d Acquisition P l a n of the captioned Project, when the plan is completed.
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Progres s Report

Borrower shall cause the Executing Agency to furnish the Fund with

progress report s including the progress of Mekece- Adapazari Road Improvement
Project an d the progress of the Land Acquisition.

Pleas e confirm your consent to the foregoing by signing two copies of this
Letter, retainin g one for your records and returning the other to us.

Very truly yours,

ShuheiSeyama
Managing Director,
Operations Department III

Confirmed

;

On the date of September 17,1999

T H E REPUBLIC OF T U R K E Y

M . Aydin KARAÔZ
Director General,
General Directorate of Foreign
Economic Relations
Undersecretariat of Treasury
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Loan Agreement No. TK-P14
Loan Agreement
For
Bozuyuk-Mekece Road Improvement Project
Between
the Overseas Economic Cooperation Fund, Japan
And
the Republic of Turkey
Dated September 17,1999
Loan Agreement No.TK-Pl4 dated September 17, 1999, between
THE

OVERSEAS

ECONOMIC

COOPERATION

FUND

and

THE

REPULBLIC OF TURKEY
In the light of the

contents

of the Exchange of Notes between the

Government of Japan and the Government of che Republic of Turkey dated
August 19, 1999, concerning a Japanese loan to be extended with a view to
promoting to the economic stabilization and che development efforts of the
Republic of Turkey,
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (hereinafter
referred to as "the Fund") and THE REPUBLIC OF TURKEY (hereinafter
referred to as "the Borrower") herewich conclude the following Loan
Agreement ("hereinafter referred to as "the Loan Agreement", which includes
all agreements supplemental hereto):
Article I
Loan
Section 1.

Amount and Purpose of Loan

The Fund agrees to lend the Borrower an amount not, exceeding
TWENTY NINE BILLION THREE HUNDRED SIXTY SEVEN MILLION
Japanese Yen ( ¥ 2 9 , 3 6 7 , 0 0 0 , 0 0 0 ) as principal for the implementation of the
Bozuyuk-Mekece Road Improvement Project described iriX^Schedule 1
attached hereto (hereinafter'referred to as "the Project") on the terms and
conditions set forth in the Loan Agreemenc and in accordance with the
relevant laws and regulations of Japan (hereinafter referred to as ^'the
Loan"), provided, however, that when the cumulative total of disbursements
under the Loan Agreement reaches the said limit, the Fund shall make no
further disbursement.
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Use of Proceeds of Loan

(1) The Borrowe r shall cause the proceeds of the Loan to be used for the
purchas e of eligible goods and services necessary for che implementation
of che Project from suppliers, contractors or consultants (hereinafter
collectivel y referred to as "the Suppliers") of the eligible source countries
describe d in Schedule 4 attached hereco (hereinafter referred to as "the
Eligibl e Source Countries") in accordance with the allocation described in
Schedul e 2 attached hereto.
(2) The fina l disbursement under the Loan Agreement shall be made not
later tha n the same day and month eight (8) years after the effective
date o f the Loan Agreement, and no further disbursement shall be made
by che Fund thereafter, unless otherwise agreed upon between the Fund
and the Borrower.
Article II
Repayment and Interest
Section I.

Repayment of Principal

The Borrower shall repay the principal of the Loan to the Fund in
accordance with the Amortization Schedule set forth in Schedule 3 attached
hereto.
Section 2.

Interest and Method of Payment thereof

(1) The Borrower shall pay interest to the Fund semi-annually at the rate of
two and two-tenths

percent

(2.2%)

per annum on the

principal

corresponding to categories (a), (b) and (c) below disbursed (hereinafter
referred to as "Principal (I)") and outstanding.
(a) Principal disbursed out of the proceeds of the Loan allocaced to
Cacegory (A) (provided for in Section 1 of Schedule 2, actached
hereco);
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(b) Service charges disbursed out of the proceeds of the Loan wich
respect to the disbursement of (1) (a) above;
(c) Any principal reallocated from Category (C) (provided for in Section 1
of Schedule 2, attached hereto) and. disbursed with respect to (1) (a) or
(1) (b) above.
(2) The Borrower shall pay interest to. the Fund semi-annually at the rate of
three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum- on che principal
corresponding to categories (a), (b) and (c) below disbursed (hereinafter
referred to as "Principal (II)") and outstanding.
(a) Principal disbursed ouc of the proceeds of the Loan allocated to
Cacegory (B) (provided for in Section 1 of Schedule 2, attached
hereto);
(b) Service charges disbursed out of the proceeds of the Loan with
respect to the disbursement of (2) (a) above;
(c) Any principal reallocated from Category (C) (provided for in Section 1
of Schedule 2, attached hereto) and disbursed with respect to (2) (a) or
(2) (b) above.
(3) The Borrower shall pay to the Fund on March 20 of each year the
interest that has accrued up to March 19 of that year from September 20
of the preceding year, and on September 20 of each year the interest
that has accrued up to Sepcetnber 19 from March 20 of that year,
provided chat, pnor to the dace of che final disbursemenc of the proceeds
of the Loan, the Borrower shall pay co the Fund on April 20 of each year
the interest that has accrued up co March 19 of chat year from
September 20 of che preceding year, and on October 20 of each year the
interest chat has accrued up co September 19 from March 20 of that year

Section 1.

Article III
Particular Covenants
General Terms and Conditions

Other terms and conditions generally applicable to the Loan
Agreement shall be those set forth in the Fund's General Terms and
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Conditions, daced November, 1987, with

the

following

supplemental

stipulations (hereinafter referred to as "the General Terms and Conditions"):
(1) The term "principal" wherever mentioned in the General Terms and
Conditions shall be replaced by "PrincipaI(D and PrincipalfJI)";
(2) When the Borrower makes repayment of principal or payment of interest
or other charges without specifying the order of appropriation, the Fund
may decide the order of application among principal, interest or other
charges for Principal (I) or Principal (II).
(3) Article VII of the General Terms and Conditions shall be disregarded,
and, consequently, all references to "the Guarantee" or "the Guarantor",
wherever mentioned in the General Terms and Conditions, shall be
likewise disregarded.
(4) After a contract is determined to be eligible for che Fund's financing, the
name of all bidders, their bid prices (except in the case of employment of
consultant) , the name of the successful bidder concerning the award of
contract , the name of the Supplier, and the amount of che contract may
be made public by the Fund.
The Borrowe r shall have all provisions and measures necessary to ensure
chat che above information shall be available for being made public
incorporate d in documents related to procurement, such as tender
documents and contracts.
(5) Sectio n 3.05. of the General Terms and Conditions shall be substituted as
follows:
"Shoul d repayment of principal or payment of interest or any other
charges

required under the Loan Agreement be delayed, the interest

specified in Section 3.03. shall cease to accrue on such overdue amount
of principa l on and after the due date and an overdue charge calculaced
ac a rate of two percent (2%) per annum over and above the interest race
specified in the Loan Agreement shall be payable on the overdue
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amount of principal, interés: or other charges for a period from the due
date to the day immediately preceding the day of actual payment thereof,
both inclusive."
(6) Section 3.07. of the General Terms and Conditions shall be substituted as
follows:
'The Borrower shall have all payments of principal and of interest and
other charges on the Loan credited to the Fund's account with The Bank
of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Uchisaiwai-cho Office, Tokyo, Japan."
Section 2.
The

Procurement Procedure
guidelines for procurement

and

for the

employment of

consultants mentioned in Section 4.01. of the General Terms and Conditions
shall be as stipulated in Procurement Procedure attached hereto as Schedule
4.
Section 3.

Disbursement Procedure

The disbursement procedure mencioned in Sección 5.01. of the
General Terms and Conditions shall be as follows:
Commitment Procedure attached hereto as Schedule 5 shall apply in
cases of disbursements co the Suppliers of the Eligible Source Countries
with respect to che porción of conCract scaced in che currency other than
that of the Republic of Turkey.
Section 4.

Administration of Loan

(1) The Borrower shall authorize che General Directorate of Highways,
Ministry of Public Works and Settlement (hereinafter referred to as "the
Executing Agency") to implement the Project.
(2) The Borrower shall cause the Executing Agency co employ consultants
for the implemencacion of che Project.
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(3) Should the funds available from the proceeds of the Loan be insufficient
for the

implementation

of the

Project,

the

Borrower shall make

arrangements promptly to provide such funds as shall be needed.
(4) The Borrower shall cause the Executing Agency to furnish the Fund with
progress reports for the Project on a quarterly basis (in February, May,
August and November of each year) until che Project is completed, in
such form and in such detail as the Fund may reasonably request.
(5) Promptly, but in any evenc not later than six (6) months_ after completion
of the Project, che Borrower shall cause che Executing Agency to furnish
the Fund with a project completion report in such form and in such
detail as the Fund may reasonably request.
(6) The Borrower shall at all times cause the Executing Agency to operate
and maintain any facilities relevant to the Project, and promptly as
needed, cause the Executing Agency to make all necessary repairs and
renewals thereof.
Section 5.

Notices and Requests

The following addresses are specified for the purpose of Section 9.03.
of the General Terms and Conditions:
For the Fund
Postal address:
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan
Attencion: Managing Director, Operations Department III
Cable address:

COOPERATIONFUN D
Tokyo

Telex : Call No. J28430
Answer Back Code: COOPFUND J28430
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For the Borrower
Postal address:
Prime Ministry
Undersecretariat of Treasury
Inonu Bulvari, 06510 Emek Ankara, Turkey
Attention: Director General of Foreign Economic Relations

If the above addresses and/or names are changed, the party concerned
shall immediately notify the other party hereto in writing of the new
addresses and/or names.
IN WITNESS WHEREOF, the Fund and che Borrower, acting
through their duly authorized representatives,

have caused the Loan

Agreement to be duly executed in their respective names and delivered at
the office

of T H E OVERSEAS ECONOMIC

COOPERATION

FUND,

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, as of the day and year first above written.

For

For

THE OVERSEAS ECONOMIC

THE REPUBLIC OF T U R K E Y

-

COOPERATION FUND

Kyosuke SHINOZAWA
President,

M. Aydin KARAOZ

Chairman of the Board

General Directorate of Foreign

Director General,
Economic Relations
Undersecretariat of Treasury
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Schedule 1
Descripción of Project
Section 1.

Outline of che.Project

(1) Objective :
To upgrade the road from Bozuyuk to Mekece to cope with the increasing
traffic
(2) Location :
From Bozuyuk to Mekece in the Republic of Turkey
(3) Executing Agency :
General Directorate of Highways(KGM),
Ministry of Public Works and Settlement
(4) Scope of the Work :
(a) Civil Works
(b) Consulting Services
The proceed s of the Loan are available for items (a) and (b).
Any balanc e remaining on the aforementioned items and all other items
are to be finance d by the Borrower.
Section 2.
Calendar Year
(Jan.-Dec.)

Estimate d annual fund requirements are as shown below.
Fo r the Loan
(i n million Japanese Yen)

For the Project
(in million Japanese Yen)

2000

2,71 2

3,350

2001

5,50 5

9,680

2002

8,92 0

11,033

2003

7,43 5

9,195

2004

3,28 6

4,014

2005

1,50 9

1,885

Tocal

29,36 7

39,157

Disbursement o f the proceeds of the Loan shall be made within the limit of
the Japanese Government' s annual budgetary appropriations for the Fund.
Section

3.

Th e Project is expected to be completed by September,

2005.
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Schedule 2
Allocation of Proceeds of Loan
Allocation

Section 1.

Amount of the Loan

Category

Allocated

% of Expenditure
to be Financed

(in million Japanese Yen)
25,161

80

(B) Consulting Services

1,690

100

(C) Contingencies

2,516

(A) Civil Works

29,367

Total

Note : Items not eligible for financing are as shown below.
(a) General administration expenses
(b) Taxes and duties
(c) Purchase of land and other real property
(d) Compensation
(e) Other indirect items
In each disbursement, the amount disbursed shall be calculated from the
total eligible expenditure by multiplying with the percentage stipulated in
this Section, unless otherwise agreed upon becween the Fund and the
Borrower.
Section 2.

Reallocation upon change i n cose estimaces

(1) If the estimated cost of items included in any of Categories (A) and ./or (B)
shall decrease, the amount then allocated to, and no longer required for,
such Cacegory will be reallocated by the Fund to Category (C).
(2) If the estimated cost of items included in any of Categories (A) and /or (B)
shall increase, the amounc equal to the portion, if any, of such increase to
be financed out of the proceeds of the Loan, will be allocated by the Fund,
at the request of the Borrower, to such Category from Category (C),
subject, however, to che requirements for contingencies, as determined by
the Fund, in respect of the cost of items in the other Categories.
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Schedule 3
Amortization Schedule
1. Repayment of Principal (I)
Due Dace

Amount
(in Japanese Yen)

On September 20, 2006

748,028,000

On each March 20 and September 20

748,027,000

beginning March 20, 2007
chrough September 20, j>024
2. Repayment of Principal (II)
Due Date

Amount
(in Japanese Yen)

On September 20, 2009

27,760,000

On each March 20 and September 20

27,704,000

beginning March 20, 2010
through September 20, 2039
Schedule 4
Procurement Procedure
Seccion 1.

Guidelines to be used for procuremenc under the Loan

(1) Procuremenc of all goods and services, excepc consulting services co be
financed out of che proceeds of che Loan shall be in accordance with
Guidelines for Procuremenc under OECF Loans dated December, 1997
(hereinafter referred co as "the Procuremenc Guidelines").
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Employment; of consultants to be financed out of the proceeds of the
Loan shall be in accordance with Guidelines for che Employment of
Consultants by OECF Borrowers dated December, 1997

(hereinafter

referred co as 'the Consultant Guidelines").

Section 2.

Eligible Source Countries

(1) The Eligible Source Countries for procurement of all goods and services,
except consulting services, to be financed out of the proceeds of the Loan
are all countries and areas.
(2) The Eligible Source Countries for procurement of consulting services to
be financed out of the proceeds of the Loan are che Republic of Turkey
and Japan.
(3) VVhen consulting firms are employed, such firms shall satisfy all of che
following conditions'.
(a) A majority of the subscribed shares shall be held by nationals of the
Eligible Source Countries;
(b) A majority of the full-time directors shall be nationals of che Eligible
Source Countries;
(c) Such firms shall be incorporaced and registered in the Eligible Source
Councries.
(4) Consulctng services supplied in part by consulcing firms which do noc
satisfy ac least one of the conditions in che above paragraph (3), may be
eligible for financing, if the total man-monchs supplied by those firms are
less than 50% of those required for chose consulting services.
Section 3.

The Fund's review of decisions relating to procurement of goods
and services (except consulting services)

In the case of contraccs to be financed ouc of che proceeds of the Loan
allocated to the Category (A), as specified in Schedule 2 attached hereto, the
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following procedures shall, in accordance wich Section 4.02. of the General
Terms and Conditions, be subject to the Fund's review and concurrence.
(1) If the Borrower wishes to adopt procurement procedures other than
International Competitive Bidding with prequalification, the Borrower
shall submit to the Fund a Request for Review of Procurement Method(s)
(as per Form No. 1 attached hereto).

The Fund shall inform the

Borrower of its concurrence by means of a Notice regarding Procurement
Method(s).
(2) Before advertisement and/or notification of prequalification, the Borrower
shall submit to the Fund, for the Fund's review and concurrence,

the

prequalification evaluation criteria, together with a Request for Review of
Prequalificacion Evaluation Criteria. The Fund reserves the right to
request the Borrower to submit documents relevant to prequalification for
the Fund's reference. When the Fund has no objection to the said criteria,
che Fund shall inform the Borrower accordingly by means of a Notice
regarding Prequalification Evaluation Criteria. Any further modification
by the Borrower of the said criteria shall require the prior written
concurrence of the Fund thereto. When che Fund deems it necessary, the
Fund's review and concurrence regarding the prequalification documents
shall be required.
(3) When the prequalified firms have been selected, the Borrower shall
submit to the Fund, for the Fund's review and concurrence, a list of those
firms and a report on che selection process, wich che reasons for the choice
made, attaching all relevant documents, together with a Request for
Review of Result of Prequalification. The Borrower shall submit to the
Fund, for che Fund's reference, such ocher documents related co the
prequalification as the Fund shall reasonably request. When the Fund
has no objection to the said documents, the Fund shall inform the
Borrower accordingly by means of a Notice regarding

Result of

Prequalification.
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(4) Before inviting bids, the Borrower shall submit to the Fund, for the
Fund's review and concurrence, the bid evaluation criteria, together with
a Request for Review of Bid Evaluation Criteria. The Fund reserves the
right to request the Borrower to submit documents related to the tender
for the Fund's reference. When the Fund has no objection to the" said
criteria, the Fund shall inform the Borrower accordingly by means of a
Notice regarding Bid Evaluation Criteria. Any further modification by the
Borrower of the said criteria shall require the prior written concurrence of
the Fund thereto. When the Fund deems it necessary, the Fund's

review

and concurrence regarding the tender documents shall be required.
(5) Before sending a notice of award to che successful bidder, the Borrower
shall submit to che Fund, for the Fund's review and concurrence, the
analysis of bids and proposal for award, together with a Request for
Review of Analysts of Bids and Proposal for Award. The Borrower shall
submit co che Fund, for the Fund's reference, such other documents
related co che award, such as tender documencs, as che Fund shall
reasonably request

When che Fund has no objeccion co che said

documencs, the Fund shall inform che Borrower accordingly by means of a
Nocice regarding Analysis of Bids and Proposal for Award.
(6) When, as provided for in Seccion 5.10. of che Procurement Guidelines, the
Borrower wishes co

rejecC a l l

bids or

to

negotiace

with

one or cwo of che

lowest bidders w i t h a view co obtaining a satisfactory contract, the
Borrower shall inform the Fund of its reasons, requesting prior review
and concurrence.

When the Fund has no objection, it shall inform the

Borrower of its concurrence.

In the case of re-bidding, all subsequent

procedures shall be substantially in accordance with the sub-paragraphs
(1) through (5).
(7) Promptly after executing a concracc, the Borrower shall submit to che
Fund, for the Fund's review and concurrence, a duly certified copy of che
contract, together with a Request for Review of Contract (as per Form
No.2 attached hereto).
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consistent with the Loan Agreement, the Fund shall inform the Borrower
accordingly by means of a Notice regarding Contract.
(8) Any modification or cancellation of a contract reviewed by the Fund shall
require the prior written concurrence of the Fund thereto, provided,
however, that any change which does not constitute an important
modification of the contract and which does not affect the contract price
shall not require such concurrence of the Fund.
Section 4 . . The Fund's review of decisions relating to -employment

of

consultants
(1) With reference to Section 4.02. of the General Terms and Conditions, the
following procedures shall be subject to the Fund's review and concurrence .
(a) Before proposals are invited from consultants, the Borrower shall submit
to the Fund, for che Fund's review and concurrence,

the Terms of

Reference, Short List of Consultants and Letter of Invitation, together
with a Request for Review of these documents.

When the Fund has no

objection to the said documents, the Fund shall inform the Borrower
accordingly by means of a Notice regarding the Terms of Reference, Short
List of Consultants and Lecter of Invication.

Any further modification by

the Borrower of the said documents requires che prior concurrence of the
Fund.
(b) Before inviting che highest-ranked consultant co enter on contract
negotiations, the Borrower shall submit to the Fund, for the Fund's
review and concurrence, the results of ics evaluation of proposals received,
together with a Request for Review of Evaluation Report on Consultants'
Proposals.

When che Fund has no objeccion co the said documents, the

Fund shall inform the Borrower accordingly by means of a Notice
regarding Evaluation Report on Consultants' Proposals.
(c) If the Borrower wishes, as provided for in Section 3.01. (2) of the
Consultant Guidelines, to employ a specific consultant, the Borrower
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shall inform the Fund in writing of its reasons, for the Fund's review and
concurrence, together with the Letter, of Invitation and Terms of
Reference.

After obtaining the concurrence of the Fund, the Borrower

may send the Letter of Invitation and Terms of Reference to the
consultant concerned.

If the Borrower finds the proposal of the

consultant to be satisfactory, it may' chen negotiate che

conditions

(including the financial terms) of the contracc.
(d) Promptly after execucing a concract, the Borrower shall submit to the
Fund, for the Fund's review and concurrence, a duly certified copy of the
contract, together with a Request for Review of Contract (as per Form
No.3 attached hereto).

When the Fund determines the contract to be

consistent with the Loan Agreement, the Fund shall inform the Borrower
accordingly by means of a Notice regarding Concract.
(e) Any modification or cancellation of a contract reviewed by che Fund shall
require the prior written concurrence of che Fund thereto, provided,
however, that any change which does not constitute an important
modification of che contract and which does noc affect che concract price
shall noc require such concurrence of che Fund.
(2)

The following declaration as to che eligibilicy of che consulting firm,
signed and dated by che consulting firm, shall be attached to each
contracc:
" I, che undersigned, hereby cercify chac

("name of consulting firm) is

incorporated and registered in (name of Eligible Source Country) . and
is an eligible consulting firm,

percenc (

%) of the subscribed

shares being held by nationals of

fnamefs)

Countrv/Countries) and

%) of the full-time directors

percent (

of Eligible Source

being nationals of fname(ş) of Eligible Source Countrv/Countriesl. I, che
undersigned, further certify that che total man-monchs supplied by
consulting firms which do not satisfy at least one of the conditions
specified in Seccion 2 (3), Schedule 4 of che Loan Agreement will be
percent (

%) of those required for che consulting services."
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Form No. 1
Dace:
Ref. No.

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
Tokyo, Japan
Attention:

Managing Direccor, Operacions Deparcmenc III

Ladies and Gentlemen:
REQUEST FOR REVIEW OF PROCUREMENT METHOD(S)
Reference : Loan Agreemenc No.TK-Pl4, daced Sepcember 17, 1999, for che
Bozuyuk-Mekece Road Improvemenc Projecc
In accordance with the relevant provisions of the Loan Agreement
under reference, we hereby submit for your review -the Procurement
Method(s) as per attached sheet.
We should be grateful if you would notify us of your concurrence.
Very truly yours,

For:
(Name of che Borrower)

By:
(Authorized Signature)
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Attached sheet No.
1.

Name of the Project

2.

Method(s) of Procurement
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

International Competitive Bidding without prequalification
Limited International (Local) Bidding
International (Local) Shopping
Direct Contracting
Others (
)

3.

Reason for Selection of MethodCs) of Procurement in detail
(For example: technical considerations, economic factors, experiences
and capabilities)

4.

Name and Nationality of the Supplier
(in the cases of Limited International (Local) Bidding and Direct
Contracting)

5.

Estimated Contract Amount
Foreign Currency
Local Currency

6.

Main Items Covered bv the Contract

7.

Tvoe of Contract
(
) Turnkey Contract
(
) Procurement of Goods/Equipment/Materials
(
) Civil Works Contract
(
) Procurement of Services
(
) Others

8.

Schedule
i)
Date of Execution of Contract
ii)
Shipping Date and/or Date for Commencement of
Works/Services
iii)
Completion Date (for delivery or construction)

I
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Form No. 2
Date:
Ref. No.
THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
Tokyo, Japan
Attention:

Managing Director, Operations Department III

Ladies and Genclemen:
REQUEST FOR REVIEW OF CONTRACT
In accordance with the relevant provisions of the Loan Agreement
No. TK-P14 dated September 17, 1999, for the 3ozuyuk-Mekece Road
Improvement Project, we hereby submit for your r e v i e w a certified copy of the
Contract attached hereco. The decails of the Contract are as follows:
1.
2.
3.
4.
•5.
6.

Number and Date of Contract:
Name and Nationality of the Supplier
Name of the Purchaser:_
Contract Price:
Eligible Expenditure :
Amount of Financing Applied for:
(representing
% of eligible expenditure)
7. Description and Origin of the Goods:
[

We should be grateful if you would notify us of your concurrence to
the Contract by sending us a Notice regarding Contract.
Very truly yours,

For:
(Name of the Borrower)

By:
(Authorized Signature)
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Form No. 3
Date:

Ret No.
T H E OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
Tokyo, J a p a n
Attention: Managing Director, Operations Department III
Ladies and Gentlemen:
R E Q U E S T F O R R E V I E W O F C O N T R A C T (for consulting services)
In accordance with the relevant provisions of the Loan Agreement
No. T K - P 1 4 dated September

17, 1999, for the Bozuyuk-Mekece

Road

Improvement Project, we hereby submit for your review a certified copy of the
Contract attached hereto.

The details of the O n t r a c t are as follows:

1.

Number and Date of Contract:

2.

(1) Percentage of the subscribed shares held by nationals of the
Eligible Source Countries:
(2) Percentage of the full-time directors who are nationals of the
Eligible Source Countries:

3.
4.

Name of the Employer:
Contract Price:

5.

Eligible Expenditure:

6.

Amount of Financing Applied for:
(representing
% of eligible expenditure)

.

We should be grateful if you would notify us of your concurrence to
the Contract by sending us a Notice regarding Contract.
Very truly yours,
For:
(Name of the Borrower)
By:
(Authorized Signature)
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Schedule 5
Commitment Procedure

COfrDVnTMENT

PROCEDURE

dated

July

1988

shall

mutatis

mutandis be applied for disbursement of the proceeds of the Loan for the
purchase of goods and services torn the Suppliers of the Eligible Source
Countries with respect to the portion of contract stated in the currency other
than that of the Republic of Turkey, with the following supplemental
stipulations:
1. With regard to Section 1.(2) of COMMITMENT PROCEDURE,

the

Japanese Bank shall be The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo.
2. With regard to Section 1.(2) of COMMTTMENT PROCEDURE,

the

Issuing Bank shall be the Central Bank of Turkey.
3.

(a) The Borrower shall pay to the Fund in Japanese Yen an amount equal
to one-tenth percent (0.1%) of the

amount

of the

Letter of

Commitment as the service charge thereof on the issuing date of the
relative Letter of Commitment.

The Fund shall issue to the

Japanese Bank the Letter of Commitment upon receipt of the service
charge from the Borrower.
(b)An amount equal to such service charge shall be financed out of the
proceeds of the Loan, and the Fund shall immediately pay such
amount to itself as the service charge on the issuing date of the Letter
of Commitment.

Such disbursement out of the proceeds of the Loan

shall constitute a valid and binding obligation upon the Borrower
under the terms and conditions of the Loan Agreement.
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The Overseas Economic
Cooperation Fund
Japan
4-1. OHrrMACHI 1-CHOME. CHIYOOA-KU TOK^O tOO
JAP AM

FAX NO 3215-2897, 3215-2896. 3215-1533. S608-W5
TELEX NO: J?ft4J0. J28390 COOPFUND

Side U v _ r
Date : September 17,1999
Ref. No. Fill-1/99-80
The Undersecretar y of Treasury
Prime Ministr y

lnonu Bulvar i

06510 Emek - Aukara
Republic of Turke y

Attention: Directo r General of Foreign Economic Relation?
Gentlemen:

Reference: Bozuyu k - Mekece Road Improvement Project
unde r the Loan Agreement No. TK-P14 dated September 17, 1999

With referenc e to the Loan Agreement No. T K - P İ 4 dated September 17, 1999
between T H

E OVERSEAS

ECONOMIC

COOPERATION

FUND

(hereinafter

referred to as

"the Fund') and T H E R E P U B L I C O F T U R K E Y (hereinafter referred

to as "the Borrower") , we have the pleasure to confirm the following agreement
between the Fun d and the Borrower.

1.

Pre-EIA Stud y
The

Borrowe r

shall

cause

the

Executing

Agency

to

take

action

/

cnuntermeasure s —commended by the Pre-EIA Study for the captioned Project.

2.

Land Acquisitio n Plan
The Borrowe r shall cause the Executing Agency to furnish the Fund with the

Land Acquisitio n Plan of the captioned Project, when the plan is completed.
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3. Progress Report
The Borrower shall cause the Executing Agency to furnish the Fund with
progress reports including the progress of Mekece- Adapazari Road Improvement
Project and the progress of the Land Acquisition.

Please confirm your consent to the foregoing by signing two copies of this
Letter, retaining one for your records and returning the other to us.

Very truly yours,

Shuhei Seyama
Managing Director,
Operations Department III

Confirmed ;
On the date of September 17,1999
THE REPUBLIC OF TURKEY

M. Aydin KARAÔZ
Director General,
General Directorate of Foreign
Economic Relations
Undersecretariat of Treasury
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Loan Agreement No. TK-P15
Loan Agreement
For
Bosphorus Rail Tube Crossing Project (I)
Between
the Overseas Economic Cooperation Fund, Japan
and
the Republic of Turkey
Dated September 17,1999
Loan Agreement No.TK-P15 dated September 17, 1999, between
THE

OVERSEAS

ECONOMIC

COOPERATION

FUND

and

THE

R E P U B L I C OF T U R K E Y
In the light of the contents of the Exchange of Notes between the
Government of Japan and the Government of the Republic of Turkey dated
August 19, 1999, concerning a Japanese loan to be extended with a view to
promoting to the economic stabilization and the development efforts of the
Republic of Turkey,
T H E OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION F U N D (hereinafter
referred to as "the Fund") and T H E R E P U B L I C OF T U R K E Y (hereinafter
referred to as "the Borrower") herewith conclude the following Loan
Agreement (hereinafter referred to as "the Loan Agreement", which includes
all agreements supplemental hereto).
Article I
Loan
Section 1.

Amount and Purpose of Loan

The Fund agrees to lend the Borrower an amount not exceeding
T W E L V E BILLION FOUR H U N D R E D SIXTY FOUR M I L L I O N Japanese
Yen (¥12,464,000,000) as principal for the implementation of Bosphorus Rail
Tube Crossing Project

(I) described in Schedule

1 attached

hereto

(hereinafter referred to as "the Project") on the terms and conditions set
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forth in the Loan Agreement and in accordance with the relevant laws and
regulations of Japan (hereinafter referred to as "the Loan"), provided,
however, that when the cumulative total of disbursements under the Loan.
Agreement reaches the said limit, the Fund shall make no

further

disbursement.
Section 2.

Use of Proceeds of Loan

(1) The Borrower shall cause the proceeds of the Loan to be used for the
purchase of eligible goods and services necessary for the implementation
of the Project from suppliers, contractors or consultants (hereinafter
collectively referred to as "the Suppliers") of the eligible source countries
described in Schedule 4 attached hereto (hereinafter referred to as "the
Eligible Source Countries") in accordance with the allocation described in
Schedule 2 attached hereto.
(2) The final disbursement under the Loan Agreement shall be made not
later than the same day and month seven (7) years after the effective
date of the Loan Agreement, and no further disbursement shall be made
by the Fund thereafter, unless otherwise agreed upon between the Fund
and the Borrower.
Article II
Repayment and Interest
Section 1.

Repayment of Principal

The Borrower shall repay the principal of the Loan to the Fund in
accordance with the Amortization Schedule set forth in Schedule 3 attached
hereto.
Section 2.

Interest and Method of Payment thereof

(1) The Borrower shall pay interest to the Fund semi-annually at the rate of
three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the principul
disbursed and outstanding.
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(2) The Borrower shall pay to the Fund on March 20 of each year the
interest that has accrued up to March 19 of that year from September 20
of the preceding year, and on September 20 of each year the interest that
has accrued up to September 19 from March 20 of that year, provided
that, prior to the date of the final disbursement of the proceeds of the
Loan, the Borrower shall pay to the Fund on April 20 of each year the
interest that has accrued up to March 19 of that year from September 20
of the preceding year, and on October 20 of each year the interest that
has accrued up to September 19 from March 20 of that year.

Article III
Particular Covenants
Section 1.

General Terms and Conditions

Other terms and conditions generally applicable to the

Loan

Agreement shall be those set forth in the Fund's General Terms and
Conditions, dated

November, 1987, with

the

following

supplemental

stipulations (hereinafter referred to as "the General Terms and Conditions"):
(1) Article VII of the General Terms and Conditions shall be disregarded,
and, consequently, all references to "the Guarantee" or "the Guarantor",
wherever mentioned in the General Terms and Conditions, shall be
likewise disregarded.
(2) After a contract is determined to be eligible for the Fund's financing, the
name of all bidders, their bid prices (except in the case of employment of
consultant), the name of the successful bidder concerning the award of
contract, the name of the Supplier, and the amount of the contract may
be made public by the Fund.
The Borrower shall have all provisions and measures
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ensur e that the above information shall be available for being made
publi c incorporated in documents related to procurement, such as tender
document s and contracts.
(3) Sectio n 3.05. of the General Terms and Conditions shall be substituted
as follows:
"Shoul d repayment of principal or payment of interest or any other
charge s

required under the Loan Agreement be delayed, the interest

specifie d in Section 3.03. shall cease to accrue on such overdue amount of
principa l on and after the due date and an overdue charge calculated at a
rat e of two percent (2%) per annum over and above the interest rate
specifie d in the Loan Agreement shall be payable on the overdue amount
of principal, interest or other charges for a period from the due date to
th e day immediately preceding the day of actual payment thereof, both
inclusive. "
(4) Section 3.07. of the General Terms and Conditions shall be substituted
as follows:
"The Borrower shall have all payments of principal and of interest and
other charges on the Loan credited to the Fund's account with The Bank
of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Uchisaiwai-cho Office, Tokyo, Japan."
Section 2.
The

Procurement Procedure
guidelines for procurement and for the employment of

consultants mentioned in Section 4.01. of the General Terms and Conditions
shall be as stipulated in Procurement Procedure attached hereto as Schedule
4.

Section 3.

Disbursement Procedure

The disbursement procedure mentioned in Section 5.01. of the
General Terms and Conditions shall be as follows:
Yiiriiime ve İdare Bölümü Sayfa
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(1) Commitment Procedure attached hereto as Schedule 5 shall appl y in
cases of disbursements to the Suppliers of the Eligible Source Countries
with respect to the portion of contract stated in the currency other than
that of the Republic of Turkey.
(2) Transfer Procedure attached hereto as Schedule 6 shall apply in cases of
disbursements for the payments to be made to the Suppliers o f the
Republic of Turkey, and to the Suppliers of the Eligible Source Countries
other than the Republic of Turkey with respect to the portion of contract
stated in the currency of the Republic of Turkey.
Section 4.

Administration of Loan

(1) Th e Borrower shall authorize the General Directorate of Railways,
Harbor s and Airports Construction, Ministry of Transportation

and

Communication s (hereinafter referred to as "the Executing Agency") to
implemen t the Project.
(2) Th e Borrower shall cause the Executing Agency to employ consultants
fo r the implementation of the Project.
(3) Shoul d the funds available from the proceeds of the Loan be insufficient
fo r the implementation

of the

Project, the Borrower shall make

arrangement s promptly to provide such funds as shall be needed.
(4) Th e Borrower shall cause the Executing Agency to furnish the Fund with
progres s reports for the Project on a quarterly basis (in February, May,
Augus t and November of each year) until the Project is completed, in
suc h form and in such detail as the Fund may reasonably request.
(5) Promptly , but in any event not later than six (6) months after completion
of the Project, the Borrower shall cause the Executing Agency to furnish
th e Fund with a project completion report in such form and in such
detai l as the Fund may reasonably request.
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(6) Th e Borrower shall at al l times cause the Executing Agency to operate
an d maintain any facilitie s relevant to the Project, and promptly as
needed , cause the Executin g Agency to make all necessary repairs and
renewal s thereof.

Sectio n 5.

Notices and Request s

The following addresse s are specified for the purpose of Section 9.03.
of the General Terms and Conditions :

For the Fund
Postal address:
T H E OVERSEA S ECONOMIC COOPERATION F U N D
Takebashi God o Building, 4-1, Ohtemachi 1-chome
Chiyoda-ku, Toky o 100-0004, Japan
Attention: Managin g Director, Operations Department III
Cable address:

COOPERATIONFUN D
Toky o

Telex : Call No. J28430 •
Answer Back Code: COOPFUND J28430

For the Borrower
Postal address:
Prime Ministry
Undersecretariat of Treasury
Inonu Bulvari, 06510 Emek Ankara, Turkey
Attention: Director General of Foreign Economic Relations

If the above addresses and/or names are changed, the party concerne d
shall immediately notify the other party hereto in writing of the ne w
addresses and/or names.
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IN WITNESS WHEREOF, the Fund and the Borrower, acting
through their duly authorized representatives,

have caused the Loan

Agreement to be duly executed in their respective names and delivered at
the

office of T H E OVERSEAS E C O N O M I C

COOPERATION

FUND,

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, as of the day and year first above written.
For

For

T H E OVERSEAS ECONOMIC

T H E R E P U B L I C OF T U R K E Y

COOPERATION F U N D

Kyosuke SHINOZAWA

M . Aydin KARAÔZ

President,

Director General,

Chairman of the Board

General Directorate of Foreign
Economic Relations
Undersecretariat of Treasury

Schedule 1
Description of Project
Section 1.

Outline of the Project

(1) Objective :
Constructing the third intercontinental transportation and the first
railway link connecting two sides of the Bosphorus strait which divides
Istanbul city into two physically separated settlement areas, in order to
decrease congestion of the traffic, in such a way the air pollution in the city
be diminished.
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(2) Location :
The Greater Istanbul Metropolitan Area in the Republic of Turkey
(3) Executing Agency :
General Directorate of Railways, Harbors and Airports Construction,
Ministry of Transportation and Communications
(4) Scope of the Work :
(a) Civil Works
(b) Consulting Services
The proceeds of the Loan are available for items (a) and (b).
Any balance remaining on the aforementioned items and all other items
are to be financed by the Borrower.
Estimated annual fund requirements are as shown below.

Section 2.
Calendar Year
(Jan.-Dec.)

For the Loan
(in million Japanese Yen)

For the Project
(in million Japanese Yen)

2000

1,143

5,178

2001

414

2,764

2002

9,784

36,591

2003

1,123

44,474

2004

60,038

2005

27,483

2006

21,553

2007

98

Total

12,464

198,179

Disbursement of the proceeds of the Loan shall be made within the limit of
the Japanese Government's annual budgetary appropriations for the Fund.

Section 3.

The Project is expected to be completed by December 2007.
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Schedule 2
Allocation of Proceeds of Loan
Section 1.

Allocation

Category

Amount of the Loan
Allocated

% of Expenditure
to be Financed

(in million Japanese Yen)
(A) Civil Works

9,093

100

(B) Consulting Services

3,371

100

Total

12,464

Note : Items not eligible for financing are as shown below.
(a) General administration expenses
(b) Taxes and duties
(c) Purchase of land and other real property
(d) Compensation
(e) Other indirect items

With regard to disbursement in each Category, the amount disbursed shall be
calculated from the eligible expenditure by multiplying with the percentage of
the respective Category stipulated in this Section, unless otherwise agreed
upon between the Fund and the Borrower.
Section 2.

Reallocation upon change in cost estimates

If the estimated cost of items included in any of Categories (A) and (B)
shall increase, the amount equal to the portion, if any, of such increase to be
financed out of the proceeds of the Loan, will be allocated by the Fund, at the
request of the Borrower, to such Category from the other Category.
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Schedule 3
Amortization Schedule
1. Repayment of Principal
Due Date

Amount
(in Japanese Yen)

On September 20, 2009

204,380,000

On each March 20 and September 20

204,327,000

beginning March 20, 2010
through September 20, 2039

Schedule 4
Procurement Procedure
Section 1.

Guidelines to be used for procurement under the Loan

(1) Procurement of all goods and services, except consulting services to be
financed out of the proceeds of the Loan shall be in accordance with
Guidelines for Procurement under OECF Loans dated December, 1997
(hereinafter referred to as "the Procurement Guidelines").
(2) Employment of consultants to be financed out of the proceeds of the Loan
shall be in accordance with Guidelines for the Employment of Consultants
by OECF Borrowers dated December, 1997 (hereinafter referred to as
"the Consultant Guidelines").
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Eligible Source Countries

(1) The Eligible Source Countries for procurement of all goods and services,
except consulting services, to be financed out of the proceeds of the Loan
are the following:
(a) All countries and territories in Part I and Part II of the DAC List of
Aid Recipients attached to the Statistical Reporting Directives of the
Development Assistance Committee as of the date of Procurement
notices, and
(b) Japan.
(2) The Eligible Source Countries for procurement of consulting services to
be financed out of the proceeds of the Loan are the Republic of Turkey
and Japan.
(3) The Suppliers except consulting firms shall be nationals of the Eligible
Source Countries or juridical persons incorporated and registered in the
Eligible Source Countries, and which have their appropriate facilities for
producing or providing the goods and services in the Eligible Source
Countries and actually conduct their business there.
When consulting firms are employed, such firms shall satisfy all of the
following conditions:
(a) A majority of the subscribed shares shall be held by nationals of the
Eligible Source Countries;
(b) A majority of the full-time directors shall be nationals of the Eligible
Source Countries;
(c) Such firms shall be incorporated and registered in the Eligible Source
Countries.
(4) Notwithstanding the above paragraph (3), consulting services supplied in
part by consulting firms which do not satisfy the requirement stated in
the above paragraph (3) may be eligible for financing, if the total manmonths supplied by such firms account for less than 50% of those required
for those consulting services.
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The Fund's review of decisions relating to procurement of goods
and services (except consulting services)

In the case of contracts to be financed out of the proceeds of the Loan
allocated to the Category (A), as specified in Schedule 2 attached hereto, the
following procedures shall, in accordance with Section 4.02. of the General
Terms and Conditions, be subject to the Fund's review and concurrence.
(1) If the Borrower wishes to adopt procurement procedures other than
International Competitive Bidding with prequalification, the Borrower
shall submit to the Fund a Request for Review of Procurement Method(s)
(as per Form No. 1 attached hereto).

The Fund shall inform the

Borrower of its concurrence by means of a Notice regarding Procurement
Method(s).
(2) Before advertisement and/or notification of prequalification, the Borrower
shall submit to the Fund, for the Fund's review and concurrence,

the

prequalification evaluation criteria, together with a Request for Review of
Prequalification Evaluation Criteria. The Fund reserves the right to
request the Borrower to submit documents relevant to prequalification for
the Fund's reference. When the Fund has no objection to the said criteria,
the Fund shall inform the Borrower accordingly by means of a Notice
regarding Prequalification Evaluation Criteria. Any further modification
by the Borrower of the said criteria shall require the prior written
concurrence of the Fund thereto. When the Fund deems it necessary, the
Fund's review and concurrence regarding the prequalification documents
shall be required.
(3) When the prequalified firms have been selected, the Borrower shall
submit to the Fund, for the Fund's review and concurrence, a list of those
firms and a report on the selection process, with the reasons for the choice
made, attaching all relevant documents, together with a Request for
Review of Result of Prequalification. The Borrower shall submit to the
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Fund, for the Fund's reference, such other documents related to the
prequalification as the Fund shall reasonably request. When the Fund
has no objection to the said documents, the Fund shall inform the
Borrower

accordingly

by means of a Notice regarding Result of

Prequalification.
(4) Before inviting bids, the Borrower shall submit to the Fund, for the
Fund's review and concurrence, the bid evaluation criteria, together with
a Request for Review of Bid Evaluation Criteria. The Fund reserves the
right to request the Borrower to submit documents related to the tender
for the Fund's reference. When the Fund has no objection to the said
criteria, the Fund shall inform the Borrower accordingly by means of a
Notice regarding Bid Evaluation Criteria. Any further modification by the
Borrower of the said criteria shall require the prior written concurrence of
the Fund thereto. When the Fund deems it necessary, the Fund's review
and concurrence regarding the tender documents shall be required.
(5) Before sending a notice of award to the successful bidder, the Borrower
shall submit to the Fund, for the Fund's review and concurrence, the
analysis of bids and proposal for award, together with a Request for
Review of Analysis of Bids and Proposal for Award. The Borrower shall
submit to the Fund, for the Fund's reference, such other documents
related to the award, such as tender documents, as the Fund shall
reasonably request.

When the Fund has no objection to the said

documents, the Fund shall inform the Borrower accordingly by means of a
Notice regarding Analysis of Bids and Proposal for Award.
(6) When, as provided for in Section 5.10. of the Procurement Guidelines, the
Borrower wishes to reject all bids or to negotiate with the

lowest

evaluated bidder (or, failing a satisfactory result of such negotiation, with
the next-lowest evaluated bidder) with a view to obtaining a satisfactory
contract, the Borrower shall inform the Fund of its reasons, requesting
prior review and concurrence.
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(7) Promptl y after executing a contract, the Borrower shall submit to the
Fund , for the Fund's review and concurrence, a duly certified copy of the
contract , together with a Request for Review of Contract (as per Form
No. 2 attached hereto).

When the Fund determines the contract to be

consisten t with the Loan Agreement, the Fund shall inform the Borrower
accordingl y by means of a Notice regarding Contract.
(8) An y modification or cancellation of a contract reviewed by the Fund shall
requir e the prior written concurrence of the Fund thereto, provided,
however , that any change which does not constitute an important
modificatio n of the contract and which does not affect the contract price
shal l not require such concurrence of the Fund.
(9) The following declarations as to the eligibility of goods and the Supplier,
signed and dated by the Supplier, shall be attached to each contract:
"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are
produced in (name of Eligible Source Country)."
"I, the undersigned, further certify that, to the best of my knowledge
and belief, the portion imported from non-Eligible Source Countries is less
than

percent (

%) in accordance with the following formula:

Imported CIF Price + Import Duty
x 100." and
Supplier's FOB Price (where applicable, Ex-fartory Price)
"I, the undersigned, hereby certify that (name of the Supplier) has
been incorporated and registered in (name of the Eligible Source Country),
has its appropriate facilities for producing or providing the goods or
providing the goods or services in (name of Eligible Source Country) and
actually conducts its business there."
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The Fund's review of decisions relating to employment of
consultants

(1) With reference to Section 4.02 of the General Terms and Conditions, the
following procedures

shall be subject

to the

Fund's review and

concurrence.
(a) Before proposals are invited from consultants, the Borrower shall submit
to the Fund, for the Fund's review and concurrence, the Terms of
Reference, Short List of Consultants and Letter of Invitation, together
with a Request for Review of these documents.

When the Fund has no

objection to the said documents, the Fund shall inform the Borrower
accordingly by means of a Notice regarding the Terms of Reference, Short
List of Consultants and Letter of Invitation.

Any further modification by

the Borrower of the said documents requires the prior concurrence of the
Fund.

(b) Before inviting the highest-ranked consultant to enter on contract
negotiations, the Borrower shall submit to the Fund, for the Fund's
review and concurrence, the results of its evaluation of proposals received,
together with a Request for Review of Evaluation Report on Consultants'
Proposals.

When the Fund has no objection to the said documents, the

Fund shall inform the Borrower accordingly by means of a Notice
regarding Evaluation Report on Consultants' Proposals.
(c) If the Borrower wishes, as provided for in Section 3.01. (2) of the
Consultant Guidelines, to employ a specific consultant, the Borrower
shall inform the Fund in writing of its reasons, for the Fund's review and
concurrence, together with the Letter of Invitation and Terms of
Reference.

After obtaining the concurrence of the Fund, the Borrower

may send the Letter of Invitation and Terms of Reference to the
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If the Borrower finds the proposal of the

consultant to be satisfactory, it may then negotiate the conditions
(including the financial terms) of the contract.
(d) Promptly after executing a contract, the Borrower shall submit to the
Fund, for the Fund's review and concurrence, a duly certified copy of the
contract, together with a Request for Review of Contract (as per Form
No.3 attached hereto).

When the Fund determines the contract to be

consistent with the Loan Agreement, the Fund shall inform the Borrower
accordingly by means of a Notice regarding Contract.
(e) Any modification or cancellation of a contract reviewed by the Fund shall
require the prior written concurrence of the Fund thereto, provided,
however, that any change which does not constitute an important
modification of .the contract and which does not affect the contract price
shall not require such concurrence of the Fund.

(2) The following declaration as to the eligibility of the consulting firm,
signed and dated by the consulting firm, shall be attached to each
contract:
" I, the undersigned, hereby certify that
incorporated and registered in
is an eligible consulting firm,

(name of consulting firm) is

(name of Eligible Source Country) . and
percent (

%) of the subscribed

shares being held by nationals of

(name(s) of Eligible Source

Country/Countries') and

%) of the full-time directors

percent (

being nationals of (name(s) of Eligible Source Country/Countries). I, the
undersigned, further certify that the total man-months supplied by
consulting firms which do not satisfy the requirement stated in Section 2
(3), Schedule 4 of the Loan Agreement will be
percent (

%) of those required for the consulting services."
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Form No. 1
Date:
Réf. No.
T H E OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION F U N D
Tokyo, Japan
Attention:

Managing Director, Operations Department

III

Ladies and Gentlemen:
R E Q U E S T FOR REVIEW OF P R O C U R E M E N T METHOD(S)
Reference :Loan Agreement No.TK-P15, dated September 17, 1999 for the
Bosphorus Rail Tube Crossing Project (I)
In accordance with the relevant provisions of the Loan Agreement
under reference, we hereby submit for your review

the

Procurement

Method(s) as per attached sheet.
We should be grateful if you would notify us of your concurrence.
Very truly yours,

For:
(Name of the Borrower)

By:
(Authorized Signature)
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Attached sheet No.
1.

Name of the Project

2.

Method(s) of Procurement
(
) International Competitive Bidding without prequalification
(
) Limited International (Local) Bidding
(
) International (Local) Shopping
(
) Direct Contracting
(
) Others (
)

3.

Reason for Selection of Method(s) of Procurement in detail
(For example: technical considerations, economic factors, experiences
and capabilities)

4.

Name and Nationality of the Supplier
(in the cases of Limited International (Local) Bidding and Direct
Contracting)

5.

Estimated Contract Amount
Foreign Currency
Local Currency

6.

Main Items Covered by the Contract

7.

Type of Contract
(
) Turnkey Contract
(
) Procurement of Goods/Equipment/Materials
(
) Civil Works Contract
(
) Procurement of Services
(
) Others

8.

Schedule
i)
Date of Execution of Contract
ii)
Shipping Date and/or Date for Commencement of
Works/Services
iii)
Completion Date (for delivery or construction)
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Form No. 2
Date:
Réf. No.
T H E O V E R S E A S ECONOMIC COOPERATION F U N D
Tokyo, Japan
Attention:

Managing Director, Operations Department III

Ladies and Gentlemen:
REQUEST FOR REVIEW OF CONTRACT
In accordance with the relevant provisions of the Loan Agreement
No. TK-P1 5 dated September 17, 1999 for the Bosphorus Rail Tube Crossing
Project (I) , we hereby submit for your review a certified copy of the Contract
attached hereto . The details of the Contract are as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Number and Date of Contract:
Name and Nationality of the Supplier
Name of the Purchaser:
Contract Price:
Eligible Expenditure :
Amount of Financing Applied for:
(representing
% of eligible expenditure)
Description and Origin of the Goods:

We should be grateful if you would notify us of your concurrence to
the Contrac t by sending us a Notice regarding Contract.
Very truly yours,

For:
(Name of the Borrower)

By:
(Authorized Signature)
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Form No. 3
Date:
Réf. No.
T H E OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION F U N D
Tokyo, Japan
Attention: Managing Director, Operations Department III
Ladies and Gentlemen:
REQUEST FOR REVIEW OF CONTRACT (for consulting services)
In accordance with
No. TK-P15 dated September
Project (I), we hereby submit
attached hereto. The details

the relevant provisions of the Loan Agreement
17, 1999 for the Bosphorus Rail Tube Crossing
for your review a certified copy of the Contract
of the Contract are as follows:

1. Number and Date of Contract:
2. (1) Percentage of the subscribed shares held by nationals of the
Eligible Source Countries:
(2) Percentage of the full-time directors who are nationals of the
Eligible Source Countries:
3. Name of the Employer:
4. Contract Price:
5. Eligible Expenditure:
6. Amount of Financing Applied for:_
(representing
% of eligible expenditure)
We should be grateful if you would notify us of your concurrence to
the Contract by sending us a Notice regarding Contract.
Very truly yours,
For:
(Name of the Borrower)
By:
(Authorized Signature)
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Schedule 5
Commitment Procedure

COMMITMENT PROCEDURE dated July 1988 shall mutatis mutandis
be applied for disbursements, of the proceeds of the Loan for the purchase of
goods and services from the Suppliers of the Eligible Source Countries with
respect to the portion of contract stated in the currency other than that of the
Republic of Turkey, with the following supplemental stipulations:
1. With regard to Section 1.(2) of COMMITMENT PROCEDURE, the Japanese
Bank shall be The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo.
2.

With regard to Section 1.(2) of COMMITMENT PROCEDURE, the Issuing
Bank shall be the Central Bank of Turkey.

3.

(a) The Borrower shall pay to the Fund in Japanese Yen an amount equal
to one-tenth percent (0.1%) of the amount of the Letter of Commitment
as the service charge thereof on the issuing date of the relative Letter of
Commitment.

The Fund shall issue to the Japanese Bank the Letter of

Commitment upon receipt of the service charge from the Borrower.
(b) An amount equal to such service charge shall be financed out of the
proceeds of the Loan, and the Fund shall immediately pay such amount
to itself as the service charge on the issuing date of the Letter of
Commitment.

Such disbursement out of the proceeds of the Loan shall

constitute a valid and binding obligation upon the Borrower under the
terms and conditions of the Loan Agreement.
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Schedule 6
Transfer Procedure
Transfer Procedure set forth herein shall be applied for disbursements of
the proceeds of the Loan for the payments to be made to the Suppliers of the
Republic of Turkey, and to the Suppliers of the Eligible Source Country(ies)
other than the Republic of Turkey with respect to the portion of contract stated
in the currency of the Republic of Turkey.
The authorized foreign exchange bank in Tokyo wherever mentioned in this
Schedule, shall be The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo, Japan
(hereinafter referred to as "the Paying Bank").
The authorized foreign exchange bank in the territories of the Borrower
mentioned in this Schedule, shall be the Central Bank of Turkey (hereinafter
referred to as "the Central Bank").
The Borrower shall authorize the Executing Agency to act on behalf of the
Borrower with respect to the request for disbursement under this Transfer
Procedure.
1. Request for Disbursement
(1) When the Executing Agency receives Claims for Payment from the Suppliers
(as per Form CFP attached hereto), the Executing Agency shall request the
Fund to make disbursements for a sum not exceeding the amount actually
claimed by the Suppliers by sending to the Fund a Request for Disbursement
in accordance with the Form TRF attached hereto. Each Request for
Disbursement shall be signed by the Executing Agency and shall be
accompanied by the following documents:
(a) Summary Sheet of Payments as per Form TRF-SSP attached hereto
(b) A copy of the Transfer Instruction s'ent to the Central Bank as per
attached Form OECF-TI or a copy of the similar document evidencing
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transfer instruction addressed to the Central Bank
(c) Claims for Payment evidencing the amount to be paid to the Suppliers, as
per Form CFP
(d) The following supporting documents evidencing each payment and its
usage:
(1) For payments to suppliers against delivery/shipment of goods and/or
services bill of lading or similar document evidencing delivery/shipment of the
goods and/or services listed on the invoice;
(ii) For payments for consultants' services the claim put in by the consultants indicating, in sufficient details, the
services rendered, period covered, and amount payable to them;
(iii) For payments under civil works contracts • the claim, bill or invoice of the contractor showing, in sufficient detail,
the work performed by the contractor and amount claimed therefor;
• a certificate to the effect that the work performed by the contractor is
satisfactory and in accordance with the terms of the relevant contract;
such certificate shall be signed by the chief engineer or project officer of
the Executing Agency assigned to the Project.
(2) The amount stated in the Request for Disbursement shall be stated in
Japanese Yen, converted at the T/T buying rate quoted by the Central
Bank on the day immediately preceding the day on which the Request for
Disbursement is made. The amount to be paid in the currency and the
exchange rate used for conversion to Japanese Yen shall be described in
the Summary Sheet of Payments as per Form TRF-SSP together with the
evidence of such conversion rate.
(3) The Executing Agency shall send to the Central Bank the Transfer
Instruction accompanied by the copy of the Request for Disbursement
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and Claims for Payment, when the Executing Agency makes a request
for disbursement to the Fund.

2.

Disbursement

(1) When the Fund finds the Request for Disbursement in order and in
conformity with the provisions of the Loan Agreement, the Fund, upon
receipt of an amount equal to one-tenth percent (0.1%) of the amount to be
disbursed as the service charge from the Borrower, shall make disbursement
in Japanese Yen. Disbursement will be made within fifteen (15) business
days from the date of receipt of the Request by paying into the non-resident
Yen account of the Central Bank on behalf of the Borrower, which shall be
opened in advance with the Paying Bank, in accordance with the relevant
laws and regulations of Japan.
(2) An amount equal to such service charge shall befinancedout of the proceeds
of the Loan, and the Fund shall immediately pay such amount to itself as the
service charge on the date of the disbursement for the Borrower. Such
disbursement out of the proceeds of the Loan shall constitute a valid and
binding obligation upon the Borrower under the terms and conditions of the
Loan Agreement.
3.

Payment to the Suppliers
After the proceeds of the Loan disbursed by the Fund has been credited to
the non-resident Yen account of the Central Bank mentioned in 2. above,
and the Central Bank receives the cable advice from the Paying Bank, the
Central Bank shall immediately exchange the credited amount into the
currency of the Republic of Turkey and transfer, through the account of the
Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey and the special
account of the Executing Agency for the Project, the amount actually
claimed by the Suppliers in the Claims for Payment to the corresponding
account of the Supplier with the Suppliers' Bank, in accordance with the
Transfer Instruction.
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Delegation of Authority

(1) The Borrower hereby designates the Central Bank as its agent for the
purposes of taking any action or entering into any agreement required or
permitted under this Transfer Procedure.
(2) Any action taken or agreement entered into by the Central Bank pursuant to
the authority conferred on the Central Bank shall be fully binding on the
Borrower and shall have the same force and effect as if taken by the
Borrower.
(3) The authority conferred on the Central Bank may be revoked or modified by
agreement between the Borrower and the Fund.
5.

Arrangement
The Borrower shall cause the Central Bank to make the necessary
arrangement with the Paying Bank containing the following in accordance
with the authorization conferred on the Central Bank set forth in 4. above:
(a) To make use of the non-resident Yen account of the Central Bank with
the Paying Bank to process disbursements under the Transfer Procedure.
(b) Immediately after the disbursement made by the F u n d has been credited
to the Central Bank's non-resident Y e n a c c o u n t m e n t i o n e d i n 2. above,
the Paying B a n k s h a l l m a k e cable advice to the Central B a n k of the

disbursement by the F u n d .

6.

The Fund shall not be liable for any loss incurred by the Borrower and/or
the Suppliers owing to any difference between the exchange rate to be used
for conversion from Japanese Yen to the currency used for actual payment
to the Suppliers at the time of transfer and the exchange rate to be used for
conversion from the currency used for actual payment to the Suppliers to
the Japanese Yen at the time of disbursement.
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(Form CFP)
Claims for Payment
Date:
Loan No.: TK-P15
To:

(Nam e and Address of the Executing Agency)
We hereb y submit Claims for Payment to you for the progress of the work in

the followin g content.

1.

Contrac t No. and date:

2.

Notic e regarding Contract No. and date (if any):

3.

Descriptio n of goods and services accomplished:

4.

Claime d amount:

5.

Accumulate d amount already paid:

6.

Tota l amount (4. + 5.):
Pleas e pay the amount claimed in 4. above into our account as

detailed below :
i)

Name of Beneficiary

ii)

Accoun t Number

iii) Name of the Bank
iv)

Full Addres s of the Bank

v)

Cable Address

(Name of the Supplier)
By:

(Signature)
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(Form TRF)
Request for Disbursement

Date:
Loan No. : TK-P15
App. Serial No.:

To:

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
Tokyo, Japan

Attention:

Managing Director, Operations Department III

Ladies and Gentlemen:
1. Pursuant to the Loan Agreement No. TK-P15 dated September 17, 1999,
between THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (hereinafter
referred to as "the Fund") and the Republic of Turkey, the undersigned
hereby requests for disbursement under the said Loan Agreement, of the
sum of Japanese Yen

(say

) for the payment of

expenditures as described in the Summary Sheet(s) attached hereto.
2. The undersigned has not previously requested for disbursement of any
amount from the Loan for the purpose of meeting the expenditures described
in the Summary Sheet(s). The undersigned has not obtained nor will obtain
funds for such purpose out of the proceeds of any other loan, credit or grant
available to the undersigned.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 242

15 Şubat 2000 - S a y ı : 23965

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa: 243

3. The undersigned certifies that:
a) the expenditures described in the Summary Sheet(s) shall be made for the
purposes specified in the Loan Agreement;
b) the goods and services purchased with these expenditures have been
procured in accordance with the applicable procurement procedures
agreed with the Fund pursuant to the said Loan Agreement and the cost
and terms of purchase thereof are reasonable;
c) the said goods and services were or will be supplied by the Suppliers
specified in the attached Summary Sheet(s) and were or will be produced
in (or, in the case of services, supplied from) the Eligible Source Country
(ies) for the Fund's loan.

4. Please disburse the amount herein requested by paying into the non-resident
Yen account of the Central Bank of Turkey with the Bank of TokyoMitsubishi, Ltd., Tokyo.

5. This request consists of (number) page(s) and (number) signed and numbered
Summary Sheet(s), with the supporting documents.
Very truly yours,

For:

(Name of the Executing Agency)
By:
(Authorized Signature)
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(Form TRF-SSP)
Summary Sheet of Payment
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9

3
4

Total
The undersigned certifies thai the Suppliers) and goods and / or services slated above are eligible under the Loan Agreement
Note for 5.

Nationality of Supplier : Country in which the Supplier is incorporated and registered.

Note for 7.

Category : Category described in Section 1. of Schedule 2

*3

Note for
11.&14.

*4

Note for 12

Amount of Payment: If not in Japanese Yen, state both the amount in the currency in which the payment will be
made to the Supplier, and its converted amouiil(s) calculated in accordance with 1. (2) of Schedule 6. Transfer
Procedure, as well as the conversion rate(s).
Nature of Payment: A down payment, an installment payment or the final payment, etc.

*5

Note for 13

Method of Procurement: State reasons for choice where other than international competitive bidding

*6

Note for 15

Disbursement Ratio: Ratio of Amount Applied for Financing against Amount of Payment in the currency in which the
Payment will be made to the Supplier.
FOR
BY:

Authorized

Signature

15 Şubat 2000 - Sayı: 23965

*1
*2

Sayfa : 245

RESMÎ G A Z E T E

15 Şubat 2000 - Sayı : 23965

(Form OECF-TI)
Transfer Instructions

' Date:
Loan No.: TK-P15
App. Serial No.:

To : The Central Bank of Turkey

Upon receipt of disbursement by the Fund pursuant to our Request for
Disbursemen t No.

dated

, we hereby request you to

exchang e the disbursed amount into the currency of the Republic of Turkey and
transfer , through the account of the Undersecretariat of Treasury of the Republic
of Turkey, the amount actually claimed by the Supplier(s) into the account of the
relevan t Supplier(s) with the Supplier(s)' Bank as specified in the Claims for
Paymen t No.

dated

.

(Name and Address of the Executing Agency)

(Signature)
encl. Reques t for Disbursement
Claim s for Payment
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Milletlerarası Sözleşmeler
Karar Sayısı: 99/13909
H ü k ü m e t i m i z adına 21/1/1998 tarihinde Lahey'de imzalanan ve 3/11/1999 tarihli ve
4461 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın H u 
kuki Veçhelerine Dair Sözleşme"nin, ilişik çekince ile onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın
2/12/1999 tarihli ve K O G Y - I - 5 7 8 8 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı K a 
nunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/1999 tarihinde kararlaştırılmış
tır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan
H. H. ÖZKAN

D. B A H Ç E L İ
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. C. ERSÜMER

R. Ö N A L

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. T O S K A Y

M . KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. G Ü R E L

S. S O M U N C U O Ğ L U

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. Y A L O V A

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. M İ R Z A O Ğ L U

R. K. Y Ü C E L E N

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakam

Devlet Bakanı

H. H . Ö Z K A N

Prof. Dr. Ş. Ü Ş E N M E Z

E. S. G A Y D A L I

F. Ü N L Ü

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakam

Prof. Dr. A. ÇAY

M . A . İRTEMÇELİK

Prof. Dr. H. S . T Ü R K

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakam

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. C E M

S. O R A L

M . BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Prof. Dr. H . Y. G Ö K A L P

Prof. Dr. E . Ö K S Ü Z

Prof. Dr. H . Y. G Ö K A L P

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. O K U Y A N

A. K. TANRIKULU

M . İ. T A L A Y

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakam

Kültür Bakanı

E. M U M C U

Prof. Dr. N. Ç A Ğ A N

F. AYTEKİN

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı
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Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine
Dair Sözleşme
İşbu sözleşmeyi imzalayan Devletler,
Çocuğun çıkarının, korunmasına ilişkin meselelerde hayati bir öneme sahip olduğuna
derinden inanarak,
Çocuğu, Uluslararası alanda, kanuna aykırı bir yer değiştirmenin zararlı etkilerinden
korumayı ve çocuğun mutat ikametgahı Devletine derhal dönüşünü teminat altına almak için
usüller tespit etmeyi ve ziyaret hakkının korunmasını sağlamayı arzu ederek,
Bu amaçla bir sözleşme akdini kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hükümlerde mutabık
kalmışlardır:
B Ö L Ü M I- S Ö Z L E Ş M E N İ N U Y G U L A N M A A L A N I
Madde 1
İşbu sözleşmenin amacı:
a) Taraf Devletlere gayrikanuni yollardan götürülen veya alıkonan çocukların derhal
geri dönmelerini sağlamak;
b) Taraf bir Devletteki koruma ve ziyaret haklarına, diğer taraf Devletlerde etkili bi
çimde riayet ettirmek.
Madde 2
Taraf Devletler, ülkelerinin sınırları içinde, Sözleşmenin amaçlarının gerçekleşmesi
ni sağlamak üzere, uygun bütün önlemleri alırlar. Bu amaçla, en süratli usüllere başvurmak
la yükümlüdürler.
Madde 3
Bir çocuğun yer değiştirmesi veya geri dönmemesi:
a) Çocuğun, yer değiştirmesinden veya geri dönmemesinden hemen önce mutat ikametgahının bulunduğu Devlet kanunu tarafından, bir şahsa, müesseseye veya başka bir kuru
ma, tek başına veya müştereken verilen koruma hakkının ihlali şeklinde meydana geldiği tak-,
tirde; ve
b) Bu hak, yer değiştirme veya geri dönmeme anında tek başına veya müştereken fi
ili biçimde kullanılmakta veya bu olaylar meydana gelmese kullanılacak idi ise,
Kanuna aykırı addedilir.
(a) da sözkonusu edilen koruma hakkı, özellikle, kanuni bir yetkiden, adli veya idari
bir karardan veya bu Devletin kanununa göre yürürlükte olan bir anlaşmadan doğabilir.
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Madde 4
Sözleşme, koruma ve ziyaret haklarının ihlalinden hemen önce, mutat ikametgahı taraf
Devletlerden birinde bulunan çocuklara uygulanır. Sözleşmenin uygulanması çocuk 16 yaşına
geldiğinde sona erer.
Madde 5
İşbu sözleşme çerçevesinde :
a) "Koruma H a k k ı " çocuğun şahsının bakımı hakkını ve özellikle ikamet yerinin tes
piti hakkını ihtiva eder.
b) "Ziyaret Hakkı" çocuğun, sınırlı bir süre için, mutat ikametgahından başka bir ye
re götürülmesi hakkını ihtiva eder.
B Ö L Ü M II- M E R K E Z İ M A K A M L A R
Madde 6
Her taraf Devlet, sözleşmenin kendisine yüklediği mükellefiyetleri yerine getirmekle
görevli bir merkezi makam tayin eder.
Federal bir Devlet, birden fazla hukuk sisteminin yürürlükte bulunduğu bir Devlet ve
ya özerk toprak birimlerine sahip bir Devlet, birden fazla merkezi makam tayininde ve bu
makamların herbirinin yetkilerinin topraklan açısından genişliğini tayinde serbesttir. B u yet
kiden yararlanan Devlet, taleplerin bu Devlet bünyesindeki merkezi makama intikalini teminen sunulacağı yetkili merkezi makamı tayin eder.
Madde 7
Merkezi makamların, aralarında işbirliği yapmaları ve çocukların acilen geri dönme
sini sağlamak ve işbu sözleşmenin diğer amaçlarını gerçekleştirmek üzere Devletlerinin yet
kili makamları arasında işbirliğini teşvik etmeleri gerekmektedir.
Özellikle, gerek doğrudan doğruya, gerek aracıların yardımıyla;
a) Kanuna aykırı biçimde yeri değiştirilen veya alıkonan bir çocuğun bulunması;
b) Çocuk için yeni tehlikelerin veya ilgili tarafların uğrayabilecekleri zararların ön
lenmesini, geçici önlemler alarak veya aldırarak sağlamak;
c) Çocuğun isteyerek iadesini veya dostane bir çözümü kolaylaştırmak;
d) Faydalı görülür ise, çocuğun sosyal durumuna ilişkin bilgilerin teatisi;
e) Devletlerinin, Sözleşmenin uygulanmasına ait haklan konusunda genel bilgiler te
mini;
f) Çocuğun geri dönmesi ve gerektiğinde, ziyaret hakkının tesisi ile fiilen kullanılma
sı yolunda, adli veya idari dava açılması veya bunun teşviki;
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g) Gerekirse, bir avukatın katılması dahil, adli ve hukuki yardım sağlamak veya bu
nu kolaylaştırmak;
h) İdari alanda, gerekli ve uygun ise, çocuğun tehlikesizce dönüşünü sağlamak;
i) Sözleşmenin işleyişi konusunda karşılıklı olarak birbirlerini bilgilendirmek ve uy
gulanmasında muhtemelen karşılaşılacak engellerin olanaklar ölçüsünde kaldırılması;
için uygun tüm önlemleri almaları gerekmektedir.
B Ö L Ü M III- Ç O C U Ğ U N G E R İ D Ö N M E S İ
Madde 8
B i r çocuğun, korunma hakkı ihlal edilerek yerinin değiştirildiğini veya alıkonulduğu
nu ileri süren kişi, kurum veya örgüt, çocuğun geri dönmesini sağlamak üzere yardım etme
leri için gerek çocuğun mutat ikametgahı merkezi makamlarına, gerek herhangi bir başka ta
raf Devlet merkezi makamına başvurabilir.
Talebin :
a) Talepte bulunan kişinin, çocuğun ve çocuğu götürdüğü veya alıkoyduğu iddia eden
kişinin kimliğine ilişkin bilgileri;
b) Temini m ü m k ü n ise, çocuğun doğum tarihini;
c) Talep edenin, çocuğun geri dönmesini isteme müracaatını dayandırdığı esasları;
d) Çocuğun bulunduğu yer ve çocuğun birlikte olduğu varsayılan kişinin kimliği ile
ilgili mevcut tüm bilgileri;
İhtiva etmesi gereklidir.
Müracaata,
e) Yararlı kararların veya anlaşmaların onaylı bir örneğinin;
f) Devletin konu ile ilgili kanuna dair, merkezi makamdan veya mutat ikametgah
Devletinin başka bir yetkili makamından veya başka bir yetkili şahıstan muta bir belge veya
onaylı bir beyanın;
g) Faydalı tüm başka belgelerin;
Eklenmesi veya müracaatın sözkonusu belgelerle takviye edilmesi gereklidir.
Madde 9
8. madde uyarınca başvurulan merkezi makam, çocuğun taraf başka bir Devlette bu
lunduğu görüşünde olursa, talebi, doğrudan doğruya ve derhal sözkonusu Devletin merkezi
makamına intikal ettirir ve talep eden Devletin merkezi makamına veya icabında müracaat
edene bilgi verir.
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Madde 10
Çocuğun bulunduğu Devletin merkezi makamı, çocuğun isteyerek teslimi yolunda
tüm önlemleri alır veya aldırır.
Madde 11
T ü m taraf Devletlerin adli ve idari makamlarının, çocuğun geri dönmesini teminen en
kısa zamanda gereğine tevessül etmeleri yükümlülükleridir.
Müracaatta bulunulan adli veya idari makam, müracaattan itibaren 6 hafta içinde karar vermezse, talep eden veya talep edilen Devletin merkezi makamı kendi girişimi ile gecik
menin nedenlerine dair bir belge isteyebilir. Cevap, talep edilen Devletin merkezi makamına
gelir ise, bu makamın, cevabı, talepte bulunulan Devletin merkezi makamına veya icabında
müracaat sahibine intikal ettirmesi gereklidir.
Madde 12
B i r çocuğun, 3. maddede belirtildiği şekilde, kanuna aykırı olarak yeri değiştirilmiş
veya çocuk alıkonulmuş ve çocuğun bulunduğu taraf Devletin adli veya idari makamına mü
racaat anında, yer değiştirme veya alıkonulmadan itibaren bir yıldan az zaman geçmişse, mü
racaatta bulunulan makam, çocuğun derhal geri dönmesini emreder.
Yukarıdaki fıkrada öngörülen bir yıllık sürenin sona ermesinden sonra bile müracaat
ta bulunulursa, adli veya idari makamın, keza çocuğun geri dönmesini emretmesi gerekir, yeterki, çocuğun yeni çevresine intibak ettiği tespit edilmesin.
Talepte bulunulan devletin adli veya idari makamı, çocuğun başka bir Devlete götü
rüldüğüne inanıyor ise, davayı askıya alabilir veya çocuğun geri dönmesi talebini reddedebi
lir.
Madde 13
Yukarıdaki madde hükümlerine rağmen, talepte bulunulan Devletin adli veya idari
makamı, geri dönmeye itiraz eden kişi, kurum veya ö r g ü t :
a) Çocuğun şahsının bakımını üstlenmiş bulunan kişi, kurum veya örgütün, yer değiş
tirme veya alıkoyma döneminde koruma hakkını etkili şekilde yerine getirmediğini veya yer
değiştirmeye veya alıkoymaya muvafakat etmiş olduğunu veya daha sonra kabul etmiş oldu
ğunu veya,
b) Geri dönmesinin çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı ve
ya başka bir şekilde, müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceği yolunda ciddi bir risk
olduğunu tesbit ederse, çocuğun geri dönmesini emretmek zorunda değildir.
A d l i veya idari makam keza çocuğun, geri dönmek istemediğini ve görüşünün gözönünde bulundurulmasının uygun olacağı bir yaşa ve olgunluğa erişmiş bulunduğunu gözlerse, ge
ri dönmesini emretmeyi reddedebilir.
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B u maddede yer alan şartların değerlendirilmesinde, adli veya idari makamların, ço
cuğun sosyal durumuna ilişkin bilgileri, merkezi makam veya çocuğun mutat ikametgahı
devletinin diğer herhangi bir yetkili m a k a m ı tarafından sağlanan bilgileri gözönünde bulun
durması gereklidir.
Madde 14
Talepte bulunulan Devletin adli veya idari makamı, 3. madde çerçevesinde kanuna
aykırı bir yer değiştirme veya geri d ö n m e m e halinin mevcudiyetini belirlemek amacıyla, ço
cuğun mutat ikametgahı Devletindeki hukuku ve tanınmış veya tanınmamış kararları, bu hu
kukun kanıtını veya ayrıca uygulanabilir yabancı kararların tanınmasına ilişkin belirli usulle
ri doğrudan doğruya gözönünde bulundurabilir.
Madde 15
Taraf bir Devletin adli veya idari makamları, çocuğun dönmesini emretmeden önce,
müracaatçı tarafından, yer değiştirme veya geri dönmemenin, sözleşmenin 3. maddesi çerçe
vesinde kanuna aykırılığını tespit eden, çocuğun mutat ikametgahı makamlarından muta bir
kararın veya belgenin istihsalini, sözkonusu karar veya belgenin bu Devlette sağlanmasının
m ü m k ü n olacağı ölçüsünde, isteyebilirler. Taraf Devletlerin merkezi makamları, böyle bir ka
rar veya belgenin sağlanması için müracaat sahibine olanaklar ölçüsünde yardım ederler.
Madde 16
B i r çocuğun, 3. madde çerçevesinde, kanuna aykırı olarak yer değiştirdiği veya geri
dönmediğinden haberdar edilmesini müteakip, çocuğun götürüldüğü veya alıkonulduğu taraf
Devletin adli veya idari makamları, çocuğun geri dönmesi konusunda işbu sözleşmedeki şart
ların bir araya gelmediği tespit edilinceye kadar veya sözleşme uyarınca bir talepte bulunul
madan makul bir süre geçinceye kadar, koruma hakkının esasına ilişkin karar veremezler.
Madde 17
Talepte bulunulan Devlette korumaya ilişkin bir kararın verilmiş veya tanınabilir ol
ması, çocuğun işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde geri gönderilmesinin reddini haklı gös
termez, fakat, talepte bulunulan Devlet adli veya idari makamları, bu kararın sözleşmenin uy
gulanma alanına girebilecek nedenlerini gözönünde bulundurabilirler.
Madde 18
B u b ö l ü m hükümleri, adli veya idari makamın, çocuğun geri dönmesinin her an em
retmek hakkını sınırlamaz.
Madde 19
Sözleşme çerçevesinde verilen, çocuğun geri dönmesine ilişkin bir karar, koruma
hakkının esasını etkilemez.
Madde 20
Çocuğun, 12. madde hükümleri uyarınca geri dönmesi, talepte bulunulan Devletin in
san haklarının korunması ve temel hürriyetlerine ilişkin ilkeleri izin vermiyor ise, reddedile
bilir.
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BÖLÜM I V - ZİYARET H A K K I
Madde 21
Ziyaret hakkının tesisi veya korunması amaçlı bir talep, taraf bir Devletin merkezi
makamına, çocuğun geri dönüşünü amaçlayan bir talep ile aynı şekiller içinde yapılabilir.
Merkezi makamlar, ziyaret hakkının rahatça kullanılması ve bu hakkın kullanılması
nın tabi olabileceği tüm şartların yerine getirilmesi ve ziyaret hakkına karşı muhtemel engel
lerin olanaklar ölçüsünde kaldırılması yolunda 7. maddede yer alan işbirliği yükümlülükleri
ile bağlıdırlar.
Merkezi makamlar, ziyaret hakkını organize etmek veya bu hakkı ve tabi olabileceği
şartlan korumak amacıyla kanuni bir süreci gerek doğrudan doğruya gerek aracılar ile başlata
bilir veya teşvik edebilirler.
BÖLÜM V-GENEL HÜKÜMLER
Madde 22
Sözleşmede bahsi geçen hukuki ve idari davalar çerçevesinde, her ne isimle olursa ol
sun, genel masrafların ve mahkeme masraflarının ödenmesini garanti için, hiçbir kefalet ve
depozito istenemez.
Madde 23
Sözleşme çerçevesinde hiçbir tastik veya benzeri formalite gerekli değildir.
Madde 24
T ü m talep, yazışma ve diğer belgeler talepte bulunulan Devlet merkezi makamına
kendi orjinal dilinde gönderilir ve buna, talepte bulunulan devletin resmi dili veya dillerinde
bir tercüme veya bu tercümenin yapılması güç ise, Fransızca veya İngilizce bir tercüme ek
lenir.
Bununla beraber, taraf bir Devlet, 42. maddede öngörülen çekinceyi ileri sürerek,
kendi merkezi makamına gönderilecek talep, yazışma ve diğer belgelerde gerek Fransızca,
gerek İngilizce'nin kullanılmasına karşı çıkabilir.
Madde 25
Taraf bir Devletin vatandaşları ve mutaden bu Devlette ikamet eden şahıslar, sözleş
menin uygulanması ile ilgili bütün konularda başka bir Devlette, bu başka Devlet vatandaşı
olarak ve orada mutaden ikamet ediyorlarsa tabi olacakları ile aynı şartlarla hukuki ve adli
müzaherete hak sahibidirler.
Madde 26
Her merkezi makam sözleşmeyi uygularken kendi masraflarını karşılar.
Taraf Devletlerin merkezi makamı ve diğer kamu servisleri, sözleşmenin uygulanma
sı çerçevesinde vaki taleplerle ilgili olarak hiçbir masraf isteyemezler. Özellikle, müracaatçıdan, dava masrafları veya icabında bir avukatın davaya katılmasının gerektireceği masrafla
rı isteyemezler. Ancak, çocuğun geri dönüşüne bağlı olarak yapılan veya yapılabilecek işlem
lerin yarattığı masrafların ödenmesini isteyebilirler.
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Bununla beraber, taraf bir Devlet, 42. maddede öngörülen çekinceyi belirterek, yuka
rıdaki fıkrada yer alan, bir avukatın veya hukuk müşavirinin katılmasına veya dava masrafla
rına bağlı giderleri, bunları kendi adli ve hukuki sistemi tarafından karşılandığı ölçüde, öde
mekle yükümlü bulunduğunu beyan edebilir.
A d l i veya idari makam, çocuğun dönüşünü emrederken veya sözleşme çerçevesinde
ziyaret hakkı konusunda karar verirken, gerektiğinde, talep eden ve adına yapılan bütün mas
rafları, özellikle, talep edenin seyahat masraflarını, adli temsil masraflarını ve çocuğun dönüş
masraflarını ve çocuğun bulunduğu yerin tespiti için yapılan bütün masrafları, çocuğa yer değiştirten veya alıkoyan veya ziyaret hakkının kullanılmasını önleyen kişiye yükleyebilir.
Madde 27
Sözleşmenin gerekli gördüğü şartların yerine getirilmediğinin veya talebin haklı ol
madığının açıklıkla görülmesi halinde, merkezi makam böyle bir talebi kabul etmek zorunda
değildir. B u durumda, red sebeblerini talep edene veya icabında talebi kendisine iletmiş olan
merkezi makama bildirir.
Madde 28
Merkezi makam, talebe, kendisine talep eden adına hareket etme veya adına hareket
etmekle yetkilendirilen bir temsilci tayin etme yetkisi veren yazılı bir müsaadenin eklenme
sini isteyebilir.
Madde 29
Sözleşme, koruma hakkının veya ziyaret hakkının, 3. veya 21. maddelere göre ihlal
edildiğini öne süren şahıs kurum veya örgütün, sözleşme hükümlerine bağlı olarak veya ol
mayarak, taraf Devletlerin adli veya idari makamlarına müracaat etme serbestisine engel teş
k i l etmez.
Madde 30
Merkezi makama veya taraf bir Devletin adli veya idari makamlarına sözleşme uya
rınca, doğrudan doğruya sunulan talepler ile bunlara eklenen veya bir merkezi makam tara
fından sağlanan t ü m belge ve bilgiler, taraf Devletlerin mahkemeleri veya idari makamları
nezdinde geçerlidir.
Madde 31
Çocukların korunması konusunda farklı toprak birimlerinde uygulanabilen i k i veya
birkaç hukuk sistemi tanıyan bir Devlet açısından :
a) B u Devlette mutat ikametgah terimine atıftan, bu Devletin bir toprak birimindeki
mutat ikametgah anlaşılır.
b) Mutat ikametgah Devleti kanununa atıftan, çocuğun mutat ikametgahının bulundu
ğu toprak biriminin kanunu anlaşılır.
Madde 32
Çocukların korunması konusunda, çeşitli şahıs kategorilerine uygulanabilen i k i veya
daha fazla hukuk sistemi tanıyan bir Devlet açısından, bu Devletin kanununa atıftan, bu Dev
let kanunu tarafından belirlenen hukuk sistemi anlaşılır.
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Madde 33
Çeşitli toprak birimlerinin, çocukların korunması konusunda kendi hukuk kurallarına
sahip olduğu bir Devlet, hukuk sistemi birleştirilmiş bir Devlet uygulamak zorunda değil ise,
sözleşmeyi uygulamak zorunda değildir.
Madde 34
Sözleşmenin, iki sözleşmeye de taraf Devletler arasında, uygulama alanına giren konularda,"küçüklerin korunması konusunda makamların yetkileri ve uygulanacak kanuna dair
5 E k i m 1961 sözleşmesi"ne göre önceliği vardır. Ayrıca, sözleşme, kanuna aykırı olarak ye
ri değiştirilen veya alıkonan çocuğun geri dönmesi veya ziyaret hakkının organize edilmesi
için menşe Devleti ve talepte bulunan Devleti bağlayan başka bir uluslararası belgenin, keza,
talepte bulunulan Devletin başka bir kanununun ileri sürülmesini engellemez.
Madde 35
Sözleşme, taraf Devletler arasında sadece, bu Devletlerde yürürlüğe girmesinden son
ra meydana gelen kaçırma veya kanuna aykırı olarak geri dönmeme hallerine uygulanır.
39. ve 40. maddeler uyarınca bir beyanda bulunulmuş ise, yukarıdaki fıkrada taraf
Devlete yapılan atıf, sözleşmenin uygulandığı toprak birimin veya birimlerini kasteder.
Madde 36
Sözleşme, iki veya daha fazla taraf Devletin, çocuğun, geri dönmesinin sebep olabi
leceği kısıtlamaları önlemek üzere, sözleşmenin, bu gibi kısıtlamalar meydana getirebilecek
maddelerinin yok hükmünde sayılması hususunda anlaşmalarına engel teşkil etmez.
BÖLÜM V I - NİHAİ HÜKÜMLER
Madde 37
Sözleşme, Lahey Uluslararası Hususi Hukuk Konferansının Ondördüncü toplantısına
üye Devletlerin imzasına açıktır.
Sözleşme onaylanır, kabul edilir veya tasvip edilir ve onay, kabul veya tasvip belge
leri Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığına tevdi edilir.
Madde 38
Her diğer Devlet sözleşmeye katılabilir.
Katılma belgesi Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığına tevdi edilir.
Sözleşme, katılan Devlet için, katılma belgesinin tevdiinden sonraki üçüncü ayın ilk
günü yürürlüğe girer. Katılma sadece, katılan Devletle, bu katılmayı kabul etmiş olduğunu
beyan eden taraf Devletler arasındaki ilişkilerde geçerli olur. Böyle bir beyanın, katılmayı
müteakip, onaylayan, kabul eden veya tasvip eden üye Devletler tarafından da yapılması ge
rekir. Sözkonusu beyan Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığına tevdi edilir. Hollanda Krallı
ğı Dışişleri Bakanlığı, onaylı bir örneği, taraf Devletlerin her birine, diplomatik yoldan gön
derir.
Sözleşme, katılan Devlet ile bu katılmayı kabul ettiğini beyan eden Devlet arasında,
kabul beyanının tevdiinden sonraki üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girer.
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Madde 39
Devletler, imza, onay, kabul, tasvip veya katılma anında, sözleşmenin, uluslararası
alanda temsil ettiği toprakların tümünü veya bunların birini veya birkaçını kapsadığını beyan
edebilirler. Sözkonusu beyan, bu Devlet için, yürürlüğe girdiği an, geçerlilik kazanır.
Sözkonusu beyan ve müteakip teşmiller Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığına teb
liğ edilir.
Madde 40
Bu sözleşmenin düzenlediği konulara uygulanan iki veya daha fazla toprak birimine
sahip bir taraf Devlet, imza, onay, kabul, tasvip veya katılma anında, işbu sözleşmenin tüm
toprak birimlerine veya sadece birine veya birkaçına uygulanacağını beyan edebilir ve her an,
yeni bir beyanda bulunmak suretiyle bu beyanını tadil edebilir.
Bu beyanlar Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığına tebliğ edilir ve sözleşmenin uy
gulanacağı toprak birimleri sarahaten belirtilir.
Madde 41
Taraf bir Devletin, yürütme, adli ve yasama sistemlerinin, bu Devletin merkezi ve di
ğer makamları arasında paylaşıldığı bir hükümet sistemine sahip olması halinde, sözleşme
nin imzası, onayı, kabulü veya tasvibi veya sözleşmeye katılma veya 40. madde uyarınca ya
pılan beyan, bu Devlet iç yetki paylaşımı açısından hiçbir sonuç getirmez.
Madde 42
Taraf Devletler, en geç, onay, kabul, tasvip veya katılma anında, veya 39. ve 40. mad
delere göre yapılan beyan anında, 24. madde ile 26. madde 3. fıkrada öngörülen çekinceler
den birini veya her ikisini koyabilirler. Başka hiçbir çekince kabul edilmez.
Taraf Devletler, koydukları çekinceyi her an geri çekebilirler. Geri çekme Hollanda
Krallığı Dışişleri Bakanlığına tebliğ edilebilir.
Çekince, yukarıdaki fıkrada sözü edilen tebliğden sonraki üçüncü ayın ilk günü ge
çerliliğini kaybeder.
Madde 43
Sözleşme, 37 ve 38. maddelerde öngörülen, üçüncü onay, kabul, tasvip veya katılma
belgesinin tevdiinden sonraki üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girer.
Müteakiben sözleşme,
1 — Daha sonra onaylayan, kabul eden, tasvip eden veya katılan Devletler için, onay,
kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiinden sonraki üçüncü ayın ilk günü;
2 — Sözleşmenin, 39. ve 40. maddeler uyarınca teşmil edildiği topraklar veya toprak
birimleri için, sözkonusu maddelerde öngörülen tebliğden sonraki üçüncü ayın ilk günü;
yürürlüğe girer.
Madde 44
Sözleşme, 43. madde, 1. fıkra uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, daha sonra
onaylayan, kabul eden veya tasvip eden veya katılan Devletleri de kapsamak üzere beş yıl
lıktır.
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Sözleşme, fesih hariç, zımmî olarak beş yıldan beş yıla yenilenir.
Fesih, beş yıllık sürenin sona ermesinden en az altı ay önce Hollanda Krallığı Dışiş
leri Bakanlığına tebliğ edilir. Fesih, sözleşmenin uygulandığı toprakların veya toprak birim
lerinin bazıları ile sınırlı olabilir.
Fesih, sadece tebliğ eden Devlet için geçerlidir. Sözleşme diğer taraf Devletler için
yürürlükte kalır.
Madde 45
Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığı, Konferans Üyesi Devletlere ve 38. madde hü
kümleri uyarınca katılan devletlere :
1 — 37. maddede öngörülen, imza, onay, kabul ve tasvipleri;
2 — 38. maddede öngörülen katılmaları;
3 — Sözleşmenin 43. madde hükümleri uyarınca yürürlüğe gireceği tarihleri;
4 — 39. maddede öngörülen teşmilleri;
5 — 38 ve 40. maddelerde yeralan beyanları;
6 — 24. maddede ve 26. maddenin 3. fıkrasındaö n g ö r ü l e nçekinceleri ve 42. madde
de öngörülen çekince geri çekmelerini;
7 — 44. maddede öngörülen fesihleri;
tebliğ eder.
İşbu sözleşmeyi, aşağıda imzası bulunan, usulüne uygun şekilde yetkilendirilenler
imzalamışlardır.
Lahey'de 25 Ekim 1980'de, her iki metin aynı şekilde geçerli olmak üzere, Fransız
ca ve İngilizce olarak, Hollanda Hükümeti arşivlerine teslim edilecek ve onaylı bir örneği,
diplomatik yoldan Lahey Uluslararası Hususi Hukuk Konferansı Ondördüncü Toplantısı
Üyesi Devletlere tevdii edilecek tek bir nüsha olarak tanzim edilmiştir.
ÇEKİNCE METNİNİN TÜRKÇE TERCÜMESİ
U L U S L A R A R A S I ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR
25 EKİM 1980 TARİHLİ L A H E Y SÖZLEŞMESİNİN 45. MADDESİ UYARINCA :
51

Hollanda Krallığı Dışişleri Bakanlığı, 25 Ekim 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçır
manın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'nin depoziter devleti olarak, Lahey Devletler Özel
Hukuk Konferansı üyelerine ve Sözleşmeye katılmış devletlere, Sözleşmenin Türkiye Cum
huriyeti Büyükelçisi Baki İlkin tarafından, 21 Ocak 1998 tarihinde aşağıda bulunan çekince
konularak imzalandığı bilgisini sunmaktan şeref duyar.
"

26. Maddenin 3. paragrafı; Türkiye Cumhuriyeti mahkeme masraflarından veya

kanuni danışman ve müşavirlerin katılımından doğan masraflar ile çocuğun iadesi sebebiyle
doğan masrafları üstlenmemektedir."
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Convention sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants

Convention on the Civil Aspects of International
Child Abduction
Convention adoptée par
la Quatorzième session et
signée le 25 octobre I980

Convention adopted by
the Fourteenth Session and
signed on the 25th of October I980

CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT
INTERNATIONAL D*ENFANTS

CONVENTION ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL
CHILD ABDUCTION

Les Etats signataires de la présente Convention,
Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une
importance primordiale pour toute question relative a sa
garde,

The States signatory to the present Convention,

Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre
les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour
illicites et établir des procédures en vue de garantir le rétour
immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle,
ainsi que d'assurer la protection du droit de visite.
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont
convenus des dispositions suivantes:

Desiring to protect children internationally from the
harmful effects of their wrongful removal or retention and
to establish procedures lo ensure their prompt return to the
State of their habitual residence, as well as to secure
protection for rights of access,

CHAPITRE I— CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

CHAPTER 1 - SCOPE OF THE CONVENTION

Article premier
a d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou
retenus illicitement dans tout Etat contractant;

Article 1
The objects of the present Convention are —
a to secure the prompt return of children wrongfully
removed to or retained in any Contracting State; and

b de faire respecter effectivement dans les autres Etats
contractants les droits de garde et de visite existant dans un
Etat contractant.

b to ensure thatrightsof custody and of access under the
law of one Contracting Stale are effectively respected i/i" the
other Contracting States.

Article 2
Les Etais contractants prennent toutes mesures appropriées
pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation
des objectifs de la Convention. A cet elTet, ils doivent
recourir à leurs procédures d'urgence.

Article 2

Article 3
Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré
comme illicite:

Articlei

a lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à
une personne, une institution ou tout autre organisme, seul
ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant
avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour; et

a it is in breach of rights of custody attributed to a person,
an institution or any other body, either jointly or alone,
under the law of the State in which the child was habitually
resident immediately before the removal or retention; and

b que ce droit était exercé de façon effective seul ou con
jointement, au moment du déplacement ou du non-retour,
ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a peut notamment résulter d'une
attribution de plein droit, d une décision judiciaire ou ad
ministrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet
Etat.

b al the time of removal or retention those rights were
actually exercised, either jointly or alone, or would have
been so exercised but for the removal or retention.
The rights of custody mentioned in sub-paragraph a above,
may arise in particular by operation of law or by reason of a
judicial or adminislative decision, or by reason of an agree
ment having legal effect under the law of that Stale.

1

La présente Convention a pour objet:

1

E x i l a » de l'Acte final de La Qu a l o a l i m e session, ligne le 25 octubre 1980: pour le
loue complet de 1'Ac le fini 1. vonAciein
documents dila Quatorzième Sentón f 1980).
lome I. Mallires diverses

1

Firmly convinced that the interests of children are of
paramount importance in matters relating to their custody.

Have resolved to conclude a Convention to this effect, and
have agreed upon the following provisions —

Contracting Slates shall lake all appropriate measures to
secure within their territories the implementation of the
objects of the Convention. For this purpose they shall use
the most expeditious procedures available.

The removal or the retention of a child is to be considered
wrongful where —

1

Extract from the F i n a l Act of the Fourteenth Session, eigne d on the 25ita o f October
1980, for the complete text o r the F i n a l A c t . s e e ^ c u and Qtyamemso) iht Fourteenth
Session (1980), Book [, MuceUaneouj mailers
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Ankle 4
La Convention s'applique A tout enfant qui avait u rési
dence habituelle dans un Etal contractant immédiatement
avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'applica
tion de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge
de 16 ans.
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Article 4
The Convention shaU apply lo any child who was habitually
resident in a Contracting Slate immediately before any
breach of custody or access rights. The Convention shall
cease to apply when the child attains the age of 16 yean.

A nick 5
Au sens de I* présente Convention :
a le «droit de garde* comprend le droit portant sur les
soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de
décider de son lieu de résidence;
b le «droit de visite» comprend le droit d'emmener l'enfant
pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa
résidence habituelle

Article 5
For the purposes of this Convention —
a 'rights of custody' shall includerightsrelating lo the care
of the person of the child and, in particular, the right to
détermine the child's place of residence;
b 'rights of access' shall include therightto take a child for
a limited period of lime to a place other than the child's
habitual residence.

C H A P I T R E 11 - A U T O R I T É S C E N T R A L E S

C H A P T E R 11 - C E N T R A L A U T H O R I T I E S

Article 6

Article 6

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale
chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées
par la Convention.
Un Eut fédéral, un Etal dans lequel plusieurs systèmes de
droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations
territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une
Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale des
pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'Etat qui fait usage de
cette faculté désigne l'Autorité centrale a laquelle les
demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission
a l'Autorité centrale compétente au sein de cet Elat.

A Contracting Stale shall designate a Central Authority to
discharge the duties which are imposed by the Convention
upon such authorities.
Federal Slates, States with more than one system of law or
States having autonomous territorial organizations shall be
free to appoint more than one Central Authority and to
specify the terriiorial extent of their powers. Where a Slate
has appointed more than one Central Authority, it shall
designate the Central Authority to which applications may
be addressed for transmission to the appropriate Central
Authority within that State.

Article 7

Anicle 7

Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et
promouvoir une collaboration entre les autorités
compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le
retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de
la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout
intermédiaire elles doivent prendre toutes les mesures
appropriées:
a pour looaliser un enfant déplacé ou retenu illicitemeni;

Central Authorities shall co-operate with each other and
promote co-operation amongst the competent authorities in
their respective States to secure the prompt return of
children and to achieve the other objects of this Convention.
In particular, either directly or through any intermediaiy,
they shall take all appropriate measures a to discover the whereabouts of a child who has been
wrongfullyremovedor retained;

b pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des
préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant
prendre des mesures provisoires;

b to prevent further harm to the child or prejudice to
inierestcd parties by taking or causing to be taken
provisional measures;

c pour assurer la remise volontaire de l'entant ou faciliter
une solution amiable;
d pour échanger, si cela s'avère utile, des informations
relatives à la situation sociale de l'enfant;
e pour fournir des informations générales concernant le
droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention;
/ pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure
judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de
l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou
l'exercice effectif du droit de visite;

c to secure the voluntary return of the child or to bring
about an amicable resolution of [he issues;
d to exchange, where desirable, informationrelatingto the
social background of the child;
e to provide information of a general character as to the
law of their Stale in connection with the application of the
Convention;
/ to initiate or facilitate the institution of judicial or ad
ministrative proceedings with a view to obtaining the return
of the child and, in a proper case, to make arrangements for
organizing or securing the effective exercise of rights of
access;

g pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de
l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation
d'un avocat;
h pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et
opportun, le retour sans danger de l'enfant;

g where the circumstances so require, to provide or
facilitate the provision of legal aid and advice, including the
participation of legal counsel and advisers;

i pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionne
ment de la Convention et, autant que possible, lever les
obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.

/ to keep each other informed with respect to the operation
of this Convention and, as far as possible, to eliminate any
obstacles to its application.
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CHAPITRE III — RETOUR DE L'ENFANT

CHAPTER III — RETURN OF CHILDREN

Articles

Article S

La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un
enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de
garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence
habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat con
tractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue
d'assurer le retour de l'enfant.
La demande doit contenir:

Any person, institution or other body claiming that a child
has been removed or retained in breach of custody rights
may apply cither to the Central Authority of the child's
habitual residence or to the Central Authority of any other
Contracting State for assistance in securing the return of the
child.
The application shall contain —

a des informations portant sur l'identité du demandeur, de
l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a
emmené ou retenu l'enfant;

a information concerning the identity of the applicant, of
the child and of the person alleged to have removed or
retained the child;

b la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la
procurer;

b

c les motifs sur lesquels se base le demandeur pour ré
clamer le retour de l'enfant;

c the grounds on which the applicant's claim for return of
the child is based;

à toutes informations disponibles concernant la localisa
tion de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle
l'enfant est présumé se trouver.

à all available information relating to the whereabouts of
the child and the identity of the person with whom the child
is presumed to be.

La demande peut tire accompagnée ou complétée par:

The application may be accompanied or supplemented
by-

e une copte authentifiée de toute décision ou de tout ac
cord utiles;

e an authenticated copy of any relevant decision or
agreement;

/ une attestation ou une déclaration avec affirmation
émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité
compétente de l'Etat de la résidence habituelle, ou d'une
personne qualifiée, concernant le droit de l'Etal en la ma
tière;

/ a certificate or an affidavit emanating from a Central
Authority, or other competent authority of the State of the
child's habitual residence, or from a qualified person, con
cerning the relevant law of that State;

g

g

tout autre document utile.

where available, the dale of birth of the child;

any other relevant document.

Article 9
Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en
venu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se
trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la de
mande directement et sans délai à l'Autorité centrale de cet
Etat contractant et en informe l'Autorité centrale
requérante ou, le cas échéant, le demandeur.

Article 9

article 10

Article 10

L'Autorité centrale de l'Etat où se trouve l'enfant prendra
ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise
volontaire.

The Central Authority of the State where the child is shall
take or cause to be taken all appropriate measures in order
to obtain the voluntary return of the child.

A r t i c l e 1!

Article

Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat
contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de
l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas
statue dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le
demandeur ou l'Autorité centrale de l'Etat requis, de sa
propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de
l'Etat requérant, peut demander une déclaration sur les
raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité
centrale de l'Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à
l'Autorité centrale de l'Etat requérant ou. le cas échéant, au
demandeur.

The judicial or administrative authorities of Contracting
States shall act expeditiously in proceedings for the return of
children.
If the judicial or administrative authority concerned has not
reached a decision within six weeks from the date of
commencement of the proceedings, the applicant or the
Central Authority of the requested Stale, on its own
initiative or if asked by the Central Authority of the
requesting State, shall have therightto request a statement
of the reasons for the delay. If a reply is received by the
Central Authority of the requested State, that Authority
shall transmit the reply to the Central Authority of the
requesting State, or to the applicant, as the case may be.

Article 12

Article 12

Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au
sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est
écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au mo
ment de l'introduction de la demande devant l'autorité ju
diciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve
l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.

Where a child has been wrongfully removed or retained in
terms of Article 3 and, at the date of the commencement of
the proceedings before the judicial or administrative
authority of the Contracting State where the child is, a
period of less than one year has elapsed from the date of the
wrongful removal or retention, the authority concerned
shall order the return of the child forthwith.
The judicial or administrative authority, even where the
proceedings have been commenced after the expiration of
the period of one year referred to in the preceding
paragraph, shall also order the return of the child, unless it is
demonstrated that the child is now settled in its new en
vironment.
Where the judicial or administrative authority in the
requested State has reason to believe that the child has been

L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après
l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précé
dent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il
ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau
milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Eut
requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené

If the Central Authority which receives an application
referred to in Article 8 has reason to believe that the child is
in another Contracting State, it shall directly and without
delay transmit the application to the Central Authority of
that Contracting State and inform the requesting Central
Authority, or the applicant, as the case may be.

II
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dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou
rejeter la demande de retour de l'enfant.

taken to another State, it may slay the proceedings or
dismiss the application for the return of the child.

Article ¡3

Article 13

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue
d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne,
l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit:

Notwithstanding the provisions of the preceding Article, the
judicial or administrative authority of the requested State is
not bound to order the return of the child if the person,
institution or other body which opposes its return establishes
that -

a que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le
soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement
le droit de garde i l'époque du déplacement ou du nonretour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à
ce déplacement ou A ce non-retour; ou
b qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne
l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute
autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser
d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci
s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité
où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

a the person, institution or other body having the care of
the person of the child was not actually exercising the cus
tody rights at the time of removal or retention, or had con
sented to or subsequently acquiesced in the removal or
retention; or
b there is a grave risk that his or her return would expose
the child to physical or psychological harm or otherwise
place the child in an intolerable situation.

Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article,
les au ton tés judiciaires ou administratives doivent tenir
compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou
toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence
habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.

The judicial or administrative authority mav also refuse to
order the return of the child if it finds that the child objects
to being returned and has attained an ace and degree of
maturity at which it is appropriate to take account of its
views.
In considering the circumstances referred to in this Article,
the judicial and administrative authorities shall lake into
account the information relating to the social background of
the child provided by the Central Authority or other
competent authority of the child's habitual residence.

Article 14

Article 14

Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un
non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire
ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte di
rectement du droit et des décisions judiciaires ou adminis
tratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la
résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux
procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la
reconnaissance des décisions étrangères qui seraient au
trement applicables.

In ascertaining whether there has been a wrongful removal
or retention within the meaning of Article 3, the judicial or
administrative authorities of the requested State may take
notice directly of the law of, and of judicial or administrative
decisions, formally recognized or not in the State of the
habitual residence of the child, without recourse to the
specific procedures foT the proof of that law or for the
recognition of foreign decisions which would otherwise be
applicable.

Article 15
Les autorités judiciaires ou administratives d'un Etat con
tractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant,
demander la production par le demandeur d'une décision
ou d'une attestation émanant des autorités de l'Etat de la
résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplace
ment ou le non-Tttoui était illicite au sens de l'article 3 de la
Convention, dans la mesure où celte décision ou cette
attestation peut être obtenue dans cet Etat Les Autorités
centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du
possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou
attestation.

Article 15

Article 16
Apres avoir été informées du déplacement illicite d'un en
fant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les
autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant
où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le
fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les
conditions de la présente Convention pour un retour de
l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période
raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en
application de la Convention n'ait été faite.

Article 16

Article 17
Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue
ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut
justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette
Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives
de l'Etal requis peuvent prendre en considération les motifs
de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'appli
cation de la Convention.

Article 17

Article 18
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de
l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour
de l'enfant à tout moment.
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The judicial or administrative authorities of a Contracting
State may, prior to the making of an order for the return of
the child, request that the applicant obtain from the
authorities of the State of the habitual residence of the child
a decision or other determination that the removal or
retention was wrongful within the meaning of Article 3 of
the Convention, where such a decision or determination
may be obtained in that State. The Central Authorities of
the Contracting States shall so far as practicable assist
applicants to obtain such a decision or determination.

After receiving notice of a wrongful removal or retention of
a child in the sense of Article 3, the judicial or administrative
authorities of the Contracting State to which the child has
been removed or in which it has been retained shall not
decide on the merits of rights of custody until it has been
determined that the child is not to be returned under this
Convention or unless an application under this Convention
is not lodged within a reasonable time following receipt of
the notice.

The sole fact that a decision relating to custody has been
given in or is entitled to recognition in the requested State
shall not be a ground for refusing to return a child under this
Convention, but the judicial or administrative authorities of
the requested Stale may lake account of the reasons for that
decision in applying this Convention.
Article 18
The provisions of this Chapter do not limit the power of a
judicial or administrative authority to order the return of the
child at any time.
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Article 19

Article 19

Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre
de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.

A decision under this Convention concerning the return of
the child shall not be taken to be a determination on the
merits of any custody issue.

Article 20

Article 20

Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de
l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par
les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauve
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

The return of the child under the provisions of Article 12
may be refused if this would not be permitted by the fun
damental principles of the requested State relating to the
protection of humanrightsand fundamental freedoms.

CHAPITRE IV — DROIT DE VISITE

CHAPTER IV — RIGHTS OF ACCESS

Article 21

Article 21

Une demande visant l'organisation ou la protection de
l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à
l'Autorité centrale d'un Etat contractant selon les mêmes
modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.

An application to make arrangements for organizing or
securing the effective exercise of rights of access may be
presented to the Central Authorities of the Contracting
States in the same way as an application for the return of a
child.
The Central Authorities are bound by the obligations of

Les Autorités centrales sont liées par les obligations de
coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice pai
sible du droit de visite et l'accomplissement de toute con
dition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour
que soient levés, dans toute la mesure du possible, les
obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des in
termédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure
légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et
les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être
soumis.

co-operation which are set forth in Article 7 to promote the
peaceful enjoyment of access rights and the fulfilment of
any conditions to which the exercise of thoserightsmay be
subject. The Central Authorities shall take steps to remove,
as far as possible, all obstacles to the exercise of such rights.
The Central Authorities, either directly or through
intermediaries, may initiate or assist in the institution of
proceedings with a view to organizing or protecting these
rights and securing respect for the conditions to which the
exercise of theserightsmay be subject.

CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPTER V - GENERAL PROVISIONS

Article 22

Article 22

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination
uc ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement
es frais et dépens dans le contexte des procéduresjudiciaires
ou administratives visées par la Convention.

3

No security, bond or deposit, however described, shall be
required to guarantee the payment of costs and expenses in
the judicial or administrative proceedings falling within the
scope of this Convention.

Article 23

Article 23

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise
dans le contexte de la Convention.

No legalization or similar formality may be required in the
context of this Convention.

Article 24

A rticle 24

Toute demande, communication ou autre document sont
envoyés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de
l'Etat requis et accompagnés d'une traduction dans la lan
gue officielle ou Tune des langues officielles de cet Etat ou,
lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une
traduction en français ou en anglais.
Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve
prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français,
soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou
autre document adressés à son Autorité centrale.

Any application, communication or other document sent to
the Central Authority of the requested Stale shall be in the
original language, and shall be accompanied by a trans
lation into the official language or one of (he official
languages of the requested State or, where that is npt feasi
ble, a translation into French or English.
However, a Contracting State may, by making a reservation
in accordance with Article 42, object to the use of either
French or English, but not both, in any application,
communication or other document sent to its Central
Authority.

Article 25

Article 25

Les ressortissants d'un Etat contractant et les personnes qui
résident habituellement dans cet Etat auront droit, pour tout
ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance
judiciaire et juridique dans tout autre Etat contractant, dans
les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressor
tissants de cet autre Etat et y résidaient habituellement.

Nationals of the Contracting States and persons who are
habitually resident within those States shall be entitled in
matters concerned with the application of this Convention
to legal aid and advice in any other Contracting State on the
same conditions as if they themselves were nationals of and
habitually resident in that State.

Article 26

Article 26

Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en
appliquant la Convention.
L Autorité centrale et les autres services publics des Etats
contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les
demandes introduites en application de la Convention.
Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le
paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement,
des frais entraînés par la participation d'un avocat.
Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses
causées ou qui seraient causées par les opérations liées au
retour de l'enfant.

Each Central Authority shall bear its own costs in applying
this Convention.
Central Authorities and other public services of Contracting
States shall not impose any charges in relation to appli
cations submitted under (his Convention. In particular, Ihey
may not require any payment from the applicant towards
the costs and expenses of the proceedings or, where appli
cable, those arising from the participation of legal counsel or
advisers. However, they may require the payment of the
expenses incurred or to be incurred in implementing the
return of the child.
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Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve
prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement
des frais visés à l'alinéa précédent, liés A la participation
d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de
justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être
couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique,
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit
de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire
ou administrative peut, le cas échéant, mettre a la charge de
la personne qui a déplacé ou oui a retenu l'enfant, ou qui a
empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous
frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom,
notamment des frais de voyage, des frais de représentation
judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que
de tous les coûts el dépenses faits pour localiser l'enfant.

However, a Contracting State may, by making a reservation
in accordance with Article 42, declare that H shall not be
bound to assume any costs referred to in the preceding
paragraph resulting from (he participation of legal counsel
or advisers or from court proceedings, except insofar as
those costs may be covered by its system of legal aid and
advice.
Upon ordering the return of a child or issuing an order
concerning rights of access under this Convention, the
judicial or administrative authorities may, where appropriatc. direct the person who removed or retained the child,
or who prevented the exercise of rights of access, to pay
necessary expenses incurred by or on behalf of the applicant,
including travel expenses, any costs incurred or payments
made foi locating the child, the costs of legal representation
of the applicant, and those of returning the child.

Article 27

Article 27

Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la
Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est
pas fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter
une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement
<tç ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité
centrale qui iui a transmis la demande.

When it is manifest thattherequirementsof this Convention
are not fulfilled or that the application is otherwise not well
founded, a Central Authority is not bound to accept the
application. In that case, the Central Authority shall
forthwith inform the applicant or the Central Authority
through which the application was submitted, as the case
may be. of its reasons.

Article 28
Une Au tonte centrale peui exiger que la demande soit ac
compagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pou
voir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un
représentant habilité à agir en son nom.

Article 28

Article 29

Article 29

La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la
personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a
eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des
articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités
judiciaires ou administratives des Etats contractants, par
application ou non des dispositions de la Convention.

This Convention shall not preclude any person, institution
or body who claims that there has been a breach of custody
or accessrightswithin the meaning of Article 3 or 21 from
applying directly to the judicial or administrative authorities
of a Contracting State, whether or not under the provisions
of this Convention.

Article SO

Article SO

Toute demande, soumise À l'Autorité centrale ou directe
ment aux autorités judiciaires ou administratives d'un Etat
contractant par application de la Convention, ainsi que tout
document ou information qui y serait annexé ou fourni par
une Autorité centrale, seront recevables devant les tribu
naux ou les autorités administratives des Etats contractants.

Any application submitted to the Central Authorities or
directly to the judicial or administrative authorities of a
Contracting State in accordance with the terms of this
Convention, together with documents and any other infor
mation appended thereto or provided by a Central
Authority, shall be admissible in the courts or administrative
authorities of the Contracting States.

Article SI
Au regard d'un Etat qui connaît en matière de garde des
enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans
des unités territoriales différentes:

Article Si

a toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat
vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet
Etat;
b toute référence à la loi de l'Etat delà résidence habituelle
vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle L'enfant a sa
résidence habituelle.

a any reference to habitual residence in that State shall be
construed as referring to habitual residence in a territorial
unit of that Slate;

A Central Authority may require that the application be
accompanied by a wntten authorization empowering it to
act on behalf of the applicant, or to designate a
representative so to act.

In relation to a State which in matters of custody of children
has two or more systems of law applicable in different ter
ritorial units -

b any reference to the law of the Stale of habitual
residence shall be construed as referring to the law of the
territorial unit in that State where the child habitually
resides.

Article S2
Au regard d'un Etat connaissant en matière de garde des
enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à
des catégories difféientes de personnes, toute référence à la
loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de
celui-ci.

Article 32

Article SS

Article 33

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs
propres règles de droit en matière de garde des enfants ne
sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont
le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'ap
pliquer.

A State within which different territorial units have their
own rules of law in respect of custody of children shall not be
bound to apply this Convention where a State with a unified
system of law would not be bound to do so.
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has two or more systems of law applicable to different cate
gories of persons, any reference to the law of that State shall
be construed as referring to the legal system specified by the
law of that State.
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Article 34

This Convention shall lake priority in matters within its
Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention
scope over the Convention of 5 October ¡961 concerning the
prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la foi applicable en matière de powers of authorities and 1 he law applicable in respect of the
protection des mineurs, entre les États Parties aux deuxprotection of minors, as between Parties to both Conven
tions. Otherwise the present Convention shall not restrict
Conventions. Par ailleurs, la présente Convention
the application of an international instrument in force be
n'empêche pas qu'un autre instrument international liant
tween (he State of origin and the State addressed or other
l'Etat d'origine et l'Etat requis, ni que le droit non conven
law of the State addressed for the purposes of obtaining the
tionnel de T*Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le
return of a child who has been wrongfully removed or
retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu il licite ment
retained or of organizing access rights.
ou pour organiser le droit de visite.
Article 35

Article 35

La Convention ne s'applique entre les Etats contractants
qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont
roduits après son entrée en vigueur dans ces Etats,
i une déclaration a été faite conformément aux articles 39
ou 40, la référence à un Etat contractant faite à l'alinéa
précédent signifie l'unité ou les unités territoriales aux
quelles la Convention s'applique.

This Convention shall apply as between Contracting States
only to wrongful removals or retentions occurring after its
entry into force in those Slates.
Where a declaration has been made under Article 39 or 40,
the reference in the preceding paragraph to a Contracting
State shall be taken to refer to the territorial unit or units in
relation to which this Convention applies.

Article 36

Article 36

Rien dans la Convention n'empêche deux ou plusieurs Etats
contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le
retour de l'enfant peut être soumis, de convenir entre eux de
déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de
telles restrictions.
-—— ._

Nothing in this Convention shall prevenUwo or more Con
tracting Stales, in order to limit the restrictions to which the
return of the child may be subject, from agreeing among
themselves to derogate from any provisions of this Conven
tion which may imply such a restriction.

CHAPITRE VI - CLAUSES FINALES

CHAPTER VI — FINAL CLAUSES

Article 37

A rticle 3 7

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui
étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Quatorzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du
Royaume des Pays-Bas.

The Convention shall be open for signature by the States
which were Members of the Hague Conference on Private
International Law at the time of its Fourteenth Session.
It shall be ratified, accepted or approved and the
instruments of ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherlands.

Article 38

Article 38

Tout autre Elat pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le
premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt
de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'elTel que dans les rapports entre l'Etat
adhérant et les Etals contactants qui auront déclaré
accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra égale
ment être faite par tout Etat membre ratifiant, acceptant ou
approuvant la Convention ultérieurement à l'adhésion.
Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des
Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en
enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée con
forme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et
l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour
du troisième mois du calendrier après le dépôt de la décla
ration d'acceptation.

Any other State may accede to the Convention.
The instrument of accession shall be deposited with (he
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands.
The Convention shall enter into force for a Stale acceding to
it on the first day of the third calendar month after the
deposit of its instrument of accession.
The accession will have effect only as regards the relations
between the acceding State and such Contracting States as
will have declared their acceptance of the accession. Such a
declaration will also have to be made by any Member State
ratifying, accepting or approving ihe Convention after an
accession. Such declaration shall be deposited at the Min
istry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands;
this Ministry shall forward, through diplomatic channels, a
certified copy to each of the Contracting States.
The Convention will enter into force as between the
acceding State and the Slate that has declared its acceptance
of (he accession on the first day of the third calendar month
after the deposit of (he declaration of acceptance.

Article 39

Article 39

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra
déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des ter
ritoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou
plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura efTet au mo
ment où elle entre en vigueur pour cet Etal.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, se
ront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du
Royaume des Pays-Bas.

Any State may, at the time of signature, ratification,
acceptance, approval or accession, declare thai the
Convention shall extend to all the territories for the inter
national relations of which it is responsible, or to one or more
of them. Such a declaration shall take effect at the time the
Convention enters into force for that State.
Such declaration, as welt as any subsequent extension, shall
be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherlands.

Article 40

A rticle 40
If a Contracting State has two or more territorial units in
which different systems of law are applicable in relation to

I

Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités
territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents
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s'appliquent aux matières régies par cette Convention
pourra, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer
que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités
territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles,
et pourra à tout moment modifier cette déclaration en
faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront ex
pressément les unités territoriales auxquelles la Convention
s'applique.

matters dealt with in this Convention, it may at the time of
signature, ratification, acceptance, approval or accession
declare that this Convention shall entend to all its territorial
units or only to one or more of them and may modify this
declaration by submitting another declaration at any time.

Article 41

Article 41

Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement
en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif
sont partages entre des Autorités centrales et d'autres
autorités de cet Etal, la signature, la ratification, l'accepïaiion ou l'approbation de ta Convention, ou l'adhésion à
celle-ci. ou une déclaration fane en vertu de l'article 40.
n'emportera aucune conséquence quant au partage interne
des pouvoirs dans cet Etal.

Where a Contracting State has a system of government
under which executive, judicial and legislative powers are
distributed between central and other authorities within that
State, us signature or ratification, acceptance or approval of.
or accession to this Convention, or its making of any decla
ration in terms of Article 40 shall carry no implication as to
the internal distribution of powers within that State.

Article 42

Article 42

Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de ta
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'ad
hésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu des
articles 39 ou 40. faire son l'une, s o n les deux réserves
prévues aux articles 24 et 26. alinéa 3 Aucune autre réserve
ne sera admise.
Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il
aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième
mois du calendrier après la notification mentionnée à l'ali
néa précédent.

Any State may. not later than ihe lime or ratification,
acceptance, approval or accession, or at the time of making a
declaration in lerms of Article 39 or 40. make one or both of
the reservations provided for in Article 24 and Article 26.
third paragraph. No other reservation shall be permitted.

Any such declaration shall be notified to (he Ministry of
Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and
shall slate expressly the territorial units to which the Con
vention applies.

Any Slate may at any time withdraw a reservation il has
made. The withdrawal shall be notified to the Ministry of
Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.
The reservation shall cease to have effect on the firsi day of
the third calendar month after the notification referred to in
the preceding paragraph.

Article 43

Article 43

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troi
sième mois du calendrier après le dépôt du troisième ins
trument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion prévu par les articles 37 et 38.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur:

The Convention shall enter into force on the first day of the
third calendar month after the deposit of the third
instrument of ratification, acceptance, approval or accession
referred lo in Articles 37 and 38.
Thereafter the Convention shall enter into force —

1 pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou
adhérant posté ri turc ment le premier jour du troisième mois
du calendrier après le dépôt de son instrument de ra
tification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

1 for each Slate ratifying, accepiing, approving or
acceding to it subsequently, on the first day of the third
calendar month after the deposit of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession:

2 pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la
Convention a été étendue conformément à l'article 39 ou 40.
le premier jour du troisième mois du calendrier après la
notification visée dans ces articles.

2 for any territory or territorial unit to which the
Convention has been extended in conformity with Article 39
or 40, on the first day of the third calendar month after the
notification referred to in that Article.

Article 44
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date
de son entrée en vigueur conformément à l'article 43, alinéa
premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement
ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en
cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l'ex
piration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires
Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter
à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'ap
plique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui
l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les
autres Etats contractants.

^riicfe 44

A nicle 45

A ruck 45

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des
Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence,
ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux
dispositions de l'article 38.

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands shall notify the Slates Members of the
Conference, and the Slates which have acceded in
accordance with Article 38. of the following —

) les signatures, ratifications, acceptations et approbations
visées a l'article 37;
2 les adhésions visées à l'article 38:

1 the signatures and ratifications,
approvals referred to in Article 37;

3 la date a laquelle la Convention entrera en vigueur con
formément aux dispositions de l'article 43;

3 the date on which the Convention enters into force in
accordance with Article 43;
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The Convention shall remain in force forfiveyears from the
date of its entry into force in accordance with the first
paragraph of Article 43 even for States which subsequently
have ratified, accepted, approved it or acceded to it.
If (here has been no denunciation, it shall be renewed tacitly
every five years.
Any denunciation shall be notified to the Ministry of Foreign
Affairs of the Kingdom of the Netherlands at least six
months before the expiry of the five year period. It may be
limited to certain of the territories or territorial units to
which the Convention applies.
The denunciation, shall have effect only as regards the State
which has notified it. The Convention shall remain in force
for the other Contracting Stales.
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the accessions referred lo in Article 38;
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4

les extensions visées à l'article 39;

4

ihe extensions referred to in Article 39;

5

les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40;

5

the declarations referred to in Articles 38 and 40:

6 les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le
retrait des réserves prévu à l'article 42;

6 the reservations referred to in Article 24 and Article 26,
third paragraph, and the withdrawals referred to in Article
42:

7

7

les dénonciations visées à l'article 44.

the denunciations referred to in Article 44.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la
présente Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized
thereto, have signed this Convention.

Fait à La Haye, le 25 octobre 1980. en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi. en un seul exemplaire,
qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme
sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
Membres de la Conférence de La Haye de droit inter
national privé lors de sa Quatorzième session.

Done at The Hague, on the 25th day of October. 1980. in the
English and French languages, both texts being equally
authentic, in a single copy which shall be deposited in the
archives of the Government of the Kingdom of the Nether
lands, and of which a certified copy shall be sent, through
diplomatic channels, to each of the States Members of the
Hague Conference on Private International Law at the dale
of its Fourteenth Session.

MINISTRY O F FOREIGN AFFAIRS O F T H E KINGDOM O F T H E N E T H E R L A N D S
THE

HAGUE

C O N V E N T I O N O N T H E CIVIL A S P E C T S O F

INTERNATIONAL

CHILD A B D U C T I O N
(The Hague, 2 5 October

1980)

Notification pursuant to Article 4 5 of the Convention

The Ministry of Foreign Affairs of the

Kingdom of the Netherlands,

depositary

Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction of 2 5
has the

honour

International L a w
that the

to

inform the

Member

Staves

of The Hague

October

Conference

and the States having acceded to the above-mentioned

Convention

was

signed

on

21

January

1998

by

the

of the
1980,

on Private
Convention

Ambassador

of

the

Republic of T u r k e y as follows:

BAKIILKIN
21 January

With a reservation set out in the Full P o w e r s .
1998

The full powers contain the following reservation:
"

that in a c c o r d a n c e with paragraph 3 of Article 26, the Republic of Turkey shall not

be bound to a s s u m e any costs and expenses of the proceedings or, where applicable,
those arising f r o m the participation of legal counsel or advisers and those of returning
the child"

The Hague, 22 January

1998
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MINISTÈRE DES AFFAIRE S ETRANGERES DU ROYAUME DES PAYS-BAS
LA HAYE

CONVENTION SU R LES ASPECTS CIVILS DE L'ENLÈVEMENT
INTERNATIONAL D'ENFANTS
(L a Haye, le 25 octobre 1980)

Notification c o n f o r m é m e n t a l'article 45 de la Convention

Le Ministère des Affaires Etrangère s d u Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la
Convention sur les aspects civil s de l'enlèvement international d'enfants du 2 5 octobre
1980, a l'honneur d'informer le s États membres de (a Conférence de La Haye de droit
international privé et les État s ayant adhéré à la Convention, que la Convention a été
signée le 21 janvier 1998 par l'Ambassadeu r de la République turque comme suit:

BAKIILKIN
21 January 1998

With a reservation set out in the Full Powers.

Les pleins pouvoirs contiennent la réserve suivante:
Traduction
"... que conformément à l'article 2 6 , paragraphe 3, la République turque n'est pas
tenue au paiement des frais et dépens du procès ni, le cas échéant, des frais entraînés
par la participation d'un avocat et des dépenses liées au retour de l'enfant"

La Haye, le 22 janvier 1998
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Karar Sayısı: 2000/36
26 Haziran 1974 tarihinde Hükümetimiz adına imzalanan ve 4/11/1999 tarihli ve
4477 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali So
rumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin, Sözleşmenin 2 nci maddesinin 2 ve 3
numaralı fıkralarında belirtilen seçme haklarını kullanmak ve Sözleşmenin II sayılı ekinde
yer alan 1, 6, 8 ve 12 sayılı çekinceler konulmak suretiyle onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 2/12/1999 tarihli ve KOGY-I-5787 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sa
yılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/1/2000 tarihinde kararlaştınlmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Bülent E C E V İ T
Başbakan
D. B A H Ç E L İ

H. H. ÖZKAN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

R. Ö N A L

M . C. ERSÜMER

Devlet Bak. ve Ba$b. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Bastı. Yrd.

Devlet Bakanı

A. K. TANRIKULU

M . KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. G Ü R E L

S. S O M U N C U O Ğ L U

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakam

Devlet Bakanı

Y.' Y A L O V A

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. M İ R Z A O Ğ L U

Y. Y A L O V A

Devlet Bakanı

Devlet Bakam

Devlet Bakanı

Devlet Bakam V.

H . GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. Ü Ş E N M E Z

E. S. G A Y D A L I

F. Ü N L Ü

Devlet Bakam

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

. Devlet Bakanı

Prof. Dr. A . ÇAY

M . A . İRTEMÇELİK

Prof. Dr. H . S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. T A N T A N

İ. C E M

S. O R A L

M . BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. A Y D I N

D o ç . Dr. O. D U R M U Ş

Prof. Dr. E. Ö K S Ü Z

Prof. Dr. H . Y. G Ö K A L P

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bekanı

Ulaştırma Bakanı

Tanm ve Köyişleri Bakanı

Y. O K U Y A N

A . K. T A N R I K U L U

M . İ. T A L A Y

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Kültür Bakanı

E. M U M C U

Prof. Dr. N . Ç A Ğ A N

F. AYTEKİN

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı
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Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Avrupa Konseyine üye imzacı hükümetler,
Avrupa Konseyinin amacının, ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel, hukuki ve idari
alanlarda anlaşmalar yapılması ve ortak bir tutum kabul edilmesi yoluyla üye devletlerin
özellikle ekonomik ve sosyal gelişmelerini kolaylaştırmak için üyeleri arasında daha yakın
bir birlik gerçekleştirmek olduğunu gözönünde bulundurarak:
Kendi ülkelerinde trafik kazalarında zarar görenlerin haklarının zorunlu bir sigorta
sisteminin kurulması yoluyla güvence altına alınması gerektiğini düşünerek;
B u konuda üye ülke yasalarının tamamen yeknesaklaştınlmasının güç olduğunu an
cak, her üye devletin kendi ülkesinde kazalardan zarar görenlere sağlayacağı teminatı artı
rıcı hükümler getirme serbestisinin saklı tutulması kaydıyla, zorunlu addedilen temel kural
ların Avrupa Konseyine üye ülkelerde bir örnek hale getirilmesinin yeterli olacağını dikka
te alarak;
Nihayet, uluslararası sigorta büroları ile garanti fonlarının kurulması ve işletilmesi
ni desteklemenin veya eşdeğerli önlemler almanın gerekliliğini düşünerek;
aşağıdaki h ü k ü m l e r konusunda görüş birliğine varmışlardır:

MADDE 1
1 — A k i t tarafların her biri, işbu sözleşmenin kendisi bakımından yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en geç altı ay içinde, kendi toprakları üzerinde herhangi bir motorlu taşıtın
zarar verdiği kimselerin haklarının, işbu sözleşmenin ek hükümlerine (Ek : 1) uygun zo
runlu bir sigorta sisteminin kurulması yoluyla teminat altına alınmasını taahhüt eder.
2 — Bununla birlikte, her akit taraf, zarar gören kişiler lehine teminatı artırıcı hü
kümler kabul etme hakkını saklı tutar.
3 — A k i t tarafların her biri, motorlu taşıtların zorunlu sigorta sistemini kuran ken
di mevzuat ve bellibaşlı yönetmelik tedbirlerine ilişkin resmi belgeleri Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreterine iletecektir. Genel Sekreter bu belgeleri diğer akit taraflara ve Avrupa K o n 
seyine üye diğer devletlere ulaştıracaktır.

MADDE 2
Her akit taraf:
1 — Kendisi tarafından tehlikesiz sayılan bazı motorlu taşıtları zorunlu sigortadan
muaf tutma;
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2 — Milli veya yabancı kamu mercilerine veya hükümetlerarası kuruluşlara ait mo
torlu taşıtları zorunlu sigortadan muaf tutma;
3 — Sigortanın yapılabileceği asgari tutan belirleme;
hakkını saklı tutar.
Bu son halde, ek hükümlerin uygulanması bu suretle belirlenmiş tutarlarla kısıtlana
bilecektir.
MADDE 3
1 — Her akit taraf, işbu sözleşmenin imzalanması yahut onay veya katılma belgesi
nin tevdii sırasında, işbu sözleşmenin II. numaralı ekinde yeralan çekincelerden birini ya da
birkaçını kullandığını beyan edebilir.
2 — Her akit taraf, yukardaki paragraf gereğince koymuş olduğu bir çekinceyi, Av
rupa Konseyi Genel Sekreterine tebligatta bulunmak yoluyla tamamen veya kısmen geri
alabilir. Tebligat alındığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. Genel Sekreter, tebligatı diğer
akit taraflar ile Avrupa Konseyinin diğer üyelerine iletir.

MADDE 4
1 — Akit taraflardan birinin, işbu sözleşmenin ikinci ve üçüncü maddeleri uyarınca
kullanmış olduğu seçme hakkı veya çekinceler yalnız kendi topraklarında geçerli olacak,
diğer akit tarafların topraklarında bu ülkelerin zorunlu sigorta yasalarının uygulanmasını
engellemeyecektir.
2 — Her akit taraf, işbu sözleşmenin ikinci ve üçüncü maddelerinde belirtilen seç
me hakkı ve çekincelere ilişkin ulusal mevzuatının içeriğini Avrupa Konseyi Genel Sekre
terine bildirecektir. Her akit taraf, sözkonusu mevzuatta sonradan yapılan her değişiklikten
Genel Sekreteri haberdar kılacaktır. Genel Sekreter bütün bu bilgileri diğer akit taraflara ve
Avrupa Konseyinin diğer üyelerine iletecektir.

MADDE 5
Bir motorlu taşıtın neden olduğu zararın tazmini zorunlu trafik sigortasıyla birlikte
sosyal güvenlik mevzuatını da ilgilendiriyor ise, zarar gören kişinin haklan ve bu iki siste
me ilişkin düzenlemeler yerel yasalar çerçevesinde kararlaştırılacaktır.
MADDE 6
1 — Her akit taraf yerel yasaları, ek hükümlerin dördüncü maddesinin ikinci parag
rafında belirtilen normal sigortanın dışında tutma olanağını tanıyorsa, kendi topraklarında
hız, mukavemet veya maharet yarış veya yarışmaları düzenlenmesini idari izne tabi tutmaYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 269
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yı taahhüt eder. Bu izin ancak, ek hükümlerle uyumlu özel bir sigortanın, yarışma düzenle
yen kişi ve kuruluşların bu hükümlerin üçüncü maddesinde belirtilen mali sorumlulukları
nı teminat altına alması halinde geçerlidir.
2 — Bununla birlikte, geçen paragrafta belirtilen yarış veya yarışmalara katılan
araçlarda bulunanların zararlarının tazmini bu sigortanın dışında tutulabilir.

MADDE 7
1 — Genellikle, herhangi bir akit devletin ülkesinde kayıtlı olmayan motorlu taşıt
lar, bu ülkede ek hükümlerin ikinci maddesinin uygulanmasından muaf tutulacaktır. Ancak,
bunun için, sözkonusu motorlu taşıtlar bir başka akit devlet hükümeti tarafından verilen ve
aracın bu devlete yahut federal bir devlet ise federal devlete veya onu oluşturan devletler
den birine mensup olduğunu gösteren bir belgeye sahip olmalıdırlar. Bu son halde, belge
federal hükümet tarafından verilecektir.
2 — Bu belge, katedilen ülke kanununa uygun olarak zararı tazmin etmekle yüküm
lü olan ve aynı yasaya göre yetkili mahkemeler önünde aleyhinde dava açılabilecek merci
veya organı belirleyecektir. Aracın mensup olduğu devlet veya federal üye, sözkonusu taz
minatın ödenmesini taahhüt edecektir.

MADDE 8
Akit taraflar, uluslararası sigorta belgeleri çıkaracak ve ek hükümlerin ikinci mad
desinin ikinci paragrafında öngörülen zararları tazmin edecek büroların kuruluş ve işleyişi
ni teşvik edeceklerdir.

MADDE 9
1 — Her akit taraf, sigorta zorunluluğuna uyulmadığı veya sorumlunun saptanamadığı veya ek hükümlerin üçüncü maddesinin birinci paragrafının ilk cümlesinde öngörülen
muafiyet hallerinde meydana gelen zararla ilgili mali sorumluluk nedeniyle zarar gören ki
şilere tazminat verilebilmesi için bir garanti fonu kurmayı veya eşdeğerde düzenlemeler
yapmayı taahhüt eder. Tazminat hakkının tanınma şartlarını ve kapsamını ilgili akit taraf ta
yin eder.
2 — Her akit tarafın yurttaşları, bir önceki paragrafta öngörülmüş hakkı bir
başka akit ülkede o devletin yurttaşları ile aynı ölçüde ileri sürme hakkına sahip ola
caklardır.
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M A D D E 10
1 — Akit taraflar, yerel yasalarında, motorlu taşıtın sigorta ettirilmesinden kimlerin
sorumlu olduğunu tespit etmeyi ve bu konuda tüm uygun önlemleri almayı taahhüt ederler.
Akit taraflar, gerektiğinde ve ek hükümlerden doğan vecibelere uyulmasını sağlamak ama
cıyla bu önlemleri cezai ve idari yaptırımlara bağlayabilirler.
2 — Akit taraflar, ek hükümlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla, sigortacılara ve
gerektiğinde Garanti Fonu ve Büroya ilişkin onaylama, onayın son bulması veya geri alınma
sı hususları ile bu kuruluşların denetimi konusunda yerel mevzuatlarında gerekli hükümlere
yer vermeyi taahhüt ederler.

M A D D E 11
1 — Her akit taraf, gerektiğinde, ek hükümlerin dokuzuncu maddesinde anılan bildi
rimin yapılacağı merci veya kişiyi tespit eder.
2 — Her akit taraf, sigortalı taşıtın mülkiyetinde olabilecek değişikliğin sigorta söz
leşmesine etkilerini kararlaştırır.

M A D D E 12
İvedi haller dışında, hiçbir akit taraf, işbu sözleşmeyi, kendisi bakımından yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren iki yıl geçmeden feshedemeyecektir. Fesih Avrupa Konseyi Genel
Sekreterine yazılı bir bildirimle iletilecektir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri fesih bildirim
den diğer akit tarafları haberdar edecektir. Fesih, Genel Sekreterce bildirimin alınmasından
üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

M A D D E 13
1 — Akit taraflardan biri, kendi açısından bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden
sonra, işbu sözleşmenin ek II'sinde belirtilmemiş veya belirtildiği halde uygulanmamış veya
geri çekilmiş bir çekinceyi kullanmayı gerekli görürse, çekince önerisini kapsamı ve içeriği
açık biçimde belirlenmiş bir metin şeklinde Genel Sekretere sunar. Genel Sekreter, işbu pa
ragraf uyarınca kendisine yapılan bildirimleri diğer akit taraflara iletir.
2 — Diğer akit taraflar, Genel Sekreterin kendilerine çekincenin metnini iletmesinden
itibaren altı aylık süre içinde bu çekinceyi kabul ettiklerini yazılı olarak beyan ederler ise, çe
kinceyi öne süren akit taraf mevzuatını istenen yönde değiştirebilir. Genel Sekreter, işbu pa
ragraf uyarınca kendisine yapılan tebliğleri akit tarafların bilgisine sunacaktır.
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M A D D E 14
İşbu sözleşme akit tarafların deniz aşırı topraklarına uygulanmaz.
M A D D E 15
1 — İşbu sözleşme Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır. Sözleşme onaya ta
bidir. Onay belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.
2 — İşbu sözleşme, dördüncü onay belgesinin tevdi tarihinden 90 gün sonra yürürlü
ğe girecektir.
3 — Sözleşme, sözleşmeyi sonradan onaylayacak bir imzacı devlet bakımından, onay
belgesinin tevdi tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe girecektir.
4 — Genel Sekreter, imzacı devletlerin isimlerini, sözleşmenin yürürlüğe girdiğini,
sözleşmeyi onaylayan akit tarafların isimlerini ve sonradan onay veya katılma belgesi tevdi
ini bütün Konsey üyelerine tebliğ edecektir.
M A D D E 16
İşbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi,
Konsey üyesi olmayan devletleri sözleşmeye katılmaya davet edebilir. Böyle bir çağn alan
her devlet, katılma belgesini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi ederek sözleşmeye ka
tılabilecektir. Genel Sekreter, katılma belgesinin tevdiini bütün akit taraflara ve Avrupa K o n 
seyinin diğer üyelerine tebliğ edecektir. Sözleşme, katılan her devlet bakımından, katılma
belgesinin tevdi tarihinden 90 gün sonra yürürlüğe girecektir.
Yukardaki hükümleri kabul anlamında tam yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan
lar, işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu sözleşme, Fransızca ve İngilizce
olarak ve her iki metin aynı derecede geçerli bulunmak üzere, tek nüsha halinde, 20 Nisan
1959 tarihinde Strazburg'da tanzim edilmiştir. Genel Sekreter, imzacı devletlerin her birine
bu sözleşmenin aslına uygun örneklerini tevdi edecektir.
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına:
Leopold F I G L
Belçika Krallığı Hükümeti adına:
P. W I G N Y
Danimarka Krallığı Hükümeti adına:
Strazburg, 24 Haziran 1969
Mogens W A R B E R G
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Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına:
Fransız Hükümeti Sözleşmenin Ek II bölümünde kayıtlı 1,3,4,5,7,11,12,14,15 ve
16 sayılı çekincelerden yararlandığını beyan eder.
M . C O U V E de M U R V I L L E
Almanya Federal Cumhuriyeti adına:
Von M E R K A T Z
Yunanistan Krallığı Hükümeti adına:
CAMBALOURIS
İzlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına :
İrlanda Hükümeti adına :
İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti adına:
PELLA
Lüksemburg Grand Dukalığı adına:
E. SCHAUS

Hollanda Krallığı Hükümeti adına:
Norveç Krallığı Hükümeti adına:
Hans E N G E N
İsveç Krallığı Hükümet adına:
Leif B E L F R A G E
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına:
Strazburg, 26 Haziran 1974
Rahmi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adına:
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EK : 1
SÖZLEŞMEYE E K HÜKÜMLER

MADDE 1
İşbu sözleşmede:
"Motorlu taşıtlar" teriminden: Demiryolu taşıtları hariç, yer üzerinde ilerlemeye ya
rayan ve mekanik bir güçle harekete geçirilebilen araçlar ile hükümet tarafından belirlenecek
bağlı ve bağlı olmayan yedek arabaları anlaşılır. Ancak bu son halde, yedek arabaların bir
motorlu taşıta bağlı olarak kullanılacak şekilde imal edilmiş bulunmaları ve insan ve mal nak
liyatına hasredilmiş olmaları gereklidir;
"Sigortalı" teriminden: İşbu yasanın hükümleri gereğince sorumlulukları teminat al
tına alınmış kişiler anlaşılır;
"Zarar görmüş kişiler" teriminden : Motorlu taşıtın neden olduğu zarardan dolayı taz
minat hakkına sahip olanlar anlaşılır;
"Sigortacı" teriminden : İkinci maddenin birinci paragrafı uyarınca hükümet tarafın
dan tanınmış sigorta şirketi ve aynı maddenin ikinci paragrafına göre genellikle ülke dışında
kayıtlı taşıtların ulusal topraklar üzerinde neden oldukları zararların tazmini ile yükümlü Bü
ro anlaşılır.

MADDE 2
1 — Ferdi sorumluluk, bu sözleşme hükümlerine uygun şekilde teminat altına alın
madıkça, motorlu taşıtlar, kamu yollarında, halka açık alanlarda ve belirli kişilerin geçiş hak
kına sahip olduğu özel arazilerde kullanılamazlar.
Sigorta sözleşmesi, hükümetçe yetki verilmiş bir sigortacı ile akdedilmelidir.
2 — Bununla birlikte, genellikle ülke dışında kayıtlı taşıtlar, hükümetçe yetki verilen
bir Büronun, bu taşıtların neden olduğu hasarlardan zarar gören kişilerin yerel kanuna göre
tazmin edilmesi yükümlülüğünü üzerine alması koşuluyla, ülke topraklarında kullanılabilir.
MADDE 3
1 — Sigorta, sigorta edilmiş taşıtın sahibinin, zilyedinin ve sürücüsünün mali sorum
luluğunu teminat altına almalıdır. Ancak, hırsızlık veya tehdit suretiyle veya sahibinin veya
zilyedinin izni olmaksızın aracı ellerine geçirenlerin ferdi sorumluluğunu sigorta teminat al
tına almaz. Bununla birlikte, aracı kullanan, sahibin veya zilyedin bir hatası sonucunda aracı
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eline geçirmişse veya aracın kullanımına memur edilmiş bir kişi ise, sigorta, sürücünün ma
li sorumluluğunu teminat altına almalıdır.
2 — Sigorta, sigorta edilmiş taşıta ve bu taşıt tarafından taşınan mallara ilişkin zarar
dışında, ulusal topraklar üzerinde kişilere ve mallara verilen zararları kapsamalıdır.
MADDE 4
1 — Aşağıda belirtilen kişiler sigortadan yararlandırılmayabilirler:
a) Zarara neden olan aracın sürücüsü, sigorta sözleşmesini akdeden kişi ve mali so
rumlulukları poliçe tarafından teminat altına alınan bütün şahıslar,
b) Yukarıdaki paragrafta belirtilen kişilerin eşleri,
c) Bu kişilerin ailelerinin üyeleri olup, aynı çatı altında yaşayan veya onların olanak
ları ile geçinen veya zarara neden olan aracın içinde bulunan kişiler,
2 — Aracın, düzenlenmelerine izin verilen yarışlara veya hız, mukavemet veya ma
haret yarışmalarına katılması sonucunda meydana gelen zararlar normal sigortanın dışında
tutulabilir.
MADDE 5
Sözleşme, sigortalının belirli bir ölçüde zararın tazminine katılmasını öngörse dahi si
gortacı, zarar görmüş kişiye, sözleşme uyarınca sigortalı tarafından karşılanması gereken ka
tılma payını da ödemekle yükümlüdür.
MADDE 6
1 — Zarar görmüş kişinin sigortacıya karşı doğrudan talep hakkı vardır.
2 — Zarar görmüş birden çok kişi varsa ve ödenmesi gereken tazminatın tutarı sigor
ta tarafından garanti edilmiş tutan aşıyorsa, zarar görmüş kişilerin sigortacıya karşı talepleri
bu meblağ çerçevesinde nisbi bir indirime tabi tutulur. Bununla birlikte, eğer sigortacı, diğer
taleplerin varlığından haberdar olmaksızın, zarar görmüş kişilere, iyi niyetle, haklarına düşen
paydan daha yüksek bir miktar ödemişse, diğer zarar görmüş kişilere karşı ancak sigortanın
garanti ettiği tutarın geriye kalan kısmını ödemekle yükümlü olur.

MADDE 7
1 — Sigortalılar, haberdar oldukları tüm kazaları sigortacıya bildirmelidirler. Poliçe
nin sahibi sigortacıya sigorta mukavelesinde belirtilen her türlü bilgi ve belgeyi vermelidir.
Poliçenin sahibi dışındaki sigortalılar, sigortacıya talep edeceği bütün gerekli bilgi ve belge
leri vermekle yükümlüdür.
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2 — Sigortacı, zarar görmüş kişi tarafından kendisine açılan davaya sigortalıyı taraf
kılabilir.

MADDE 8
1 — Zarar görmüş kişinin sigortacıya karşı doğrudan taleplerine ilişkin herhangi bir
dava hakkı, zarar konusu olaydan itibaren iki sene sonra zaman aşımına uğrar.
2 — Yazılı bir talep, sigortacı müzakerelere son verdiğini yazılı olarak bildirinceye
kadar, zaman aşımını durdurur. Daha sonra vaki talepler zaman aşımını durdurmaz.

MADDE 9
1 — Sigortacı, sözleşme ve ilgili yasal hükümler gereğince, sigortalıya karşı sahip bu
lunduğu hakları, ödemeleri reddetme veya kısma amacıyla zarar görmüş kişiye dermeyan
edemez.
2 — Sigortacı, sözleşmenin butlanını sona ermesini, durdurulmasını veya teminatın
durdurulmasını, zarar görmüş kişiye ancak, butlanın, sona ermenin veya durdurulmanın teb
liğinden 16 günlük bir süre geçmesinden sonra vuku bulacak kazalar için dermeyan edebilir.
İlk sigortayı izleyen başka sigortaların varlığı halinde, bu hüküm ancak sonuncu sigortacıya
uygulanır.
3 — Bununla birlikte, zararın, başka bir sigorta tarafından fiilen tazmin edilmesi ha
linde, önceki paragrafların hükümleri uygulanmaz.
4 — İşbu maddenin birinci ve ikinci paragraflarının kapsamına giren hükümler, sigor
tacının, poliçe sahibi veya poliçe sahibi dışındaki bir sigortalıya karşı olan rücu hakkına hiç
bir surette halel getirmez.

M A D D E 10
İşbu sözleşme hükümlerince öngörülmüş olmadıkça, kişiler, özel sözleşmelerle, zarar
görmüş kişiler lehine vaz'edilmiş bulunan bu sözleşme hükümlerine aykırı hükümler getire
mezler.
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E K : II
SÖZLEŞMEYE KONABİLECEK ÇEKİNCELER

Akit tarafların her biri, aşağıdaki düzenlemeleri yapabilir:
1 — Kendi kendilerinin sigortacısı olmalarını sağlayacak yeterli maddi teminatı gös
tererek kamu hukuku veya özel hukuk tüzel kişilerine ait motorlu taşıtları zorunlu sigortadan
muaf tutabilir.
2 — Kendisi tarafından tespit edilecek bazı kişiler için sigorta yerine teminat akçesi
usulünü koyabilir. Ancak, bu takdirde, teminat akçesinin, zarar görmüş kişilere, sigorta temi
natına eşdeğer teminatı sağlaması gereklidir.
3 — Bir sigortalı tarafından kasten verilen zararları zorunlu sigorta dışında tutabilir.
4 — Ek hükümlerin üçüncü maddesinin birinci paragrafının ikinci cümlesinde öngö
rülen halleri zorunlu sigortadan muaf tutabilir.
5 — Zarar görmüş kişilerin hiç değilse bedeni zararlarının tazmin edileceğine dair te
minatları bulunması şartıyla, mal sahibinin veya zilyedin izni olmaksızın veya bunların tali
matları hilafına bir aracın kullanımını zorunlu sigorta kapsamı dışında tutabilir.
6 — Manevi zararı zorunlu sigortadan muaf tutabilir.
7 — Sigortalının hükmi şahıs veya özel hukuki şahsiyete haiz olmayan bir kurum
veya ticari şirket olması halinde, sigortalının yasal temsilcilerini ve eşlerini ek hükümlerin
dördüncü maddesinin birinci paragrafının (c) bölümünde öngörülen şartlar içinde, bu temsil
cilerin aile üyelerini sigortadan faydalandırmayabilir.
8 — Bir aracın hukuk dışı yollarla meşru zilyedinin elinden alındığını veya bir cürüm
işlemek üzere kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu araç ile yolculuk yapma
yı kabul eden kişiler motorlu taşıt sigortasından yararlandırılmayabilir.
9 — Bedava veya gönüllü taşıma halinde, zarara sebep olan araçta bulunan kişilere
verilen zararları zorunlu sigortadan muaf tutabilir.
10 — Kamu alanı olmayan fakat bazı kimselere açık alanlarda gidip gelen taşıtları ve
kamu yolu haricinde düzenlenen yarışlara veya hız mukavemet veya maharet yarışmalarına
katılan araçları zorunlu sigortadan muaf tutabilir.
11 — Yalnız kendi yurttaşları arasındaki ilişkilerde, düşük tutardaki maddi zararlarla
ilgili ek hükümlerin beşinci maddesine istisnalar getirebilir.
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12 — Kendi topraklarında meydana gelen bir zararla ilgili olarak, ek hükümlerin al
tıncı maddesinin uygulanmasını, gerektiğinde temel ilkeler hakkında bilgi vererek mahkeme
lerinin takdirine bırakabilir.
13 — Toplam teminatın dağılımını başka esaslara göre düzenleyen bir yönetmelik ha
zırlayarak, ek hükümlerin altıncı maddesinin ikinci paragrafına bazı istisnalar getirebilir.
14 — E k hükümlerin sekizinci maddesinin ikinci paragrafının hükümlerine bazı istis
nalar getirebilir.
15 — E k hükümlerin dokuzuncu maddesinde öngörülen durumlarda, zarar görmüş k i 
şi bedeni ve maddi zararlarını karşılayacak teminata sahip bulunduğu takdirde, anılan madde
hükümlerine istisnalar getirebilir. Zarar görmüş kişiye verilecek tazminat, bedeni zarar halin
de, sigorta mevcut olsaydı uygulanacak ölçülerle, maddi zarar halinde ise tespit edilecek bir
başka usulle tayin olunur.
16 — G e n e l l i k l e kendi ülkesi dışında kayıtlı motorlu taşıtlarla ilgili olarak, ek hü
kümlerin dokuzuncu maddesinin ikinci paragrafına istisnalar getirebilir.
İMZA PROTOKOLÜ
İmzacı hükümetler, Motorlu Taşıtlar Zorunlu M a l i Sorumluluk Sigortasına İlişkin Av
rupa Sözleşmesini imzalamakla, işbu sözleşmeye ek hükümlerin birinci maddesinin birinci
bölümünde belirtilen "motorlu taşıtlar" teriminin, demiryolları üzerinde kullanılan taşıtlar
hariç, yer üzerinde hareket etmeye yarayan ve bir elektrik kondüktörüne bağlı olsalar dahi,
mekanik bir güçle çalışan bütün araçları ve yardımcı bir motora sahip binitleri kapsadığını
kabul ederler.
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına:
Leopold F I G L
Belçika Krallığı Hükümeti adına:
P. W I G N Y
Danimarka Krallığı Hükümeti adına:
Strazburg, 24 Haziran 1969
Mogens V / A R B E R G
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Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına:

M . C O U V E de M U R V I L L E

Almanya Federal Cumhuriyeti adına:

von M E R K A T Z

Yunanistan Krallığı Hükümeti adına:

CAMBALOURIS

İzlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına :

İrlanda Hükümeti a d ı n a :

İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti adına:

PELLA

Lüksemburg Grand Dukalığı adına:

E. SCHAUS

Hollanda Krallığı Hükümeti adına:

Norveç Krallığı Hükümeti adına:

Hans E N G E N

İsveç Krallığı Hükümet adına:

Leif B E L F R A G E

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına:

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adına:
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European Convention on Compulsory Insurance
Against Civil Liability in Respect of
Motor Vehicles

The Governments signatory hereto, being Members of the
Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve
greater unity among its Members for the purpose, among others, of
facilitating their economic and social progress by the conclusion of agree
ments and common action in economic, social, cultural, scientific, legal
and administrative matters;
Considering it necessary to safeguard the rights of victims of
motor accidents in their territories by the introduction of a system of
compulsory insurance;
Considering that it would be difficult to secure the complete
unification of their laws in this matter and that it would suffice if such
basic rules as are considered essential were standardised in the member
countries of the Council of Europe, each country remaining free to apply
in its territory provisions affording greater protection to injured parties;
Considering it necessary, moreover, to promote the establishment
and operation of international insurance bureaux and guarantee funds,
or to take equivalent measures,
Have agreed as follows :
ARTICLE

I

1.
Each Contracting Party undertakes to ensure that, within
six months of the date of entry into force of this Convention in respect
of that Party, the rights of persons suffering damage caused by motor
vehicles in its territory shall be protected through the introduction of a
system of compulsory insurance complying with the provisions annexed
to this Convention (Annex I).
2.
Each Contracting Party shall, however, retain the option of
adopting provisions affording greater protection to injured parties.
3.
Each of the Contracting Parties shall communicate to the Secre
tary-General of the Council of Europe the official texts of the legislation
and principal regulations establishing its system of compulsory motor
insurance. The Secretary-General shall transmit these texts to the other
Parties and to the other Members of the Council of Europe.
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ARTICLE 2

Each Contracting Party shall retain the option :
1.
to exempt from compulsory insurance certain motor vehicles,
the use of which it considers to present little if any danger;
2.
to exempt from compulsory insurance motor vehicles owned by
its public authorities or those of other countries or by inter-governmental
organisations ;

3.
to determine the minimum amounts of insurance cover necessary ;
in this case, the application of the annexed provisions may be limited to
these amounts.
ARTICLE 3

1.
Any Contracting Party may, when signing this Convention or
on depositing its instrument of ratification or accession, declare that it
avails itself of one or more of the reservations provided for in Annex II
to the Convention.
2.
Any Contracting Party may wholly or partly withdraw a reserv
ation it has made in accordance with the foregoing paragraph by means
of a notification addressed to the Secretary-General of the Council of
Europe which shall become effective as from the date of its receipt. The
Secretary-General shall communicate the notification to the other Parties
and to the other Members of the Council of Europe.
ARTICLE 4

1.
Options exercised and reservations made by a Contracting Party
in pursuance of Articles 2 and 3 of this Convention shall be valid only in
its territory and shall not prejudice the full application of the compulsory
insurance law of other Parties in whose territory the vehicle is used.
2.
Each Contracting Party shall inform the Secretary-General of
the Council of Europe of the content of its legal provisions relating to the
options and reservations referred to in Articles 2 and 3 of this Convention.
The said Party shall keep the Secretary-General informed of any changes
made therein at a later date. The Secretary-General shall transmit all
such information to the other Parties and to the other Members of the
Council of Europe.
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ARTICLE 5

When compensation for injury caused by a motor vehicle involves
both compulsory motor insurance and social security schemes, the rights
of the injured party and the arrangements to be made between the two
systems shall be determined under municipal law.
ARTICLE 6

1.
Should the option of exclusion from normal insurance referred
to in paragraph 2 of Article 4 of the annexed provisions be provided for
in its municipal law, each Contracting Party undertakes to make the
holding in its territory of motor races or competitions, whether for speed,
reliability or skill, subject to official authorisation. Such authorisation
shall be granted only if the civil liability of the organisers and the persons
referred to in Article 3 of the annexed provisions is covered by special
insurance complying with those provisions.
2.
Compensation for damage suffered by the occupants of vehicles
taking part in races or competitions such as are referred to in the foregoing
paragraph may, however, be excluded.
ARTICLE 7

1.
Motor vehicles normally stationed outside the territory of a
Contracting State shall be exempt in that territory from the application
of Article 2 of the annexed provisions if they are provided with a certificate
issued by the Government of another Contracting State stating that the
vehicle belongs to that State, or, in the case of a Federal State, to the
Federal State or one of its constituent members; in the latter case, the
certificate shall be issued by the Federal Government.
2.
The certificate shall indicate the authority or body responsible
for paying compensation in accordance with the law of the country
visited and which may be sued in the courts competent in such matters
under that law. The State or constituent member to which the vehicle
belongs shall guarantee such payment.
ARTICLE 8

The Contracting Parties shall promote the establishment and
operation of Bureaux for the issue of international insurance certificates
and for meeting claims for damages in the circumstances specified in
paragraph 2 of Article 2 of the annexed provisions.
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ARTICLE Q

1.
Each of the Contracting Parties undertakes either to establish
a guarantee fund or to make other equivalent arrangements in order to
compensate injured parties for damage caused in such circumstances that
a civil liability is incurred, where the obligation to be insured has not been
complied with or the person liable has not been identified, or the case is one
excepted from insurance in accordance with the first sentence of para
graph I of Article 3 of the annexed provisions. The conditions for grant
ing compensation and the extent of suchrightshall be determined by the
Contracting Party concerned.
2.
Nationals of any Contracting Party shall be entitled to bring the
claim provided for in the foregoing paragraph in any other Contracting
State, on equal terms with the nationals of that State.

ARTICLE 1 0

1.
The Contracting Parties undertake to determine in their muni
cipal law the persons who shall be responsible for having the motor vehicle
insured and to take all appropriate measures, accompanied where necessary
by penal or administrative sanctions, to enforce the obligations resulting
from the annexed provisions.
2.
With a view to the application of the annexed provisions, the
Contracting Parties undertake to make appropriate provisions in their
municipal law relating to the approval, or the expiry or withdrawal of
the approval, of insurers and, if necessary, of the Guarantee Fund and
the Bureau, and also relating to control of their operations.

ARTICLE I I

1.
Each Contracting Party shall determine, as may be necessary,
the authority or person to whom the notification mentioned in Article 9
of the annexed provisions is to be made.
2.
Each Contracting Party shall determine what effect the insurance
contract shall have in the case of a change of ownership of the insured
vehicle.
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12

Except in case of emergency, a Contracting Party may not
denounce this Convention within less than two years from the date on
which the Convention entered into force in respect of that Party. Denun
ciation shall be effected by written notification to the Secretary-General
of the Council of Europe, who shall inform the other Contracting Parties
thereof; it shall take effect three months after the date on which the
Secretary-General received such notification.

ARTICLE

13

1.
If, after the entry into force of the Convention in respect of a
Contracting Party, that Party deems it necessary to make a reservation,
either not provided for in Annex II to this Convention or, if provided for
in that Annex, a reservation which it has not made previously or has with
drawn, it shall inform the Secretary-General of the Council of Europe of
its precise proposal, of which the Secretary-General shall then notify the
other Contracting Parties.
2.
If, within the six months following the notification by the Secre
tary-General, the Contracting Parties signify in writing their agreement
to the proposal, the Contracting Party which has made the proposal may
amend its legislation accordingly. The Secretary-General shall bring the
notifications made to him under this paragraph to the knowledge of the
Contracting Parties.
ARTICLE 1 4

This Convention shall not apply to overseas territories of the
Contracting Parties.
ARTICLE

15

1.
This Convention shall be open to the signature of the Members
of the Council of Europe. It shall be ratified. Instruments of ratific
ation shall be deposited with the Secretary-General of the Council of
Europe.
2.
This Convention shall come into force 9 0 days after the date of
deposit of the fourth instrument of ratification.
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3.
In respect of any signatory ratifying subsequently, the Convent
ion shall come into force 90 days after the date of deposit of its instru
ment of ratification.
4.
The Secretary-General shall notify all the Members of the Council
and acceding States of the names of the Signatories, of the entry into force
of the Convention, the names of the Contracting Parties who have ratified
it and the subsequent deposit of any instrument of ratification or acce
ssion.
ARTICLE 1 6

After this Convention has come into force the Committee of
Ministers of the Council of Europe may invite any State which is not a
Member of the Council to accede to it. Any State so invited may accede
by depositing its instrument of accession with the Secretary-General of
the Council, who shall notify all the Contracting Parties and the other
Members of the Council of Europe of such deposit. The Convention shall
come into force in respect of any State acceding thereto 90 days after the
date of deposit of its instrument of accession.
In witness whereof, the under
signed, being duly authorised
thereto, have signed this Convent
ion.
Done at Strasbourg,
this 20th day of April 1959,
in the English and French lang
uages, both texts being equally
authoritative, in a single copy
which shall remain in the archives
of the Council of Europe and of
which the Secretary-General shall
send certified copies to each of
the Signatories.

For the Government
of the Republic of Austria :

Leopold F I G L
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For the Government
of the Kingdom of Belgium :

P. WIGNY

For the Government
of the Kingdom of Denmark :

For the Government
of the French Republic :
Tlut French Government declares that it
avails itself of the reservations provided
fur in Annex II to the Convention under
J
7
lf>
numbers 1,3.4,5- 7> I - 4< 5 '"'^ 11

s

M. COUVE de M U R V I L L E

For the Government of the
Federal Republic of Germany :

von M E R K A T Z

For the Government
of the Kingdom of Greece :

CAMBALOURIS
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For the Government
of the Icelandic Republic :

For the Government
of Ireland :

For the Government
of the Italian Republic :

PELLA

For the Government of the
Grand Duchy of Luxembourg :

E . SCHAUS

For th e Government of the
Kingdo m of the Netherlands :

Fo r the Government
of th e Kingdom of Norway :

Han s E N G E N
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For the Government
of the Kingdom of Sweden :

Leif BELFRAGE

For the Government
of the Turkish Republic :
Strasbourg, le 26 juin 1974

Rahmi

GOMROKCOOGLU

For the Government of the United
Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland :

ANNEX I
PROVISIONS A N N E X E D T O T H E C O N V E N T I O N
ARTICLE I

For the purpose of this law :
The term " motor vehicles " shall mean : mechanically-propelled vehicles
intended to be driven on the ground other than vehicles running on rails, and shall
include trailers when coupled, and insofar as the Government so decides,
uncoupled trailers which are constructed or adapted to be towed by a motor vehicle
and to carry persons or goods;
The term " assured " shall mean : persons whose liability is covered in
accordance with this law;
The term " injured parties " shall mean : persons entitled to compensation
for damage caused by a motor vehicle;
The term " insurer " shall mean : the insurance undertaking approved by
the Government in accordance with paragraph i of Article 2 , and, in the case of
paragraph 2 of Article 2 , the Bureau responsible for the settlement of claims for
damage caused in the national territory by vehicles normally stationed outside that
territory.
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ARTICLE 2

1.
No motor vehicle may be driven on the public highway, in grounds open to
the public or in private grounds to which certain persons have right of access, unless
the civil liability to which it may giveriseis covered by insurance in accordance with
the provisions of this law.
The insurance must be effected with an insurer approved by the Government
for this purpose.
2.
Nevertheless, motor vehicles normally stationed outside the national
territory may be driven in that territory on condition that a Bureau recognised for
this purpose by the Government assumes direct resjxinsibility for compensating, in
accordance with municipal law, injured parties for damage caused by such vehicles.

ARTICLE 3

1.
The insurance must cover the civil liability of the owner and of any driver
or person in charge of the insured vehicle, with the exception of persons who have
taken control thereof either by theft or violence or merely without the consent of the
owner or person in charge. Nevertheless, in the latter case the insurance must cover
the civil liability of the driver if he has been able to take control of the vehicle
through the fault of the owner or person in charge, or if he is a person employed to
drive the vehicle.
2.
The insurance must include damage caused to persons and property in the
national territory, with the exception of damage to the insured vehicle and to pro
perty carried by it.
ARTICLE 4

1.

The following may be excluded from the benefits of the insurance :
(A) the driver of the vehicle causing the damage, the policy-holder and all
persons whose civil liability is covered by the policy;
(6) the spouses of the persons mentioned above;
(c) members of the families of those persons, provided either that they
reside with them or are dependent on them for their maintenance, or that they are
carried in the vehicle which caused the damage.
2.
Damage caused by the vehicle during participation in authorised motor
races or competitions, whether for speed, reliability or skill may be excluded from the
normal insurance.
ARTICLE 5

Should it be stipulated in the policy that the assured shall himself make
some contribution towards compensation for the damage, the insurer shall never
theless remain liable to the injured party for payment of the contribution which the
contract lays down as being due by the assured.
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ARTICLE 6

1.

The injured party has a direct claim against the insurer.

2.
Should there be more than one injured party, and the total compensation
due exceed the sum insured, the rightful claims of the injured parties against the
insurer shall be reduced in proportion to that sum. Nevertheless, an insurer who,
through ignorance of the existence of other claims, has in good faith paid an injured
party more than that party's proper share, shall be accountable to the other injured
parties only for the remainder of the sum insured.
ARTICLE 7

1.
The assured must report to the insurer all accidents of which they have
knowledge. The policy-holder must supply the insurer with any information or
documents stipulated in the policy. Assured persons other than the policy-holder
must supply any information or documents required by the insurer, at the latter's
request.
2.
The insurer may make the assured a party to an action brought against
him by the injured party.
ARTICLE 8

1.
Any action by the injured party against the insurer based on the former's
direct claim against him shall be baired after two years have elapsed since the time
of the accident.
2.
A written request shall suspend the period of limitation in respect of the
insurer until such time as he states in writing that he has broken of} negotiations.
The period of limitation shall not be suspended by subsequent requests.
ARTICLE 9

1.
The insurer may not raise against an injured party the rights which he
possesses vis-â-vis the assured, by virtue of the contract or of the provisions of the
law relating to it, to withhold or reduce its benefits.
2.
The invalidity or termination of the insurance contract, its suspension or
that of the guarantee thereunder may be raised by the insurer against the injured
party only in respect of accidents occurring after 1 6 days have elapsed since the
insurer gave notice of the said invalidity, termination or suspension. In the case
of consecutive insurances this provision shall apply only to the last insurer.
3.
However, the provisions of the preceding paragraphs shall not be applicable
insofar as the damage is effectively covered by another insurance.
4.
The provisions of paragraphs 1 and 2 of the present Article shall in no wise
prejudice the insurer's right to take action against the policy-holder or an assured
person other than the policy-holder.
ARTICLE 1 0

No departure by way of agreement between individuals may be made from
those provisions of this law which are designed to protect injured parties, unless the
right to do so follows from those provisions.
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ANNEX II

RESERVATIONS TO THE CONVENTION
Each Contracting Party may state its intention :
1.
to exempt from compulsory insurance motor vehicles owned by corporate
persons under public or private law able to provide sufficient financial guarantee to
be their own insurer;
2.
to allow the deposit of a security in lieu of insurance by such persons as it
shall determine, provided, however, that such security offers injured parties safe
guards equivalent to those afforded by the insurance;
3.

to exclude from compulsory insurance wilful damage caused by the assured;

4.
to exempt from compulsory insurance the cases specified in the second
sentence of paragraph 1 of Article 3 of the annexed provisions;
5.
to exempt from compulsory insurance the driving of a vehicle without the
consent of the owner or person in charge, or in contravention of their orders, provided
that in such cases the injured party has a guarantee of compensation, at least in
respect of damage to person;
6.

to exempt from compulsory insurance damages for pain and suffering;

7.
to exclude from benefit under the insurance, when the assured is a corporate
person or a commercial company not possessing legal personality, the legal represent
atives of the assured, and the spouses of such representatives, and, under the terms
of paragraph 1 (c) of Article 4 of the annexed provisions, members of the families
of such representatives;
8.
to exclude from benefit under the insurance of a motor vehicle any person
who is carried with his consent in that vehicle although he knows or should have
known that the vehicle was taken from the rightful possessor by an unlawful act
or is being used in the perpetration of a criminal offence;
9.
to exempt from compulsory insurance damage to passengers in the vehicle
that was the cause of such damage, if they were being carried free of charge or as a
favour;
10.
to exempt from compulsory insurance motor vehicles while being driven in
private grounds to which certain persons have right of access and also motor vehicles
while taking part elsewhere than on the public highway in motor races or competi
tions, whether for speed, reliability or skill;
11.
to depart, solely as between its own nationals, from the terms of Article 5
of the annexed provisions in regard to damage to property involving small sums ;
12.
to leave it to its courts to decide whether, in the case of damage caused in its
territory. Article 6 of the annexed provisions shall apply, indication being given
where necessary to the courts of the principles on which they should proceed;
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13.
to depart from the provisions of paragraph 2 of Article 6 of the annexed,
provisions with a view to providing an alternative method of apportioning the stfjrt
insured;
14.
to depart from the provisions of paragraph 2 of Article 8 of the annexe*]
provisions;
15.
to depart from Article 9 of the annexed provisions where, in the cases
mentioned in that Article, the injured party has a guarantee of compensation for
damage to person and property; the amount of compensation to which the injured
party will be entitled shall be the same in the case of personal injury as if there
had been an insurance; in respect of damage to property the amount of compensation
may be determined in some other manner.
16.
to depart from paragraph 2 of Article 9 of the annexed provisions in respect
of motor vehicles normally stationed outside its territory.

PROTOCOL OF SIGNATURE
When signing the European Convention on Compulsory Insurance against
Civil Liability in respect of Motor Vehicles the signatory Governments recognise
that the term " motor vehicles " contained in the first paragraph of Article I of the
provisions annexed to the said Convention shall be understood to include all mechanic
ally-propelled vehicles which are intended to be driven on the ground other than
vehicles running on rails, even if they are connected to electric conductors, and also
cycles fitted with an auxiliary engine.

For the Government
of the Republic of Austria :

Leopold FIGL

For the Government
of the Kingdom of Belgium :

P. WIGNY

For the Government
of the Kingdom of Denmark
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For the Government
of the French Republic :

M. COUVE de MURVILLE

For the Government of the
Federal Republic of Germany :

von M E R K A T Z

For the Government
of the Kingdom of Greece :

CAMBALOURIS

For the Government
of the Icelandic Republic :

For the Government
of Ireland :
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For the Governmen t
of the Italian Republi c :

PELLA
For the Governmen t of the
Grand Duchy of Luxembour g :

E. SCHAUS

For the Governmen t of the
Kingdom of the Netherland s :

For the Governmen t
of the Kingdom of Norway :

Hans E N GEN
For the Government
of the Kingdom of Sweden :

Leif B E L F R A G E

For the Government
of the Turkish Republic :

For the Government of the United
Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland :
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CONVENTION EUROPÉENNE
RELATIVE A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE
DE L A RESPONSABILITÉ CIVILE
EN MATIÈRE
DE VÉHICULES AUTOMOTEURS
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses Membres afin, notamment, de favoriser leur
progrès économique et social par la conclusion d'accords et par l'adoption
d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel,
scientifique, juridique et administratif;
Estimant qu'il y a lieu de garantir, par l'instauration d'un régime
d'assurance obligatoire, les droits des victimes d'accidents causés par la
circulation des véhicules automoteurs sur leur territoire;
Estimant, d'autre part, qu'en cette matière la réalisation de
l'unification intégrale du droit apparaît comme malaisée et que, au surplus,
il suffit que les règles essentielles estimées indispensables soient communes
aux pays membres du Conseil de l'Europe, chacun d'eux conservant la
liberté de promulguer pour son territoire des dispositions augmentant la
garantie au profit des personnes lésées ;
Estimant, enfin, qu'il y a lieu de favoriser la constitution et le
fonctionnement de bureaux internationaux d'assurance et de fonds de
garantie ou de prendre des mesures équivalentes,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE i

e

r

1.
Chacune des Parties Contractantes s'engage à ce que, au plus tard
dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention
à,son égard, les droits des personnes ayant subi sur son territoire un
dommage causé par un véhicule automoteur soient garantis par l'instau
ration d'un régime d'assurance obligatoire répondant aux dispositions
annexées à la présente Convention (annexe I).
2.
Elle conserve toutefois la faculté d'adopter des dispositions aug
mentant la garantie au profit des personnes lésées.
3.
Chacune des Parties Contractantes communiquera au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe les textes officiels de sa législation et de ses
principales mesures réglementaires instaurant un régime d'assurance obliYürütme ve İdare Bölümü Sayfa . 295
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gatoire des véhicules automoteurs. Le Secrétaire Général transmettra
ces textes aux autres Parties ainsi qu'aux autres Membres du Conseil de
l'Europe.
ARTICLE 2

Chacune des Parties Contractantes conserve la faculté :
1.
d'exempter de l'obligation d'assurance certains véhicules auto
moteurs qui seraient considérés par Elle comme ne présentant guère de
danger;
2.
d'exempter de l'obligation d'assurance les véhicules automoteurs
appartenant à des autorités publiques nationales ou étrangères ou à des
organisations intergouvemementales ;
3.
de déterminer les montants minimum pour lesquels l'assurance
devra être prise; dans ce cas, l'application des dispositions annexées
pourra être limitée aux montants ainsi déterminés.
ARTICLE 3

1.
Chacune des Parties Contractantes peut, au moment de la signa
ture de la présenté Convention ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs
réserves figurant à l'annexe II à la présente Convention.
2.
Chacune des Parties Contractantes peut retirer, en tout ou en
partie, une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent
au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception. Le Secrétaire Géné
ral en communiquera le texte aux autres Parties ainsi qu'aux autres
Membres du Conseil de l'Europe.
ARTICLE 4

1.
Les facultés et réserves dont il est fait usage par une des Parties
Contractantes en vertu des articles 2 et 3 de la présente Convention ne
vaudront que sur le territoire de cette Partie et ne pourront porter préju
dice à l'application intégrale de la loi d'assurance obligatoire des autres
Parties dont le territoire est parcouru.
2.
Chacune des Parties Contractantes fera connaître au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe la teneur de ses dispositions nationales
relatives aux facultés et réserves visées aux articles 2 et 3 de la présente
Convention. Elle tiendra le Secrétaire Général informé de toute modifi
cation ultérieure y apportée. Le Secrétaire Général communiquera toutes
ces informations aux autres Parties ainsi qu'aux autres Membres du
Conseil de l'Europe.
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ARTICLE 5

Lorsque la réparation d'un dommage causé par un véhicule auto
moteur met en jeu à la fois l'assurance automobile obligatoire et le régime
de sécurité sociale, les droits de la personne lésée et le règlement à inter
venir entre les deux systèmes seront déterminés dans le cadre des lois
nationales.
ARTICLE 6

1.
Lorsque la faculté d'exclusion de l'assurance normale visée au
paragraphe 2 de l'article 4 des dispositions annexées est prévue dans sa loi
nationale, toute Partie Contractante s'engage à subordonner sur son terri
toire l'organisation des courses ou concours de vitesse, de régularité ou
d'adresse au moyen de véhicules automoteurs, à une autorisation admi
nistrative. Cette autorisation ne pourra être accordée que si une assurance
spéciale répondant aux dispositions annexées couvre la responsabilité
civile des organisateurs et des personnes visées à l'article 3 de ces dispo
sitions.
2.
Peut toutefois être exclue de cette assurance la réparation des
dommages subis par les occupants de véhicules qui participent aux courses
ou concours visés au paragraphe précédent.

ARTICLE 7

1.
Les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en
dehors du territoire de l'un des États Contractants seront dispensés sur ce
territoire dé l'application de l'article 2 des dispositions annexées lorsqu'ils
seront munis d'une attestation du Gouvernement d'un avitre État Con
tractant constatant que le véhicule appartient à cet État ou, s'il s'agit
d'un État fédéral, à celui-ci ou à l'un de ses pays membres; dans ce
dernier cas, l'attestation sera délivrée par le Gouvernement fédéral.
2.
Cette attestation désignera l'autorité ou l'organisme qui sera
chargé de réparer le dommage conformément à la loi du pays parcouru et
qui sera susceptible d'être assigné devant les juridictions compétentes
selon cette loi. L'État ou le pays auquel appartient ce véhicule se portera
garant dudit règlement.
ARTICLE 8

Les Parties Contractantes favoriseront la constitution et le fonc
tionnement de Bureaux destinés à émettre des certificats internationaux
d'assurance ainsi qu'à régler les dommages dans le cas prévu à l'article 2,
paragraphe 2, des dispositions annexées.
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ARTICLE 9

1.
Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre soit les
mesures appropriées en vue de la constitution d'un fonds de garantie,
soit toute autre mesure équivalente, afin d'indemniser les personnes
lésées dans les circonstances où la responsabilité civile d'autrui est engagée
pour le dommage, lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée
ou lorsque la personne civilement responsable n'a pas été identifiée, ou
encore dans les cas d'exclusion autorisés par la première phrase du para
graphe 1 de l'article 3 des dispositions annexées. Chacune des Parties
Contractantes déterminera les conditions d'octroi et l'étendue du droit à
l'indemnisation.
2.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes pourront
faire valoir dans un autre État Contractant le droit prévu au paragraphe
précédent dans la même mesure que les ressortissants de ce dernier État.
ARTICLE 10

1.
Les Parties Contractantes s'engagent à déterminer dans leur loi
nationale les personnes auxquelles incombe l'obligation de faire assurer
le véhicule automoteur et à prendre les mesures appropriées, en les assortîssant au besoin de sanctions pénales ou administratives, afin que les
obligations résultant des dispositions annexées soient respectées.
2.
Le s Parties Contractantes s'engagent à prendre dans leur légis
lation nationale , pour l'application des dispositions annexées, les mesures
appropriée s concernant l'agrément, la cessation et le retrait de l'agrément
des assureur s et, le cas échéant, du Fonds de garantie et du Bureau, ainsi
que le contrôl e de leurs activités.
ARTICLE

II

1.
Chacun e des Parties Contractantes déterminera, s'il y a lieu,
l'autorité o u la personne à laquelle la notification prévue à l'article 9 des
disposition s annexées sera effectuée.
2.
Chacun e des Parties Contractantes déterminera les effets du
contrat d'assuranc e en cas de transfert de propriété du véhicule auto
moteur assuré .
ARTICLE 12

Sau f en cas de nécessité urgente, une Partie Contractante ne
pourra dénonce r la présente Convention avant l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son
égard. Tout e dénonciation se fera par un avis écrit et notifié au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe qui en informera les autres Parties Contrac
tantes; elle prendra effet à l'expiration d'un délai de trois mois après la
date de la réceptio n de sa notification par le Secrétaire Général.
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1.
Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard,
l'une des Parties Contractantes estime nécessaire de faire usage soit d'une
réserve non visée à l'annexe II à la présente Convention, soit d'une réserve
visée à cette annexe, mais dont Elle n'avait pas fait usage antérieurement
ou à laquelle Elle aurait renoncé, cette Partie Contractante en notifiera
la proposition précise au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui
la communiquera aux autres Parties Contractantes.
2.
Si celles-ci signifient par écrit, et dans le délai de six mois qui
suit la communication par le Secrétaire Général, leur accord à cette propo
sition, la Partie Contractante qui l'a faite peut modifier sa législation
dans le sens envisagé. Le Secrétaire Général portera les communications
qui lui parviennent en vertu du présent paragraphe à la connaissance des
Parties Contractantes.
ARTICLE

14

La présente Convention ne s'applique pas aux territoires d'outre
mer des Parties Contractantes.
ARTICLE 1 5

1.
La présente Convention est ouverte à la signature des Membres
du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2.
La présente Convention entrera en vigueur go jours après la date
du dépôt du quatrième instrument de ratification.
3.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention
entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de son instrument de
ratification.
4.
Le Secrétaire Général notifiera à tous les Membres du Conseil,
ainsi qu'aux États adhérents, les noms des signataires, l'entrée en vigueur
de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l'auront ratifiée,
ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion inter
venu ultérieurement.
ARTICLE

16

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du
Conseil à adhérer à celle-ci. Tout État ayant reçu cette invitation pourra
adhérer à la Convention en déposant son instrument d'adhésion près le
Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties
Contractantes ainsi qu'aux autres Membres du Conseil de l'Europe.
Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur 90 jours après
la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
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En foi de quoi, les soussignés
dûment autorisés à cet effet, ont
sitjné la présente Convention.

Fait à Strasbourg,
le 20 avril 1959, en français et en
anglais, les deux textes faisane
également foi, en un seul exem
plaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général en com
muniquera des copies certifiée»
conformes à tous les signataires.

Pou r le Gouvernement
de la Républiqu e d'Autriche

Leopold FIGL

Pou r le Gouvernement
du Royaum e Je Belgique
P. WIGNY

Pou r le Gouvernement
du Royaum e de Danemark
Strasbourg, 24 juin 1969
Moyens

«URBERG
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Pour le Gouvernement
de l a R é p u b l i q u e française :
Le Gouvernement français déclare faire
usage des réserves figurant à ü Annexe II
à la Convention sous les numéros
1,3,4,
5, 7,11,12,14,15 et 16.

M. COUVE de MURVILLE

Pour le Gouvernement de la
République fvdOralo d'Allemagne :

voit .MERKATZ

Pour !e Gouvernement
du Royaume de-Grèce :

CAMBALOCRIS

Pour le Gouvernement
de la République islandaise :

Pour le Gouvernement
d'Irlande :
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Pour le Gouvernement
de la République italienne :

PELLA

Pour le Gouvernement
du Grand Duché de Luxembourg :

E. SCHAUS

Pour le Gouvernement
vlu Royaume des Pays-Bas :

Pour le Gouvernemen t
du Royaum e de Norvège :

Hans ENGEN

Pour le Gouvernement
du Royaum e de Suède :

Leif B E L F R A G E
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Pour le Gouvernement
de la République turque :
Strasbourg, le 26 juin 1974

Rahmi GÜMRÜKÇÜOGLU

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord :

ANNEXE I
D I S P O S I T I O N S ANNEXÉES A L A C O N T E N T I O N
ARTICLE i

e

r

On entend dans la presentí- loi :
par « véhicules automoteurs » : les véhicules destinés à circuler sur le sol
rt emi peuvent être actionnés par une force mécanique, sans être liés à une voie ferrée,
les" remorques attelées ainsi que les remorques, m ê m e non attelées, qui seront déter
minées par le Gouvernement, lorsque celles-ci ont é t é construites en vue d'être atte
lées à un véhicule automoteur et sont destinées au transport de personnes et de
choses ;
par » assurés » : les personnes dont la responsabilité est couverte conformé
ment aux dispositions de la présente loi;
par « personnes lésées » : les personnes ayant un droit à la réparation du
dommage causé par le véhicule automoteur;
par « assureur » : l'entreprise d'assurance agréée par le Gouvernement aux
termes de l'article 2, paragraphe I , et, dans le cas du paragraphe 2 du m ê m e article,
le Bureau assumant la charge de réparer le dommage causé sur le territoire national
par des véhicules ayant leur stationnement habituel en dehors de ce territoire.
e r

ARTICLE 2
1.
Les véhicules automoteurs ne sont admis à circuler sur la voie publique,
sur les terrains ouverts au public et sur les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité
civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par une assurance répondant aux
dispositions de la présente loi.
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L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur agréé à cette fin par le
Gouvernement.
2.
Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en
dehors du territoire national sont admis à la circulation sur ce territoire, à la condition
qu'un Bureau, reconnu à cette fin par le Gouvernement, assume lui-même à l'égard
des personnes lésées la charge de réparer, conformément à la loi nationale, les dom
mages causés par ces véhicules.
ARTICLE 3
1.
L'assurance doit couvrir la responsabilité civile du propriétaire, de tout
détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, à l'exclusion de la responsabilité
civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule soit par vol ou violence, soit
simplement sans l'autorisation du propriétaire ou du détenteur. Toutefois, dans ce
dernier cas, l'assurance doit couvrir la responsabilité civile du conducteur lorsqu'il
lui a é t é possible de se rendre maître du véhicule par une faute du propriétaire ou du
détenteur, ou lorsque le conducteur est une personne préposée à la conduite du
véhicule.
2.
L'assurance doit comprendre les dommages causés aux personnes et aux
biens par des faits survenus sur le territoire national, à l'exception des dommages
causés au véhicule assuré et aux biens transportés par celui-ci.
ARTICLE 4
1.

Peuven t être exclus du bénéfice de l'assurance :
(a) le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage, ainsi que le pre
neu r d'assurance et tous ceux dont la responsabilité civile est couverte par la police;
(b) le conjoint des personnes visées à l'alinéa p r é c é d e n t ;
(r) les membres de la famille de ces m ê m e s personnes, soit habitant sous leur
toi t ou entretenus de leurs deniers, soit transportés dans le véhicule ayant occasionné
le dommage .
3.
Peuven t être exclus de l'assurance normale les dommages qui découlent de
la participatio n du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou
d'adress e autorisés.
ARTICLE 5
Si le contrat stipule que l'assuré contribuera personnellement, dans une
certain e mesure, au règlement du dommage, l'assureur n'en demeure pas moins tenu
enver s la personne lésée au paiement de la contribution qui, en vertu du contrat,
est à la charge de l'assuré.
ARTICLE 6
1.

L a personne lésée possède un droit propre contre l'assureur.

2.
S'i l y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues e x c è d e
la somm e assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proporYüriiim e ve İdare Bölümü Sayfa : 304
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tionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé
de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant,
parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les
autres personnes lésées que jusqu'à concurrence du restant de la somme assurée.

ARTICLE 7
1.
Les assurés doivent déclarer à l'assureur tous les sinistres dont ils ont
connaissance. Le preneur d'assurance doit fournir à l'assureur tous renseignements
et tous documents prescrits par le contrat d'assurance. Les assurés autres que le
preneur doivent fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'assu
reur, à la demande de celui-ci.
2.
L'assureur peut mettre l'assuré en cause dans le procès qui lui est i n t e n t é
par la personne lésée.
ARTICLE 8
r.
Toute action basée sur le droit propre de la personne lésée contre l'assureur
se prescrit par deux ans, à compter du fait générateur du dommage.
2.
Une réclamation écrite suspend la prescription à l'égard de l'assureur jus
qu'au jour o ù celui-ci déclare par écrit qu'il rompt les négociations. Les réclamations
ultérieures ayant le m ê m e objet ne suspendent pas la prescription.

ARTICLE 9
1.
L'assureur ne peut opposer à la personne lésée les droits de refuser ou de
réduire ses prestations qu'il possède à l'égard de l'assuré en vertu du contrat ou des
dispositions légales y afférentes.
2.
L'assureur ne peut opposer a la personne lésée l:i nullité ou la cessation du
contrat, su suspension ou celle de la garantie, que pour les sinistres survenus après
l'expiration d'un délai de 16 jours suivant la notification par l'assureur de la nullité,
île la cessation ou de la suspension. E n cas d'assurances consécutives, cette disposi
tion ne s'appliquera qu'au dernier assureur.
3.
Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas appli
cables dans la mesure où le dommage est effectivement couvert par une autre assu
rance.
4.
Les dispositions contenues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne
préjugent en rien du droit de recours de l'assureur contre le preneur d'assurance ou
un assuré autre que le preneur d'assurance.
ARTICLE 10
Il ne peut être dérogé, par des conventions entre particuliers, aux dispo
sitions de la présente loi prises en faveur des personnes lésées, sauf si une telle faculté
résulte de ces dispositions.
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ANNEXE II
RÉSERVES A L A CONVENTION
Chacune des Parties Contractantes peut d é c l a r e r v o u l o i r :
1.
exempter de l'obligation d'assurance les véhicules automoteurs appartenant
à des personnes morales de droit public ou de droit p r i v é q u i justifieront de garanties
financières suffisantes pour demeurer leur propre assureur;
2.
remplacer l'assurance par le d é p ô t d ' u n cautionnement p o u r certaines per
sonnes à d é t e r m i n e r par E l l e , à c o n d i t i o n que ce cautionnement offre pour les per
sonnes lésées des garanties é q u i v a l e n t e s à celles p r é v u e s par l'assurance;
3.
exclure de l'obligation de l'assurance les dommages c a u s é s intentionnellemont par u n a s s u ï é ;
4.
exclure de l'obligation de l'assurance les cas visés dans l a seconde phrase d u
paragraphe 1 de l'article 3 des dispositions a n n e x é e s ;
5.
exclure de l'obligation de l'assurance le cas de l'utilisation d ' u n v é h i c u l e sans
l'autorisation du p r o p r i é t a i r e ou d é t e n t e u r ou m a l g r é l'interdiction de ces derniers,
à condition que la personne lésée p o s s è d e l a garantie d ' ê t r e i n d e m n i s é e au moins en
ce q u i concerne les dommages corporels;
6.

exempter de l'obligation de l'assurance le p r é j u d i c e m o r a l ;

7.
exclure du bénéfice de l'assurance, lorsque l ' a s s u r é est une personne morale
ou une société de droit commercial ne p o s s é d a n t pas la p e r s o n n a l i t é juridique propre,
les r e p r é s e n t a n t s l é g a u x de l'assuré ainsi que leur conjoint, et, dans les conditions
p r é v u e s au paragaphe I , sous (c), de l'article 4 des dispositions a n n e x é e s , les m e m 
bres de l a famille de ces r e p r é s e n t a n t s ;
e r

8.
exclure du bénéfice del'assurance d'un v é h i c u l e automoteur toute personne
q u i consent à ê t r e t r a n s p o r t é e par ce v é h i c u l e alors qu'elle sait ou devrait savoir que
celui-ci a é t é soustrait à son possesseur l é g i t i m e p a r des moyens illicites ou est utilise
pour p e r p é t r e r un crime;
9.
exempter de l'obligation de l'assurance les dommages c a u s é s aux personnes
t r a n s p o r t é e s par le véhicule ayant o c c a s i o n n é le dommage dans le cas de transport
gratuit ou b é n é v o l e ;
10.
exempter de l'obligation d'assurance les v é h i c u l e s lorsqu'ils circulent sur des
terrains non publics mais ouverts à u n certain nombre de personnes ayant le d i o i t
de les fréquenter, et lorsqu'ils participent, ailleurs que sur l a voie publique, à des
courses ou à des concours de vitesse, de r é g u l a r i t é ou d'adresse;
11.
apporter, uniquement dans les rapports entre ses nationaux, des d é r o g a t i o n s
à l'article 5 des dispositions a n n e x é e s , quant aux dommages m a t é r i e l s d'un faible
montant;
12.
laisser à ses tribunaux le soin d ' a p p r é c i e r si, en cas de dommage c a u s é sur
son territoire, i l est fait application de l ' a r t i c l e 6 des dispositions a n n e x é e s , les t r i b u 
naux é t a n t informés au besoin des principes à respecter;
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13.
apporter des dérogations au paragraphe 2 de l'article 6 des dispositions
a n n e x é e s en vue d'établir un autre règlement de répartition de la somme assurée;
14.
apporter des dérogations aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8
des dispositions annexées;
15.
apporter des dérogations à l'article 9 des dispositions annexées, lorsque,
dans les cas visés à cet article, la personne lésée possède la garantie d'être indemnisée
pour les dommages corporels et matériels; l'indemnité à laquelle pourra prétendre
la personne lésée sera accordée en cas de dommages corporels dans la m ê m e mesure
que s'il y avait une assurance et en cas de dommages matériels dans une mesure qui
pourra être fixée différemment.
16.
déroger au paragraphe 2 de l'article 9 des dispositions a n n e x é e s en ce qui
concerne les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel en dehors de
son territoire.

PROTOCOLE D E SIGNATURE
E n signant la Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les Gouvernements signa
taires reconnaissent que sont compris dans la définition du terme « véhicules auto
moteurs » figurant au premier alinéa de l'article I
des dispositions a n n e x é e s à
ladite Convention, tous les véhicules d e s t i n é s à circuler sur le sol et qui peuvent être
actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée m ê m e si ceux-ci
sont reliés à un conducteur électrique, ainsi que les cycles pourvus d'un moteur
auxiliaire.
e r

Pour le Gouvernement
de la République d'Autriche :

Leopold FIGL

Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique :

P. YVTGNY

Pour le Gouvernement
du Royaume de Danemark :
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 307

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 308

15 Şubat 2000 - S a y ı : 23965

Pour le Gouvernement
ile la République française

M. COUVE de MURVILLE

Pour le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne:

von MERKATZ

Pour le Gouvernement
du Rovaume de Grèce :

CAMBALOURIS

Pour le Gouvernement
de la République islandaise

Pour le Gouvernement
d'Irlande :
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Pour le Gouvernement
de la République italienne :

PELLA

Pour le Gouvernement
du Grand Duché de Luxembourg :

E . SCHAUS

Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas :

Pour le Gouvernement
du Royaume de Norvège :

Hans E N G E N

Pour le Gouvernement
du Royaume de Suède :

Leif B E L F R A G E
Pour le Gouvernement
de la République turque :

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord :

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 309

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 310

15 Şubat 2000 - Sayı : 23965

Yönetmelikler
Başbakanlıktan :
NÜKLEER ALANDA KULLANILAN M A L Z E M E , EKİPMAN V E
İLGİLİ TEKNOLOJİNİN İHRACATINA İZİN
VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ B Ö L Ü M
A m a ç , Kapsam, Dayanak, T a n ı m l a r ve K ı s a l t m a l a r

Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi
a m a c ı y l a nükleer madde ve nükleer alanda kullanılan malzeme, ekipman ve bileşenler
ile i l g i l i teknolojinin ihracatına izin verilmesine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - B u Yönetmelik, Nükleer Tedarikçiler Grubu ( N T G ) ve Zangger
Komitesi ( Z K ) listelerinde yer alan nükleer madde ve nükleer alanda kullanılan
malzeme, ekipman ve bileşenler ile ilgili teknoloji ve çift kullanımlı nükleer ile ilgili
malzeme, ekipman ve ilgili teknolojinin ihracatı için gerekli izin düzenlemelerini
kapsar.

Dayanak
Madde 3 - B u Yönetmelik, 2690
Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

sayılı

Türkiye

Atom

Enerjisi

Kurumu

T a n ı m l a r ve kısaltmalar
Madde 4- B u Yönetmelikte yer alan tanımlar ve kısaltmalar aşağıda verilmiştir.
a) Çift kullanım : Nükleer alanda kullanılan malzeme, ekipman ve teknolojinin
nükleer .amaçlı olmayan diğer alanlarda da kullanılabilmesidir.
b) Yeniden transfer : İhraç edilen herhangi bir kalemin alıcı tarafından yeniden
ihraç edilmesidir.
c) N ü k l e e r Transfer U y a r ı Listesi : Nükleer madde ve nükleer alanda
kullanılan malzeme, ekipman ve ilgili teknolojinin yer aldığı listedir. ( E K - 1 )
d) Çift-Kullanımlı N ü k l e e r İle İlgili Malzeme, Ekipman ve
İlgili
Teknolojinin Listesi : Nükleer alanda ve nükleer olmayan alanda kullanılabilen çift
amaçlı malzeme, ekipman ve ilgili teknolojinin yer aldığı listedir. ( E K - 2 )
e) N T G : Nükleer Tedarikçiler Grubu'dur.
f) Z K : Zangger Komitesi'dir.
g) T A E K : T ü r k i y e A t o m Enerjisi Kurumu'dur.
h) U A E A : Uluslararası A t o m Enerjisi Ajansı'dır.
Yürülme ve idare Bolümü Sayfa
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İKİNCİ BÖLÜM
ihracat K o n t r o l ü , İzin Verme Yetkisi ve B a ş v u r u
İhracat kontrolü
Madde 5-Herhangi bir alıcı ülkeye yapılacak barışçıl amaçlı nükleer transferlere
ve alıcı ülke tarafından herhangi bir üçüncü ülkeye yapılan yeniden transferlere
ihracat kontrolü uygulanır.
İzin verme yetkisi
Madde 6-Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Çift-Kullanımlı N ü k l e e r ile İlgili
Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin Listesinde yer alan kalemlerin ihracat
işlemleri için izin verme yetkisi Türkiye A t o m Enerjisi Kurumu'na ( T A E K ) aittir.
T A E K izin verirken M i l l i Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı
mutabakatını alır.
İhracat izin belgesi
Madde 7 - B u Yönetmelik k a p s a m ı n a giren Nükleer Transfer Uyarı Listesi ve
Çift-Kullanımlı Nükleer ile İlgili M a l z e m e , Ekipman ve İlgili
Teknolojinin
Listesindeki kalemlerin ihraç edilmesi, T A E K tarafından verilecek İhracat İzin
Belgesine bağlıdır.
B u faaliyet, başka bakanlık ve/veya kuruluşlardan da izin ve lisans alınmasını
gerektiriyorsa, bu belgelerin verilmesi T A E K tarafından İhracat İzin Belgesi verilmesi
ö n k o ş u l u n a bağlıdır.
Başvurunun yapılması
Madde 8-Bu Yönetmelik gereği İhracat İzin Belgesi almak isteyen kişi ve
kuruluşların, T A E K tarafından istenen İhracat İzin Formundaki ( E K - 3 ) bilgiler ve
( E K - 4 ) deki başvuru için gerekli belgeler ile birlikte bir dilekçe ile T A E K ' n a
başvurması gerekir.
B a ş v u r u n u n incelenmesi ve belgenin verilmesi
Madde 9-Dilekçe ekindeki bilgi ve belgeler T A E K tarafından incelenir, eksiklik
varsa başvurana bildirilerek tamamlanması istenir. B i l g i ve belgeler yeterli g ö r ü l ü r s e ,
söz konusu ihracat h a k k ı n d a M i l l i Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yazılı
mutabakatının alınmasını müteakip, İhracat İzin Belgesi T A E K Başkanlığı tarafından
onaylattır ve ihracat yapacak kişi veya kuruluş adına verilir.
İhracat İzin Belgesi başka kişi veya kuruluşa devredilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
N ü k l e e r Madde ve N ü k l e e r ile İlgili
Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracat Koşulları
N ü k l e e r patlayıcıların y a s a k l a n m a s ı
Madde 10-Nükleer Transfer U y a r ı ' Listesinde yer alan kalemlerin ve i l g i l i
teknolojinin transferine; alıcı ülke hükümetinden nükleer patlayıcıların y a p ı m ı n d a
k u l l a n ı l m a y a c a ğ ı n a dair güvence alındıktan sonra izin verilir.
Yürütme ve İdare B ö l ü m ü S a y f i l . 311
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Fiziksel koruma
Madde 11-Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan nükleer maddeler ve
tesislerin a m a ç dışı ve yetkisiz kullanımını önlemek için, uluslararası tavsiyeler
dikkate alınarak, nükleer madde ve tesisin tipine göre uygulanacak fiziksel k o r u m a n ı n
seviyesi, alıcı ülke ile bu konu üzerinde a n l a ş m a y a varılarak belirlenir.
S ö z konusu listede yer alan kalemlerin taşınması sırasındaki fiziksel k o r u n m a s ı
konusunda sorumluluk ile ilgili özel düzenlemeler T A E K ile ihracatçı arasında yapılır.
G ü v e n l i k denetimi
Madde 12-İhracatı söz konusu olan Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan
kalemlerin güvenlik denetimlerine ilişkin hususlar aşağıdadır.
a) N ü k l e e r Transfer Uyarı Listesinde yer alan kalemler ile ilgili teknolojinin
nükleer silah sahibi olmayan bir ülkeye transferi durumunda, alıcı ülke ile Uluslararası
A t o m Enerjisi Ajansı ( U A E A ) arasında o ülkenin barışçıl amaçlı faaliyetlerinde
kullanılan bütün kaynak ve özel bölünebilir maddelerine U A E A güvenlik denetiminin
u y g u l a n m a s ı n ı getiren bir anlaşmanın yürürlükte olması şartı aranır.
b) U A E A ile güvenlik denetimi anlaşması yürürlükte bulunmayan, nükleer silah
sahibi ohnayan bir ülkeye yapılacak transferlere; transfer edilecek kalemlerin ve i l g i l i
teknolojinin, mevcut nükleer tesislerinin güvenli işletilmesi için zorunlu o l d u ğ u ve bu
tesislere güvenlik denetiminin uygulandığı durumlarda izin verilir.
Belirli teknoloji transferi durumunda güvenlik denetimleri
Madde 13- Yönetmeliğin 10, 11 ve 12 nci maddeleri, Türkiye'den d o ğ r u d a n
transfer edilen teknolojiyi veya transfer edilen tesisler ya da ana bileşenlerinden elde
edilen

teknolojiyi

kullanan

yeniden

işleme,

zenginleştirme

ve

ağır

su

üretim

tesislerine de uygulanır.
B u tesislerin veya ana bileşenlerinin veya ilgili teknolojinin transferine;
a) Alıcı ülkede a n l a ş m a y a varılan bir süre içinde inşa edilen aynı tipteki t ü m
tesislere, U A E A güvenlik denetiminin uygulandığı,
b) Transfer edilen teknolojiyi kullanan tesislere, U A E A

güvenlik denetimi

u y g u l a n m a s ı n a izin veren bir güvenlik denetimi anlaşmasının sürekli

yürürlükte

olduğu,
durumlarda izin verilir.
Z e n g i n l e ş t i r m e tesisi ve teknolojisi ihracatının özel kontrolü
Madde 14- B i r zenginleştirme tesisinin veya i l g i l i teknolojinin transferi
durumunda, alıcı ülke hükümetinden, Türkiye Cumhuriyeti H ü k ü m e t i n d e n izin
almaksızın, transfer edilen tesisin y a da transfer edilen teknoloji ile yapılan bir tesisin,
uranyumu %20 nin üzerinde zenginleştirmek üzere t a s a r ı m l a n m a y a c a ğ ı
ve
işletilmeyeceği hakkında güvence istenir.
Yeniden transferin kontrolü
Madde 15- İhraç edilen Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan kalemlerin
alıcı tarafından yeniden ihracatı durumunda aşağıdaki şartlar a r a n ı r :
A ) T ü r k i y e Cumhuriyeti H ü k ü m e t i , Nükleer Transfer Uyarı Listesinde yer alan
kalemlerin ve 13 üncü maddede belirtilen teknoloji dahil, ilgili teknolojini n
transferinde, alıcı ülke h ü k ü m e t i n d e n ;
a) Türkiye'den transfer edilen Nükleer Transfer Uyarı Listesindeki kalemler ve
i l g i l i teknolojinin yeniden transferinde,
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b)Türkiye'den ilk kez transfer edilen tesislerden elde edilen ya da ilk kez transfer
edilen ekipman veya teknolojiden yararlanılarak elde edilen Nükleer Transfer Uyarı
Listesindeki kalemlerin transferinde,
son alıcı ülke hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ilk transfer
sırasında istediği taahhütlerin aynısını sağlayacağı hususunda güvence vermesini
ister.
B) Alıcı ülkenin;
a) Tedarik şartı olarak 12 nci maddenin (a) bendine göre tam kapsamlı güvenlik
denetimi istemeyen herhangi bir ülkeden, Nükleer Transfer Uyarı listesindeki
kalemlerin ve ilgili teknolojinin yeniden transferi ve bu maddenin (A) bendinin (b) alt
bendinde bahsedilen herhangi bir transfer,
b) 13 üncü maddede tanımlanan tesislerin, ana kritik bileşenlerin veya
teknolojinin yeniden transferi,
c) Bu kalemlerden elde edilen tesislerin veya ana kritik bileşenlerin transferi,
d) Ağır su veya silahlarda kullanılabilen maddelerin yeniden transferi
durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nden onay alması istenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ç i f t - K u l l a n ı m h N ü k l e e r ile İlgili Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin
Listesinde Yer Alan Kalemlerin İ h r a c a t Koşulları
N ü k l e e r patlayıcıların y a s a k l a n m a s ı
Madde 16- Çift-Kullanımlı Nükleer ile İlgili Malzeme, Ekipman ve İlgili
Teknolojinin Listesinde yer alan kalemlerin transferinin nükleer silahların
yayılmasının önlenmesi amacı dışında bir amaca saptırılmaması için Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alıcı ülke hükümetinden;
a) Transferin kullanım amacı ve NTG'na veya ZK'ne üye olmayan ülkelere
sevkıyatta son kullanım yerini belirten nihai kullanım belgesi ve
b) Transferin veya bu transferden üretilen herhangi bir ekipman, malzeme ve
teknolojinin nükleer patlayıcı yapımında ya da nükleer yakıt çeviriminin güvenlik
denetimi olmayan bir tesisinde kullanılmayacağına dair güvence,
istenir.
G ü v e n l i k denetimi
Madde 17- Çift-Kullanımlı Nükleer ile İlgili Malzeme, Ekipman ve İlgili
Teknolojinin Listesinde yer alan kalemlerin transferinde,
a) Alıcı ülkenin, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi doğrultusunda
uluslararası anlaşmaları ve U A E A ile Güvenlik Denetimi Anlaşmasını imzalamış
olması,
b) Alıcı ülkenin, U A E A ile Güvenlik Denetimi Anlaşması olmaması
durumuqda, güvenlik denetimi gerektiren, çalışmakta olan, planlanmış veya inşa
edilen herhangi bir tesisinin bulunmaması,
c) Transfer edilecek malzeme, ekipman ve ilgili teknolojinin deklare edilen son
kullanım için uygun olması,
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d) Transfer edilecek malzeme, ekipman ve i l g i l i teknolojinin, yakıt yeniden
işleme veya zenginleştirme amaçlı bir tesisin araştırılması, tasarımı, y a p ı m ı ,
işletilmesi, onarımı ve geliştirilmesi için kullanılmaması,
e) Son kullanıcının, önceden izin verilmiş olan bir transferinde, bu Y ö n e t m e l i k
h ü k ü m l e r i n e zıt hareket e t m e m i ş olması,
k o ş u l l a n aranır.

Yeniden transferin kontrolü
Madde 18- Çift-Kullanımlı Nükleer ile İlgili Malzeme, Ekipman ve İlgili
Teknolojinin listesinde yer alan kalemler, alıcı ülkenin bu Yönetmelik h ü k ü m l e r i n e
benzer h ü k ü m l e r içeren mevzuatının bulunmaması durumunda, transfer edilen
malzeme, ekipman ve ilgili teknoloji veya bunlardan üretilenler, üçüncü bir ülkeye
transfer edilmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nden izin alınacağına dair
g ü v e n c e alınmadan alıcı ülkeye transfer edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son H ü k ü m l e r
İzin süresi ve tesellüm teyidi belgesi
Madde 19- Nükleer Transfer Uyarı Listesi ve Çift-Kullanımlı N ü k l e e r ile İlgili
Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin Listesinde yer alan kalemlerin ihracat izni,
veriliş tarihinden itibaren 120 gün için geçerlidir. İhracatçı, izin süresi içinde ihracatın
gerçekleştiğini gösteren Tesellüm Teyidi Belgesini ( E K - 5 ) T A E K ' n a vermekle
yükümlüdür.
Özel durumlarda, ihracatçının
talebinde yer
alan
gerekçeler
incelendikten sonra uygun görülürse verilen izin süresi uzatılabilir.
İzin verilmesi için gereken koşullardan herhangi birinin ortadan
durumunda izin iptal edilir.

kalkması

İşlemlerin gizliliği
Madde 20-İhracat işlemleri ile ilgili izin talepleri ve i l g i l i belgeler gizlilik
derecesine sahiptir.

H ü k ü m bulunmayan haller
Madde 21- B u Yönetmelikte yer almayan hususlara ihracat ve ithalat rejimi
kararları hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 22- B u Yönetmelik y a y ı m ı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23-Bu Yönetmelik hükümlerini B a ş b a k a n yürütür.
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EK-1
NÜKLEER T R A N S F E R U Y A R I LİSTESİ

B Ö L Ü M A . Malzeme ve E k i p m a n
1.

K a y n a k ve Özel Bölünebilir Madde

1.1

"Kaynak Madde"
"Kaynak madde"terimi, doğada var olan izotoplarının karışımını içeren
uranyum; 235 izotopu tüketilmiş uranyum (doğal uranyumun içerdiğinden daha
düşük oranda U-235 izotopu içeren); toryum; yukarıdakilerden herhangi birinin
metal, alaşım, kimyasal bileşik, veya konsantre edilmiş şekli; yukarıdakilerden
birini veya daha fazlasını Uluslararası Atom Enerji Ajansı Yönetim Kurulunun
zaman zaman belirlediği konsantrasyonlarda içeren herhangi bir diğer madde;
ve Yönetim Kurulunun zaman zaman belirlediği benzer diğer maddeler
demektir.

1.2

"Özel Bölünebilir M a d d e "
i.

"Özel bölünebilir madde" terimi, plutonyum-239'u; uranyum-233, 235 veya
233 izotoplarınca zenginleştirilmiş uranyumu; yukarıdakilerin birini veya
daha fazlasını içeren herhangi bir maddeyi; ve Ajans Yönetim Kurulunun
zaman zaman belirlediği diğer bölünebilir maddeleri kapsar; fakat "kaynak
madde"yi kapsamaz.

ii. "233 veya 235 izotopunca zenginleştirilmiş uranyum" terimi, 235 veya 233
izotoplarını veya ikisini birden, bu izotopların toplam miktarının 238
izotopuna oranı doğadaki 235 izotopunun 238 izotopu oranından daha fazla
olacak şekilde içeren uranyum demektir.
Bununla birlikte, bu Yönetmeliğin amaçları açısından, aşağıda (a) paragrafında
belirlenen maddeler ve belirli bir ülkeye 12 aylık bir süre içinde, aşağıda (b)
paragrafında belirlenen sınırların altında ihraç edilen kaynak veya özel
bölünebilir maddeler bu kapsamda ele alınmayacaktır.
a)

pîutonyum-238 izotopik konsantrasyonu %80'i geçen plütonyum
Cihazlarda hassas bileşen olarak kullanılan ve miktarları gramla ölçülebilen
düzeyi geçmeyen özel bölünebilir madde; ve
Alaşımların ve seramiklerin üretimi gibi sadece nükleer olmayan faaliyetlerde
kullanılacak olan kaynak madde.

b)

Özel bölünebilir madde
Doğal uranyum
Tüketilmiş uranyum
Toryum

50 etkin gram;
500 kilogram;
1000 kilogram; ve
' 1000 kilogram.
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B Ö L Ü M B . E k i p m a n ve Nükleer Olmayan Malzemeler
1. . N ü k l e e r r e a k t ö r l e r ve nükleer
hazırlanmış ekipman ve bileşenler.
1.1.

reaktörler

için özel olarak t a s a r ı m l a n m ı ş

veya

N ü k l e e r reaktörler

Sıfır enerjili reaktörler hariç, kendiliğinden devam eden fısyon zincirleme reaksiyonunu
kontrollü bir şekilde devam ettirerek çalışan nükleer reaktörler. Maksimum Pu üretimi
100 gram/yıl'dan daha fazla olmayacak şekilde tasarımlanmış reaktörler sıfır enerjili
reaktörler olarak tanımlanır.
AÇIKLAYICI N O T
Bir "nükleer reaktör" temelde reaklOr kabında bulunan veya ona direki olarak bağlanmış elemanları,
kordaki g ü ç seviyesini kontrol eden ekipmanları ve normal olarak reaktör korunun birincil sogulucusunu
kapsayan veya onunla direkt bağlantı halindeki veya onu kontrol eden bileşenleri kapsar
100 gram/yıl'dan daha fazla Pu üretebilecek şekilde değiştirilebilen reaktörler "sıfır enerjili reaktör"
tanımına dahil değildir. Önemli g ü ç seviyelerinde devamlı çalışmak üzere tasarımlanmış reaktörler. Pu
üretme kapasitesine bakılmaksızın "sıfır enerjili reaktörler" olarak düşünülmezler.
İHRACAT
Bu

kapsamdaki

bütün

temel

elemanların

ihracatı

bu

Yönetmeliğin

prosedürlerine

uygun

olarak

yapılacaktır. Sadece burada belirtilen yöntemlere uygun olarak ihraç edilecek olan ve fonksiyonel olarak
tanımlanan sınırlar içindeki elemanlar 1.2-1.10 paragraflarında lıstelenmiştir.

1.2.

N ü k l e e r reaktör kabı

Aşağıda 1.8 paragrafında tanımlandığı gibi reaktör iç aksamı ile beraber, yukarıda 1.1
paragrafında tanımlandığı gibi özel olarak nükleer reaktör korunu içermek üzere
tasarımlanmış veya hazırlanmış metal kap veya bu kabın ilgili parçaları.
AÇIKLAYICI N O T
Reaktör kabının kapak bölümü 1.2 maddesinde reaktör kabının bir parçası olarak düşünülmüştür

1.3.

Nükleer reaktör yakıtı yükleme ve boşaltma makinaları.

Yukarıda 1.1 paragrafında tanımlandığı gibi, özel olarak nükleer reaktörlere yakıt
koymak veya almak için tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipmanlar.
AÇIKLAYICI N O T
Yukarıda
yenileme
mümkün
ayarlama

1.4.

tanımlanan ekipmanlar, yükte çalışma özelliğine sahiptirler, veya yükte değilken karmaşık yakıt
işlemlerini (kı bunlar yakıtın direkt g ö z l e m l e n m e s i veya yakıta ulaşılması gibi normal olarak
olmayan işlemleri içerir) m ü m k ü n kılmak üzere teknik açıdan gelişkin pozisyon tespit etme veya
özellikleri ile donatılmışlardır.

N ü k l e e r reaktör kontrol çubukları ve ekipmanları

Yukarıda 1.1 paragrafında tanımlandığı üzere, özel olarak nükleer reaktörlerdeki fısyon
işlemini kontrol etmek üzere tasarımlanmış veya hazırlanmış çubuklar, deslek veya askı
sistemleri, çubuk sürme mekanizmaları veya çubuk kılavuz tüpleri.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa
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Nükleer reaktör basınç tüpleri
Yukarıda 1.1 paragrafında tanımlandığı gibi bir reaktörde 50 atmosferin üzerindeki
çalışma basıncında yakıt elemanlarını ve birincil soğutucuyu kapsamak üzere özel olarak
tasarımlanmış tüplerdir.

1.6.

Zirkonyum tüpler
Yukarıda 1.1. paragrafında tanımlandığı gibi bir reaktörde kullanılmak üzere özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış, hafniyum/zirkonyum oranı ağırlıkça l:500"den az olan
ve herhangi bir alıcı ülke için 12 aylık bir süre zarfında miktarları 500 kg'ı geçen tüp
veya tüp demetleri şeklindeki zirkonyum metal ve alaşımları.

1.7.

Birincil devre soğutucu pompaları
Yukarıda 1.1. paragrafında tanımlandığı gibi özel olarak bir reaktör için birincil devre
soğutucusunu dolaştırmak amacıyla tasarımlanmış veya hazırlanmış pompalar.
AÇIKLAYICI N O T
Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış pompalar, birincil devre soğutucunun sızıntısını ö n l e m e k için
gerekli şekilde contalanmış sistemleri ve atalet kütle sistemli pompaları içerebilir. Bu tanım NC-1 veya
e ş d e ğ e r standartlara göre o n a y l a n m ı ş pompaları da kapsar.

1.8.

Nükleer reaktör iç aksamı
Yukarıda 1.1. paragrafında tanımlandığı gibi, K o r Destek Kolonları, Yakıt Kanalları,
Termal Zırhlar, Akış Düzenleyiciler, Kor İzgara Plakaları ve Yayıcı Plakalar dahi! olmak
üzere özel olarak bir nükleer reaktörde kullanılmak üzere tasarımlanmış veya
hazırlanmış "Nükleer Reaktör İç Aksamı".
AÇIKLAYICI N O T
"Nükleer Reaktör İç A k s a m ı " koru desteklemek, yakıt düzenini sağlamak, birincil devre s o ğ u t u c u akışını
y ö n l e n d i r m e k , reaktör kabı için radyasyon zırhı sağlamak, ve kor-içi enstrümantasyon için kılavuzluk
yapmak gibi bir veya daha fazla fonksiyona sahip reaktör kabı içindeki teme) yapılardır.

1.9.

Isı değiştiriciler
Yukarıda 1.1 paragrafında tanımlandığı gibi bir nükleer reaktörün birincil soğutucu
devresinde kullanılmak için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ıs: değiştiriciler
(buhar üreteçleri).
AÇIKLAYICI N O T
Buhar üreteçleri özel olarak reaktör
suyuna (ikincil devre)

devresinde (birincil devre) üretilen ısıyı buhar üretimi için besleme

aktarmak üzere tasarımlanmış veya hazırlanmıştır. Bir sıvı metal orta s o ğ u m a

1

çevriminin de yer aldığı sıvı metal hızlı üretken reaktörler için, ısıyı birincil devreden sıvı metal ona
soğutucu ç e v r i m i n e aktaran ısı değiştiriciler buhar üretecine ilaveten kontrol kapsamında

anlaşılmalıdır.

Bu maddedeki kontrolün kapsamı acil kor soğurma sistemindeki veya bozunum ısısı soğutma sistemindeki
ısı değiştiricilerini kapsamaz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 317
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Nötron tarama ve ölçme enstrümanları
Yukarıda 1.1 paragrafında tanımlandığı gibi özel olarak bir nükleer reaktör korundaki
nötron akısı seviyelerini belirlemek için tasarımlanmış veya hazırlanmış nötron tarama
ve ölçüm cihazları.
AÇIKLAYICI N O T
Bu madde, g e n i ş bir aralıkta, tipik olarak lO'/ctrr-sn'den 10"Vcm\sn'ye kadar veya daha fazla
seviyelerini

ölçen

kor-içi

paragrafında tanımlandığı

ve

kor-dışı

enstrümantasyonu

kapsar.

Kor-dışı

kavramı

gibi bir reaktörün dışında olan fakal biyolojik zırhın

akı

yukarıda

içine

II

yerleştirilmiş

enstrümanlarla ilgilidir.

2.

Nükleer olmayan reaktör malzemeleri

2.1.

Döteryum ve ağır su
Yukarıda 1.1 paragrafında belirtildiği gibi bir nükleer reaktörde kullanılmak üzere,
herhangi bir alıcı ülke için 12 aylık bir sürede 200 kg döteryum atomunu aşan
miktarlardaki döteryum, ağır su (döteryum-oksit) ve döteryumun oksijene oranı l:5000'i
aşan bütün diğer döteryum bileşikleri.

2.2.

Nükleer amaçlı grafit
Yukarıda 1.1 paragrafında belirtildiği gibi bir nükleer reaktörde kullanılmak üzere,
herhangi bir Alıcı ülke için 12 aylık bir sürede 30 metrik tonu aşan miktarlarda,
milyonda 5 boron (5 ppm) eşdeğerinden daha iyi saflığa ve 1.50 g/cm 'ten daha yüksek
yoğunluğa sahip grafit.
3

AÇIKLAYICI N O T
İhracat kontrolü açısından, yukarıdaki özelliklere sahip
kullanılmak üzere olup olmadığını Hükümet belirleyecektir.

grafitin

ihracatının

nükleer

reaktörlerde

Boron eşdeğeri (BE) deneysel olarak belirlenebilir veya boron dahil olmak üzere gayrisafıyetler (karbon
bir gayrisafiyet olarak düşünülmediğinden B E ! , ^ hariç) için, aşağıda tanımı verilen BE 'lerin toplamı
olarak hesaplanır:
z

B E = C F x Z elementinin konsantrasyonu (ppm cinsinden)
Z

C F d ö n ü ş ü m faktörüdür: (o x A ) bölü (o x A )
z

v

e

B

B

2

a

°"B
z sırasıyla doğal boron ve Z elementi için termal nötron yakalama tesir kesitleridir (bam
cinsinden); ve A ve A sırasıyla doğal boron ve Z elementi için atomik kütlelerdir.
B

2

3.
Işınlanmış yakıt elemanlarını yeniden işleme tesisleri ve bu amaç için özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipmanlar.
TANITICI N O T
Işınlanmış

yakıtın

yeniden

işlenmesi

ile

plütonyum

ve

uranyum

yüksek

radyoaktiviten

fısyon

ürünlerinden ve diğer transuranik elementlerden ayrılır. Farklı teknik işlemlerle bu ayırma yapılabilir,
ancak Purex yıllardır en ç o k kullanılan ve kabul edilen işlem olmuştur. Purex, ışınlanmış nükleer vakum
nitrik asitte ç ö z ü l m e s i

işlemini

ve bunu takiben bir organik madde

ile seyreltilmiş

T B P çözeltisi

kullanarak solvent ekstraksiyonu yolu ile U , Pu ve fisyon ürünlerinin ayrılması işlemlerini içerir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 318

15 Şubat 2000 - S a y ı : 23965

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 319

Purex tesisleri ışınlanmış yakıt elemanını doğrama, yakıt ç ö z m e , solvent ayırma, ve akışkan depolama
dahil olmak üzere, birbirine benzer proses fonksiyonlarına sahiptir. Uranyum nitratın termal denitrasyonu,
plütonyum nitratın oksit veya metale dönüştürülmesi, ve fısyon ürünü atıkların uzun d ö n e m depolama
veya g ö m m e için uygun bir formda işlenmesi için gerekli ekipmanlar da Purex işleminde yer alabilir.
Bununla birlikte, yeniden işlenecek ışınlanmış yakıtın tipi ve miktarı, geri kazanılan maddelerin nasıl
kullanılacağı ve tesis tasarımıyla birleşen güvenlik ve bakım felsefesi dahil olmak üzere, çeşitli nedenlerle
bu fonksiyonları yerine getiren ekipmanların özel tip ve konfigürasyonları tesisten tesise d e ğ i ş k e n l i k
gösterebilir.
"İşınlanmış yakıt elemanlarının yeniden işlenmesi tesisi", ışınlanmış yakıt, temel nükleer maddeler ve
fisyon ürünü akımları ile normalde direkt temas halinde olan ve bunları direkt olarak kontrol eden
ekipman ve bileşenleri içerir.
Plütonyum d ö n ü ş ü m ve metal plütonyum üretimi sistemlerinin tamamı dahil olmak üzere, bu işlemler
kritiklikten (mesela geometri

ile), radyasyona maruz kalmaktan (mesela zırhlama ile) ve zehirlilik

tehlikesinden (mesela koruma kabı ile) kaçınmak için alınan önlemler yoluyla tanımlanabilirler.
İHRACAT
Bu çerçevedeki bütün temel elemanların ihracatı bu Y ö n e t m e l i ğ e uygun olarak yapılacaktır.
Aşağıda listelenen ve fonksiyonel olarak tanımlanan ç e r ç e v e içindeki elemanların haricindeki elemanlara
bu Y ö n e t m e l i ğ i n uygulanma hakkı saklıdır.

Işınlamış yakıt elemanlarının yeniden işlenmesi için "ve özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış" ifadesi içinde düşünülen ekipman elemanları şunları içerir:
3.1.

Işınlanmış yakıt elemanı kesme makinaları
TANITICI N O T
Bu ekipman ışınlanmış yakıt malzemesinin

çözücü ile temasını sağlamak için yakıt zarfını keserek

parçalar. Özel tasarımlı metal makaslar en y a y g ı n kullanılan ekipmanlardır, ancak lazer gibi g e l i ş m i ş
ekipmanlar da kullanılabilir.

Yukarıda belirtildiği üzere özel olarak bir yeniden işleme tesisinde kullanılmak üzere
tasarımlanmış veya hazırlanmış, ışınlanmış yakıt elemanı yığınlarını, demetlerini veya
çubuklarını kesmek, doğramak, parçalamak üzere planlanmış uzaktan kumandalı
ekipman.
3.2.

Çözme Tankları
TANITICI N O T
Ç ö z m e tankları norma! olarak kullanılmış yakıtları doğranmış halde kabul ederler. Kritiktik açısından
g ü v e n l i bu kaplarda ışınlanmış nükleer yakıt maddesi nitrik asitte çözünür ve kalan kabuklar ve kırıntılar
proses akışından atılır.

Yukarıda tanımlandığı gibi bir yeniden işleme tesisinde kullanılmak üzere özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış; ışınlanmış nükleer yakıtı çözmek için kullanılan, sıcak
ve korozyon etkisi yüksek sıvıya karşı dayanabilen ve uzaktan kumanda ile yüklenebilen
ve bakımı yapılabilen, kritiklik açısından güvenli tanklar (mesela küçük çaplı halka veya
dilim şeklinde tanklar).

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 319
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Solvent ekstraksiyonu kontaktörleri ve ekipmanları
TANITICI NOT
Solvent ekstraksiyonu
uranyum, plütonyum
ekipmanları normalde,
ve kontrol kolaylığı ve
şekilde tasarımlanırlar.

kontaktörleri hem çözme tanklarından gelen ışınlanmış yakıt çözeltisini hem de
ve fisyon ürünlerini ayıran organik çözeltiyi alırlar. Solvent ekstraksiyonu
bakım gerektirmeden veya kolay değiştirmeye uygun uzun çalışma ömrü. çalışma
proses şartlarmdakı değişimlere esneklik gibi çalışma parametrelerini karşılayacak

I ş ı n l a n m ı ş yakıtı yeniden işlemek için bir tesiste kullanılmak üzere, dolgulu veya darbeli
kolonlar, karıştırıcı-çökeltici
tasarımlanmış

veya

tanklar veya

hazırlanmış

santrifüj

solvent ayırma

kontaktörleri

ekipmanları.

gibi

Solvent

özel

olarak

ektraksiyonu

kontaktörleri nitrik asitin korozyon etkisine dayanıklı olmalıdırlar. Solvent ektraksiyonu
kontaktörleri normal olarak düşük karbonlu paslanmaz çelik, titanyum, zirkonyum, veya
diğer y ü k s e k kaliteli malzemelerden, ç o k y ü k s e k standartlarda, özel kaynak, denetim,
kalite temini ve kalite kontrol teknikleri uygulanarak imal edilirler.

3.4.

Tutma veya depolama kapları
TANITICI NOT
Solvent ekstraksiyon adımından üç ana proses akımı ortaya çıkar. Bu üç akımı ileri seviyede işlemek için
tutma veya depolama kapları aşağıdaki şekillerde kullanılırlar:
(a) Saf uranyum nitrat çözeltisi buharlaştırma ile konsantre edilir ve uranyum okside çevrilmek üzere
denitrasyon işlemine gönderilir. Bu oksit, nükleer yakıl çevriminde yeniden kullanılır.

*

•

(b) Yüksek radyoaktiviten fisyon ürünleri çözeltisi normalde buharlaştırma ile konsantre edilir ve
sıvı olarak depolanır. Bu konsantre sıvı daha sonra buharlaştırılıp depolama veya gömme için
uygun bir forma dönüştürülebilir.
(c) Saf plütonyum nitrat çözeltisi konsantre edilir ve daha sonraki işlem adımlarına transfer
edilinceye kadar depolanır. Özellikle plütonyum çözeltileri için tutma veya depolama kapları,
akımın konsantrasyonundaki ve yapısındaki değişikliklerden kaynaklanabilecek kritiklik
sorunundan kaçınılacak şekilde tasarımlanır.
Işınlanmış

yakıtı

yeniden

işlemek

için

bir tesiste kullanılmak

üzere

özel

olarak

tasarımlanmış veya hazırlanmış tutma veya depolama kaplan. Tutma veya depolama
kapları nitrik asitin korozyon etkisine dayanıklı olmalıdırlar. Tutma veya depolama
Kapları normalde düşük karbonlu paslanmaz çelik, titanyum, zirkonyum, veya diğer
y ü k s e k kaliteli malzemelerden imal edilirler. Tutma veya Depolama Kaplan uzaktan
kumanda ile çalıştırmaya

ve b a k ı m a olanak s a ğ l a y a c a k şekilde tasarımlanabilirler ve

nükleer kritikliği kontrol etmek için aşağıdaki özelliklere sahip olabilirler:
(1) E n az y ü z d e iki boron eşdeğeri içeren duvarlar veya iç yapılar,
(2) Silindirik kaplar için maksimum 175 mm (7 inç) çap, veya
(3) Dilim veya halka biçimindeki kaplar için maksimum 75 mm (3 i n ç ) genişlik.

3.5.
-

Plütonyum nitratı plütonyum okside çevirme sistemi
TANITICI NOT
Birçok yeniden işleme tesisinde, son işlem plütonyum nitrat çözeltisinin plütonyum okside
dönüştürülmesidir. Bu işlemin içerdiği temel fonksiyonlar şunlardır: depolama ve ayarlama, çöktürme ve
katı/sıvı ayrımı, kalsinasyon, ürün işleme, havalandırma, atık yönetimi ve işlem kontrolü.
Kritikliği ve radyasyon etkisini ö n l e m e k ve zehirlilik tehlikesini en aza indirmek için
gerekli özel d o n a n ı m a sahip, p l ü t o n y u m nitratı p l ü t o n y u m okside ç e v i r m e k için özel
olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış komple sistemler.
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Plütonyum oksitten metal plütonyum elde etme sistemi
TANITICI N O T
Yeniden i ş l e m e tesisiyle bağlantılı olabilecek bu işlem, plütonyum oksidin norma! olarak korozyon etkis i
y ü k s e k hidrojen fluorür ile fluorlanması yoluyla, elde edilen plütonyum

fluorürün y ü k s e k

kalsiyum metalle indirgenerek metalik plütonyum ve kalsiyum fluorür cürufu üretmesini

saflıktak i

içerir. B u

işlemde yer alan temel fonksiyonlar şunlardır: fluorlama (mesela değerli bir metalden y a p ı l m ı ş vey a
onunla kaplanmış ekipmanlar kullanılarak), metal indirgenmesi (mesela seramik kaplar kullanılarak) ,
cüruf eldesi, ürün işleme, havalandırma, atık y ö n e t i m i ve işlem kontrolü.

Bilhassa kritikliği ve radyasyon etkisini önlemek ve zehirlilik tehlikesini en aza indirme k
için gerekli özel donanıma sahip, plütonyum metal üretmek içi n özel olara k
tasarımlanmış veya hazırlanmış komple sistemler.

4.
Nükleer reaktö r yakıt elemanı imalat tesisleri ve bunun için özel olara k
tasarımlanmış veya hazırlanmı ş ekipmanlar
TANITICI N O T
Nükleer yakıt elemanlar ı bu Ek'in A kısmında bahsedilen bir veya daha fazla kaynak veya özel
bölünebilir maddelerde n imal edilir. En y a y g ı n yakıt tipi olan oksit yakıtlar için, pelel sıkıştırma,
sinterleme, ö ğ ü t m e v e ayırma için gerekli ekipman mevcuttur. Karışık-oksit tipi yakıtlar zarf malzemesi
ile zarflanıncaya kada r koruyucu kutular (veya eşdeğer bir muhafaza) içinde i ş l e m e tabi lutulurlar. Bütün
durumlarda, reaktö r işletimi sırasında uygun performans ve güvenliği sağlamak için yakıt uygun bir
kaplama ile sıkıca kaplanır .
AÇIKLAYICI N O T

"Özel olarak tasarımlanmı ş veya

hazırlanmış ekipmanlar" ifadesinden yakıt elemanlarının imalatı için

düşünülen aşağıdak i ekipman parçalan anlaşılır:
a.

Normal olara k nükleer

maddenin üretim akışı

ile

doğrudan temas halinde veya onu direkt

olarak işleye n veya kontrol eden ekipmanlar
b.

Nükleer maddey i zarf içine kaynaklamak için ekipmanlar;

c.

Zarf veya kaynağın bütünlüğünü kontrol etmek için ekipmanlar veya

d.

Kaynaklanmı ş yakıtın nihai kontrolünü yapmak için ekipmanlar.

Bu tür ekipman vey a ekipman sistemleri şunları içerebilir.
(1)

yakıt peletlerini n

y ü z e y hataları

ve son boyutlarının kontrolü için özel olarak tasarımlanmış

veya hazırlanmı ş tamamen otomatik pelet denetim istasyonları
(2) yakıt çubuklarını n uç tıpalarının kaynağı için özel olarak tasarımlanmış veya
otomatik kayna k makinaları;
(3)

hazırlanmış

tamamlanmı ş yakıt çubuklarının bütünlüğünün kontrolü için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmı ş otomatik test ve denetim istasyonları.
3. maddedek i denetim istasyonları aşağıdaki ekipmanları kapsar:
a)

çubu k u ç başlık kaynaklarının x-ışını muayenesi için ekipman

b)

basınçlandırılmı ş çubuklarda helyum kaçağını saptamak için ekipman

c)

yakı t peletlerinin çubuk

içine doğru y ü k l e n i p y ü k l e n m e d i ğ i n i

kontrol

etmek için

gama-ışın ı taraması ekipmanı
Yürütme ve tdare Bölümü Sayfa : 321
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5.
U r a n y u m izotoplarını a y ı r m a tesisleri ve bunun için özel olarak t a s a r ı m l a n m ı ş
veya h a z ı r l a n m ı ş analitik e n s t r ü m a n l a r dışındaki ekipmanlar
Uranyum izotoplarını ayırmak için "analitik enstrümanlar dışında özel olarak
tasarımlanmış ve hazırlanmış ekipman" ifadesinde yer alan ekipman elemanları
şunlardır:
5.1

Gaz santrifüjleri ve üniteleri ve gaz santrifüjleri için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış bileşenler
AÇIKLAYICI N O T
Gaz santrifüjü, normal olarak vakum ortamında bulunan, 75 mm (3 inç) ile 400 mm (16 inç) arasında
çapa sahip, ince .cidarlı ve 300 m/s

civarında veya daha yüksek çevresel hızda dönen silindirlerden

oluşur. Y ü k s e k hız elde etmek için, dönen bileşenlerin yapı malzemeleri yüksek

dayanım/yoğunluk

oranına sahip olmalıdır ve dengesizliği en aza indirmek için, rotor demet ve bileşenleri çok yakın
toleranslarla imal edilmelidir. Uranyumu zenginleştirmekte kullanılan gaz santrifüjü, diğer santrifüjlerin
aksine, rotor odasında döner bir disk şeklinde y a y ı c ı bir plakaya veya plakalara sahip o l m a s ı y l a ve ikisi
rolor ekseninden rotor odasının kenarına doğru uzanan kepçelere bağlanmış en az üç ayrı kanalı taşıyan
(UF

6

gazını beslemek ve ç e k m e k için) sabit bir tüp düzeni içermesiyle bilinir. D ö n m e y e n , özel olarak

tasarımlanmış olmasına rağmen imalatı zor olmayan veya özel malzemelerden imal edilmeyen bazı
kritik elemanlar da vakum ortamında bulunur. Bir santrifüj tesisinde bu

bileşenlere

çok

sayıda

•

gereksinim vardır; miktarlar son kullanımın önemli bir göstergesidir.

5.1.1.

DönenN

bileşenlerER

.

«

(a) Rotor üniteleri:
Bu bölümün AÇIKLAYICI N O T kısmında tarif edilen, dayanım/yoğunluk oranı
yüksek malzemelerden imal edilen ince cidarlı silindirler veya bir kaçı birbirine bağlı
ince cidarlı silindirler. Silindirler birbirine bağlanacaksa, aşağıda 5.1.1 .(c) bölümünde
tarif edildiği gibi esnek körük veya halkalarla bağlanır. Rotor, aşağıda 5.1.1.(d) ve (e)
bölümünde tarif edildiği gibi dahili deflektör plaka(lar) ve uç tıpalarla donatılır.
(b) Rotor tüpleri:
Bu bölümün AÇIKLAYICI N O T kısmında tarif edilen, dayanım/yoğunluk oranı
yüksek bir veya birden fazla malzemeden imal edilen ve kalınlığı 12 mm (0.5 inç)
veya daha az, çapı 75 mm (3 inç) ile 400 mm(16 inç) arasında olan, özel olarak
tasarımlanmış ve hazırlanmış ince Cidarlı Silindir.
(c) Halkalar veya körükler:
Rotor tüpüne bölgesel destek vermek veya birkaç rotor tüpünü birbirine bağlamak
üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış bileşenlerdir. Körük cidar kalınlığı
3mm (0.12 inç) veya daha az, çapı 75 mm (3 inç) ile 400mm (16 inç) arasında olan,
büklümlere sahip ve bu bölümün AÇIKLAYICI NOT kısmında tarif edilen
dayanım/yoğunluk oranı yüksek malzemelerden imal edilmiş kısa silindir.
(d) Deflektör plakası:
Bu bölümün AÇIKLAYICI N O T kısmında tarif edilen dayanım/yoğunluk oram yüksek
malzemeden imal edilen, çapı 75 mm (3 inç) ile 400 mm (16 inç) arasında değişen
tahliye odasını ana ayırma odasından izole etmek ve bazı durumlarda UF , gazının rotor
tüpünün ana ayırma odası içindeki sirkülasyonuna yardım etmek için kullanılan,
(
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santrifü j rotor tüpünün içine monte edilmek üzere özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmı ş disk şeklinde bileşenler.
(e) Üs t başlıklar/Alt başlıklar:
Çaplar ı 75 mm (3 inç) ile 400 mm (16 inç) arasında değişen, rotor tüp uçlarını
bağlama k ve rotor tüp içerisinde U F tutmak ve bazı durumlarda üst yatak (üst kapak)
element i yekpare olarak kapsamak, desteklemek veya tutmak veya motorların dönen
elemanların ı ve alt yatağı (alt başlık) taşımak için bu bölümün AÇIKLAYICI N O T
kısmınd a tarif edilen dayanım/yoğunluk oranı yüksek malzemeden imal edilen özel
olara k tasarımlanmış veya imal edilmiş disk şeklindeki Bileşenler.
6

AÇIKLAYIC I NOT
Santrifüjü n dönen bileşenleri için kullanılan malzemeler:
2

(a) E n son gerilme mukavemeti 2.05xl0*N/m (300,000 psi) veya daha fazla olan düşük karbonlu çelik
J

(b) E n son gerilme mukavemeti 0.4âxl0Wm (67,000 psi) veya daha fazla olan alüminyum alaşımlar
»

(c)

6

Karm a yapılarda kullanıma uygun 12.3xI0 m veya daha fazla özgül modüle ve 0.3x10'm veya
dah a fazla özgül en son gerilme mukavemetine sahip yüksek dirençli malzemeler. (Özgül modül,
'(N/m^/özgü ! ağırlık (N/m ) cinsinden Young Modülüdür. Özgül enson gerilme mukavemeti
(N/mVözgü l ağırlık (N/m ) cinsinden en son gerilme mukavemetidir.}
J

1

S. 1.2. Statik bileşenlerER

(a) Manyetik askılı yataklar
Rutubetli ortam içeren odalar içinde asılmış halka şeklinde magnetten oluşan öze l
olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış Yatak Üniteleri. Oda U F ' y a dayanıkl ı
malzemeden imal edilecektir (Bölüm 5.2. AÇIKLAYICI N O T ' a bak). Magnet çiftle r
Bölüm 5.1.1.(e)'de tanımlanan üst başlıklara bir kutup parçası veya ikinci bir magne t
ile bağlanır. Magnet, dış çapının iç çapına oranı 1.6 veya daha küçük olan bir halk a
biçiminde olabilir. Magnet, ilk geçirgenliği 0.15 H/m (CGS biriminde 120,000) vey a
daha çok olan, veya manyetikljğinin %98.5 veya daha fazlasını yitirmeme özelliğin e
sahip olan, veya enerji çarpımı 80 kJ/m (107 gauss-oersted) den yüksek olan bir yapıd a
olabilir. Genel malzeme özelliklerine ilave olarak manyetik eksenin geometri k
eksenden sapmasının çok küçük tolerans içinde sınırlandırılması (0.1 mm veya 0.00 4
inç'ten daha küçük) veya magnet malzemesinin homojenliğinin özellikle istenmesi bi r
ön şarttır.
6

3

(b) Yataklar/Damperler:
Damper üzerine monte edilmiş bir mil/kapsül ünitesinden oluşan özel olara k
tasarımlanmış veya hazırlanmış yataklardır. Pivot, normal olarak bir ucunda bir yarı m
küre, diğer ucunda 5.1.1.(e)'de tanımlanan alt başlığa bağlanma mekanizması taşıya n
sertleştirilmiş çelik bir şafttır. Şafta bağlı hidrodinamik yatakları bulunabilir. Kapsül ,
bir yüzeyinde yarıküresel bir girinti olan pelet şeklindedir. Bu bileşenler daha ço k
damperlerden ayrı olarak temin edilir.
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(c) Moleküler Pompalar:
İç kısmından işlenmiş veya preslenmiş sarmal yivlere ve deliklere sahip, özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış silindirlerdir. Tipik boyutlar: 75 mm (3 inç) ile 400mm
(16 inç) arası iç çap, 10 mm (0.4 inç) veya daha fazla cidar kalınlığı, çapına eşit veya
daha büyük boy. Yivlerin kesiti tipik olarak dikdörtgendir ve derinliği 2 mm (0.08 inç)
veya daha fazladır.
(d) Motor statorları:
Vakum ortamında, 600-2000 H z frekans ve 50-1000 VA'lık bir güç aralığında, yüksek
hızlı ve çok fazlı A C motorların senkronize çalışması için özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış halka şeklinde statorlar. Statorlar, tipik olarak 2.0 mm (0.08 inç) veya
daha az kalınlıkta ince tabakalardan oluşan katmanlı ve düşük kayıplı demir bir kor
üzerindeki çok fazlı sargılardan oluşurlar
(e) Santrifüj odası/alıcılar:
Gaz santrifüjün rotor tüp ünitesini muhafaza etmek için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış bileşenlerdir. Santrifüj odası, yatakları yerleştirmek için hassas yapılmış
uçlar ve montaj için kullanılacak bir veya daha fazla flanşlar içeren ve cidar kalınlığı
30 mm'ye kadar olan bir sabit silindirden oluşur. İşlenmiş uçlar birbirine paralel ve
silindirlerin dikey eksenlerine 0.05° veya daha az diktir. Oda pek çok rotor tüpünü
muhafaza etmek üzere petek tipi bir yapıda olabilir. Odalar U F korozyonuna karşı
dayanıklı malzemelerden yapılır veya bu malzemelerle korunur.
6

(0 Kepçeler:
Pitot tüp hareketiyle rotor tüp içinden U F gazını çekmek için iç çapı 12 mm'ye (0.5
inç) kadar olan özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış tüplerdir ve merkezi gaz
atma sistemine bağlanabilirler. Tüpler U F korozyonuna dayanıklı malzemelerden
yapılır veya bu malzemelerle korunur.
6

6

5.2 .

G a z s a n t r i f ü j tipi z e n g i n l e ş t i r m e tesisleri i ç i n ö z e l o l a r a k t a s a r ı m l a n m ı ş veya
h a z ı r l a n m ı ş y a r d ı m c ı sistemler, e k i p m a n l a r ve b i l e ş e n l e r .
TANITICI N O T
Gaz santrifüj tipi zenginleştirme tesislerindeki yardımcı sistemler, ekipmanlar ve bileşenler santrifüjleri
çalıştırmak veya tesisi kontrol etmek için gereken ekipmanlarla beraber, UF^'y santrifüje beslemek,
giderek y ü k s e l e n zenginliklere imkan sağlamak için kademe (veya adını) oluşturmak a m a c ı y l a tek tek
santrifüjleri birbirlerine bağlamak ve "artık" ve "ürün" UF 'yı santrifüjlerden ç e k m e k için gereken tesis
sistemleridir.
1

6

Normal olarak U F , ısıtılmış otoklavları kullanarak katı fazdan buharlaştırılır ve kademe başı borusu
kullanılarak santrifüjlere gaz halinde dağıtılır. Santrifüjlerden akan "ürün" ve "artık" U F gazı, taşıma
6

veya depolama için uygun kaplara transfer edilmeden önce yoğuşturulduğu (203 K civarında çalışan)
soğuk tuzaklara da kademe başı borusu vasıtasıyla transfer edilir. Bir zenginleştirme tesisi kademeler
halinde d ü z e n l e n m i ş binlerce santrifüjden oluştuğundan, binlerce kaynak içeren kilometrelerce kademe
başı borusu vardır ve tesis önemli ö l ç ü d e kendini tekrarlayan bir y e r l e ş i m düzenine sahiptir.
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B e s i s i s t e m l e r i / ü r ü n ve a r t ı k ç e k m e sistemleri

Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış proses sistemleri şunları içerir:
Santrifüj kademelerinden 100 kPa'a (15 psi) kadar ve 1 kg/saat veya daha yüksek
debide U F geçirmek için kullanılan besi otoklavları (veya istasyonları).
6

3 kPa (0.5 psi) basınca kadar kademelerden U F çekmek için kullanılan katılaştırıcılar
(desüblimleştiriciler veya soğuk tuzaklar). Katılaştırıcılar 203 K ' e (-70°C) kadar
soğutulabilme ve 343 K ' e (70 °C ) kadar ısıtılabilme özelliğine sahiptir.
6

U F ' y ı kaplar içine yakalamak için kullanılan "ürün" ve "artık" istasyonları.
Tesis, ekipman ve boru donanımı U F ' y a dayanıklı malzemelerden yapılır veya bu tip
malzemelerle kaplanır ve çok yüksek vakum ve temizlik standartlarına uygun olarak
imal edilir.
5.2.2.

M a k i n a b a ş l ı k b o r u sistemleri

Santrifüj kademeleri içerisinde U F nakli için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış boru ve başlık sistemleri. Boru şebekesi normalde başlıkların her birinin
santrifüjünün bir birine bağlanmasından oluşan üç bölümlü başlık sistemidir. Sistemin
tamamı U F ' y a dayanıklı malzemelerden yapılır ve çok yüksek vakum ve temizlik
standartlarına uygun olarak imal ediiir.
5.2.3.

U F 6 k ü t l e spektrometresiAyon k a y n a k l a n

U F gaz akışından besi, ürün veya artık örneklerini her an alabilme özelliğine ve ayrıca
aşağıdaki özelliklere sahip olan, özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış manyetik
veya dört kutuplu ("quadrupole") kütle spektrometreleridir.
1. 320'den büyük atomik kütle birimi için seçicilik ("resolution");
2. Nichorome veya monel ile astarlanmış veya nikel kaplanmış iyon kaynakları; ,
3. Elektron bombardıman iyonizasyon kaynaklan;
4. İzotopik analiz için uygun bir toplayıcı sisteme sahip olma.
5.2.4.

Frekans değiştiriciler

Bölüm 5.1.2.(d)'de tanımlanan motor statorlarını beslemek için Özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış frekans değiştiriciler, (aynı zamanda konvertör veya
invertör olarak da bilinirler) veya parçalar, bileşenler. Bu tür frekans değiştiricilerinin
alt üniteleri aşağıdaki özelliklere sahiptir:
1. 600 ile 2000 H z arasında çok fazlı çıkış;
2. Yüksek kararlılık (frekans kontrolü %0.1 den daha iyi);
*

3. Düşük harmonik bozulum (%2 den az); ve
4. %80 den büyük verim.
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AÇIKLAYICI NOT
Yukarıda listelenen parçalar ya doğrudan UF proses gazı ile temasa girer ya da direkt olarak
santrifüjleri ve kademeden kademeye ve santrifüjden santrifüje gaz geçişini kontrol eder.
UF korozyonuna dayanıklı malzemeler arasında paslanmaz çelik, alüminyum, alüminyum alaşımları,
nikel veya %60'dan daha fazla nikel içeren alaşımlar yer alır.

5.3

Gaz difiizyonu ile zenginleştirmede kullanılmak için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış üniteler ve bileşenler.
TANITICI N O T

Uranyum izotop ayırma için gaz difüzyon metodundaki temel teknolojik üniteler özel gözenekli gaz
difüzyon bariyeri, gazı (sıkışma işlemiyle ısınan) soğutmak için ısı değiştiriciler, conta vanaları, kontrol
vanaları ve borulardır. Gaz difüzyon teknolojisi uranyum hekza fluorüf (UFJ kullandığından, bütün
ekipman, boru ve enstrümantasyon (gaz ile temas halinde olan) yüzeyleri UF„ etkilerine dayanabilen
malzemelerden yapılmalıdır.

5.3.1.

Gaz d i f ü z y o n bariyerleri

(a) UF korozyonuna dayanıklı metalik, polimer veya seramik malzemeden yapılmış,
100-1000 Â arasında gözenek boyutu ve 5 mm (0.2 inç) veya daha az kalınlığı olan
boru şeklinde ve özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ince gözenekli
filtreler.
(b) Bu tür filtrelerin imalatı için özel olarak hazırlanmış bileşikler ve toz halindeki
maddeler. Bu bileşikler ve toz halindeki maddeler, gaz difüzyon engellerinin
imalatı için özel olarak hazırlanmış olup, nikel veya %60 veya daha fazla nikel
içeren alaşımlar, alimünyum oksit veya %99.9 veya daha fazla saflığa sahip UF 'ya
dayanıklı tümüyle fluorlanmış hidrokarbonlar (10 mikrondan az ve son derece
birbirine yakın parçacık boyutuna sahip) içerir.
6

5.3.2.

Difüzyon odaları

Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış, çapı 300 mm'den (12 inç) daha büyük ve
boyu 900 mm'den (35 inç) daha uzun, tümüyle sızdırmaz silindir kaplar veya
karşılaştırılabilir boyutlarda dikdörtgen kaplar. BunlaT, gaz difüzyon bariyerlerini
ihtiva etmek için çapları 50 mm'den (2 inç) daha büyük bir giriş ve - iki çıkış
bağlantısına sahiptir, U F ' y a dayanıklı malzemelerden yapılır ve yatay veya düşey
olarak yerleştirilebilecek şekilde tasarımlanır.
5.3.3.

K o m p r e s ö r l e r ve gaz

körükleri

U F emme kapasitesi 1 mVdakika veya daha fazla, boşaltma basıncı bir kaç yüz kPa
(100 psi) olan özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış eksenel, santrifüj, veya
pozitif deplasmanlı kompresörler veya gaz körükleri. U F ortamında uygun güçte
elektrik motorlu veya motorsuz mümkün olduğu kadar uzun zaman çalışmak üzere
tasanmlanmışlardır. B u kompresör ve gaz körükleri 2:1 ve 6:1 arasında basınç oranına
sahiptirler ve U F ' y a dayanıklı malzemelerden yapılırlar.
6

6

5.3.4.

Rotor m i l ( ş a f t ) c o n t a l a r ı

Kompresör veya gaz körüğü rotorunu sürücü motoruna bağlayan şaftın sızdırmazlığını
sağlamak için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış conta besleme ve conta
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eksoz bağlantıları ile beraber vakum contaları. Böylece U F ile dolu ompresörün veya
gaz körüğünün iç kısmına havanın sızmasına karşı güvenilir bir sızdırmazlık sağlanır.
B u tür contalar normalde tampon gazlar için 1000 cm'/dakika'dan daha az (60
inçVdakika) bir sızma oranı için tasarımlanır.
6

5.3.5.

UF(j s o ğ u t m a i ç i n ısı değiştiriciler

U F ' y a dayanıklı malzemelerden (paslanrhaz çelik hariç) veya bakır veya bu metallerin
bileşiminden yapılmış veya bunlarla kaplanmış ve 100 kPa (15 psi) basınç farkı altında
10 Pa (0.0015 psi)/saat'ten daha az kaçak basınç değişim oranı için planlanmış, özel
olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ısı değiştiriciler.
6

5.4.

Gaz difüzyonu ile zenginleştirmede kullanılmak için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış yardımcı sistemler, ekipmanlar ve bileşenler
TANITICI N O T
Gaz difiizyon tipi zenginleştirme tesisleri için yardımcı sistemler, ekipmanlar ve bileşenler UF„'yı gaz
d i f ü z y o n ünitelerine beslemek, giderek yükselen zenginliklere imkan sağlamak için kademe (veya adım)
oluşturmak a m a c ı y l a tek tek üniteleri birbirlerine bağlamak ve "artık" ve "ürün" U F ' y ı

difüzyon

kademelerinden ç e k m e k için gereken tesis sistemleridir. Yüksek atalet özelliği nedeniyle, d i f ü z y o n
kademelerinin işletiminde bir kesiklik ve özellikle işletimin durdurulması ciddi sorunlara yol açabilir.
Bu nedenle, bir gaz difüzyon tesisinde, bütün teknolojik sistemlerde vakum ortamının sürekli muhafaza
edilmesi, kazalardan otomatik koruma ve hassas otomatik gaz akışı düzeni ç o k önemlidir. T ü m bunlar,
tesisin bir çok özel ö l ç m e , düzenleme ve kontrol sistemleriyle teçhiz edilmesini gerektirir.
Normal olarak U F otoklavlar içindeki silindirlerden buharlaştırılır ve kademe başı borusu kullanılarak,
6

giriş noktalarına gaz halinde dağıtılır. Çıkış noktalarından akan "ürün" ve "artık" U F gaz akımı, taşıma
6

veya depolama için uygun kaplara gönderilmeden ö n c e ,

UF 'nın sıvılaştırıldığı soğuk tuzaklara veya
6

sıkıştırma istasyonlarına kademe başı borusu vasıtasıyla transfer edilir. Bir gaz difüzyon zenginleştirme
tesisi kademeler halinde d ü z e n l e n m i ş binlerce gaz difüzyon ünitelerinden oluştuğundan, binlerce kaynak
içeren kilometrelerce kademe başı borusu vardır ve tesis önemli ölçüde kendini tekrarlayan bir y e r l e ş i m
d ü z e n i n e sahiptir. Ekipman bileşen ve boru sistemleri yüksek vakum ve temizlik standartlarına uygun
olarak imal edilirler.

5.4.1.

Besi sistemleri/ürün

ve a r t ı k ç e k m e sistemleri

300 kPa (45 psi) veya daha az basınçlarda işletime uygun özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış proses sistemleri. B u sistemler aşağıdakileri içerir:
1. UF 'yı gaz difüzyon kademelerine aktarmak için kullanılan besi otoklavları
(veya sistemleri).
6

2. UFj'yı difüzyon kademelerinden almak için kullanılan
(veya soğuk tuzaklar).
3. kademedeki U F
gazının
sıkıştırılıp
dönüştürüldüğü sıvılaştırma istasyonları.
6

4.
5.4.2.

soğutularak

desüblimleştiriciler

sıvı

UF

6

şekline

U F ' n ı n kaplara transferi için kullanılan "ürün" veya "artık" istasyonları.

A n a b o r u sistemleri

Gaz difuzyonu kademelerindeki U F ' n ı n işleme tabi tutulması için özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış boru sistemleri. B u boru şebekesi normal olarak her
hücrenin her ana boruya bağlandığı "çift" başlı sistem şeklindedir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 327
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V a k u m sistemleri

(a) Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış büyük vakum manifoldları, vakum
başları ve 5 mVdakika (175 ftVdakika) veya daha fazla emme kapasitesine sahip
Vakum Pompaları.
(b) U F taşıyıcı atmosfer içinde servis için özel olarak tasarımlanmış alüminyum,
nikel, veya %60'tan daha fazla nikel içeren alaşımlardan yapılmış veya bunlarla
kaplanmış vakum pompaları. B u pompalar döner ya da pozitif olabilir, deplasman
ve fluorokarbon contalar ihtiva edebilir ve işletim için özel akışkanlar
gerektirebilir.
6

5.4.4.

Ö z e l k a p a m a ve k o n t r o l v a n a l a r ı

Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış, çapları 40 ile 1500 mm (1.5 ile 59 inç)
arasında değişen, gaz difüzyon zenginleştirme tesislerinin ana ve yardımcı sistemlerine
yerleştirilmek üzere U F ' y a dayanıklı malzemelerden yapılmış, otomatik veya elle
kumanda edilebilen kapama ve kontrol (körüklü) vanaları.
5.4.5.

UF6

k ü t l e spektrometreler/iyon kaynaklar

U F gaz akışından besi, ürün veya artık örneklerini her an alabilme özelliğine ve ayrıca
aşağıdaki özelliklere sahip olan özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış manyetik
veya dört kutuplu ("quadrupole") Kütle Spektrometreleri.
6

1. 320'den büyük atomik kütle birimi için seçicilik ("resolution");
2. Nichorome veya monelden yapılmış veya bunlarla astarlanmış veya nikel
kaplanmış iyon kaynakları;
3. Elektron bombardıman iyonizasyon kaynakları;
4. İzotopik analiz için uygun bir toplayıcı sisteme sahip olma.

AÇIKLAYICI NOT
Bu bölümde listelenen parçalar ya U F proses gazı ile doğrudan temas halindedir ya da direkt olarak
6

kademeler içerisindeki akışı kontrol eder. Proses gazı ile doğrudan temas halinde olan bütün y ü z e y l e r
U F ' y a dayanıklı malzemelerden yapılır veya bunlarla kaplanır. Gaz d i f ü z y o n u elemanları ile ilişkili
6

olan kısımlar için, U F

korozyonuna dayanıklı malzemeler arasında paslanmaz çelik,

a l ü m i n y u m alaşımlar, nikel veya %60

alüminyum,

veya daha fazla nikel içeren alaşımlar ve UF ,'ya dayanıklı
(

tamamen fluorlanmış hidrokarbon polimerler sayılabilir.

5.5 Aerodinamik zenginleştirme tesislerinde kullanılmak için özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış sistemler, ekipmanlar ve bileşenler.
TANITICI N O T
Aerodinamik zenginleştirme işlemlerinde, gaz

UF

ve hafif gaz

(hidrojen veya helyum) karışımı

sıkıştırılır ve kavisli duvar geometrisi üzerinde oluşan merkezkaç kuvvetler yoluyla izolopik ayırmanın
tamamlandığı

ayırma elemanlarından

geçirilir.

Bu

metoda dayalı

iki

proses başarılı

bir

şekilde

geliştirilmiştir: ayırma memesi prosesi ve vorteks tüp prosesi. Her iki proses için ayırma adımının ana
bileşenlerini, ayırma elemanlarını (memeler veya vorteks tüpler) yerleştirmek için kullanılan silindirik
bir kap, gaz kompresörler ve sıkışma ısısını almak için kullanılan ısı değiştiricileri oluşturur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 328
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Sayfa: 329
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AÇIKLAYICI N O T
Bu b ö l ü m d e listelenen parçalar ya UF,, proses gazı ile temas halindedir ya da ı direkt olarak kademeler
içerisindeki akışı kontrol eder. Proses gazı ile doğrudan temas eden bütün y ü z e y l e r U F ' y a dayanıklı
6

malzemelerden yapılır veya bunlarla kaplanır. Aerodinamik zenginleştirme elemanları ile ilişkili olan
kısımlar için, U F korozyonuna dayanıklı malzemelere, bakır, paslanmaz çelik, a l ü m i n y u m , a l ü m i n y u m
alaşımlar, nikel veya %60

veya daha fazla nikel içeren alaşımlar ve

U F ' y a dayanıklı
6

tamamen

flüorlanmış hidrokarbon polimerler dahildir.

5.5.1.

A y ı r m a memeleri

Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ayırma memeleri ve ilgili üniteler. Ayırma
memeleri, U F korozyonuna dayanıklı, lmm'den (tipik 0.1-0.05 mm) daha az eğrilik
çapı olan ve meme arasından geçen gazı iki fraksiyona ayırmaya yarayan bir bıçak ucu
şeklinde kenar taşıyan, yarık biçiminde ve eğimli kanallardan oluşur.
6

5.5.2.

Vorteks t ü p l e r i

Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış vorteks tüpleri ve ilgili üniteler. Vorteks
tüpleri, 0.5 - 4 cm çapında, uzunluğun çapa oranı 20:1 veya daha az olan, bir veya daha
fazla teğet girişe sahip olan, U F korozyonuna dayanıklı malzemelerden yapılmış veya
bunlarla korunan silindirik veya sivri uçlu tüplerdir. Tüplerin herhangi bir veya her iki
ucunda meme tipi ekler bulunabilir.
6

5.5.3.

K o m p r e s ö r l e r ve gaz k ö r ü k l e r i

2 mVdakika veya daha fazla U F taşıyıcı gaz (hidrojen veya helyum) karışımı emme
kapasitesine sahip ve U F korozyonuna dayanıklı malzemelerden yapılmış eksenel,
santrifüj veya pozitif deplasmanlı kompresörler veya gaz körükleri
6

AÇIKLAYICI N O T
Kompresör ve gaz körükleri için tipik basınç oranı 1.2:1 ve 6:1 arasındadır.

5.5.4.

D ö n e n şaft contaları

Kompresör veya gaz körüğü rotorunu sürücü motoruna bağlayan şaftın sızdırmazlığı
için conta beslemesi ve conta egzos bağlantıları ile beraber, özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış dönen şaft contaları. Böylece U F /taşıyıcı gaz karışımı ile dolu
kompresör veya gaz üfleyicinin iç odasındaki proses gazının dışarı veya havanın ve
sızdırmazlık gazının içeri kaçmasına karşı güvenilir bir sızdırmazlık sağlanır.
6

5.5.5.

Gaz s o ğ u t m a i ç i n ısı değiştiriciler

U F korozyonuna dayanıklı malzemelerden yapılmış veya bu malzemelerle korunmuş
özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ısı değiştiriciler.
6

5.5.6.

Ayırma elemanı odaları

U F korozyonuna dayanıklı malzemelerden yapılmış veya bu malzemelerle korunmuş,
vorteks tüpleri veya ayırma memelerini muhafaza etmek için özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış ayırma elemanı odaları.
6

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 329
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B e s i s i s t e m l e r i / ü r ü n ve a r t ı k ç e k m e sistemleri

Zenginleştirme tesisleri için U F korozyonuna dayanıklı malzemelerden yapılmış veya
bu malzemelerle korunmuş
özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış proses
sistemleri veya ekipmanları. Bunlar aşağıdakileri içerir:

5.5.8.

(a)

U F ' y ı zenginleştirme işleminden geçirmek için kullanılan besi otoklavları,
fırınlar, veya sistemler;

(b)

Sonraki transfer için zenginleştirme işleminden UF 'yı çıkarmada kullanılan
desüblimleştiriciler (veya soğuk tuzaklar)

(c)

U F ' y ı sıkıştırıp, daha sonra sıvı veya katı şekle dönüştürerek zenginleştirme
işleminden almak için kullanılan katılaştırma veya sıvılaştırma istasyonları;

(d)

UF 'nın kaplara transferi için kullanılan "ürün" veya "artık" istasyonları.

6

6

A n a b o r u sistemleri

Aerodinamik kademeler içerisinde U F ' y ı işleme tabi tutmak için U F korozyonuna
dayanıklı malzemelerden yapılmış veya bu malzemelerle korunmuş ve özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış boru sistemleri.
6

5.5.9.

6

V a k u m sistemleri ve p o m p a l a r

(a) 5 mVdakika veya daha fazla emme kapasitesi olan vakum manifoldları, vakum
başlıkları ve vakum pompalarından oluşan ve U F taşıyan atmosferde hizmet için
özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış vakum sistemleri.
6

(b) U F taşıyan atmosferde hizmet görmek üzere ve U F korozyonuna karşı dayanıklı
malzemelerden yapılmış veya bu malzemelerle korunmuş, özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış vakum pompaları. Bu pompalar fluorokarbon
contalar kullanabilir ve işletim için özel akışkanlar gerektirebilir.
6

6

5.5.10. Ö z e l k a p a m a ve kontrol v a n a l a r ı

Aerodinamik zenginleştirme tesislerinin ana ve yardımcı sistemlerine yerleştirilmek
üzere, 40-1500 mm çapında, U F korozyonuna dayanıklı malzemelerden yapılmış veya
bu malzemelerle korunmuş, özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış otomatik
kapama ve kontrol (körüklü) vanaları.
5.5.11. UF6 k ü t l e s p e k t r o m e t r e l e r i / İ y o n k a y n a k l a r ı

U F gaz akışından besi, ürün veya artık örneklerini her an alabilme özelliğine ve ayrıca
aşağıdaki özelliklere sahip olan, özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış manyetik
veya dört kutuplu ("quadrupole") kütle spektrometreleri.
6

1. 320'den büyük atomik kütle birimi için seçicilik ("resolution");
2. Nichorome veya monelden yapılmış veya bunlarla astarlanmış veya nikel
kaplanmış iyon kaynakları;
3. Elektron bombardıman iyonizasyon kaynakları;
4. İzotopik analiz için uygun bir toplayıcı sisteme sahip olma.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 330
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Sayfa: 331

5.5.12. U F ' < $ / t a ş ı y ı c ı gaz a y ı r m a sistemleri

Taşıyıcı gazdan (hidrojen veya helyum) U F ' y ı ayırmak için özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış proses sistemleri.
AÇIKLAYICI N O T
Bu sistemler U F ' n ı n taşıyıcı gaz içerisindeki miktarını Ippm veya daha aza indirmek için tasarımlanır
ve aşağıdaki ekipmanlardan oluşur.
(a) -120 °C veya daha düşük sıcaklıklara kadar soğutabilen cryogenic ısı değiştiricileri ve soğuk
ayırıcılar, veya
(b) -120 "C veya daha düşük sıcaklıklara soğutabilen çalışabilen cryogenic s o ğ u t m a birimleri,
(c)

U F ' y ı taşıyıcı gazdan ayırmak için kullanılan ayırma memeleri veya vorteks tüpleri, veya
t

(d) -20 °C veya daha düşük sıcaklıklara soğutabilen U F soğuk tuzakları.
6

S.6

Kimyasal değişim veya iyon değiştirme yolu ile zenginleştirme tesislerinde kullanılmak
için öze) olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış sistemler, ekipmanlar vc bileşenler.
TANITICI N O T
Uranyum i z o t o p l a r ı arasındaki ufak kütle farklılıkları bu izotopları birbirinden ayırmaya temel teşkil
eden kimyasal reaksiyon dengesinde küçük değişikliklere sebep olur. Sıvı-sıvı kimyasal d e ğ i ş i m ve katısıvı iyon değiştirme işlemleri başarıyla geliştirilmektedir.
Sıvı-sıvı

kimyasal d e ğ i ş i m

işleminde, karışmayan

sıvı

fazlar (sulu ve organik), binlerce ayırma

kademesinin zincirleme etkisini vermek üzere birbirleriyle ters y ö n d e akarak etkileşirler. Sulu faz
hidroklorik asit çözeltisi içindeki uranyum klorür'den oluşur; organik faz ise organik bir ç ö z ü c ü içinde
uranyum klorür içeren ekstrakte edici kısımdan oluşur. A y ı r m a kademesinde konlaktör olarak sıvı-sıvı
d e ğ i ş i m kolonları veya sıvı santrifüj konlaktörleri kullanılabilir. A y ı r m a kademesinin her iki ucunda,
geri akış gereksinimlerini karşılamak üzere kimyasal d ö n ü ş ü m (oksidasyon ve indirgeme) işlemleri
gerekmektedir.

5.6.1

Sıvı-sıvı d e ğ i ş i m k o l o n l a r ı (Kimyasal d e ğ i ş i m )

Kimyasal değişim işlemi kullanarak uranyum zenginleştirmesi için özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış, mekanik güç girişine sahip, ters akımlı sıvı-sıvı
değişim kolonları. Konsantre hidroklorik asit çözeltilerinin korozyonunakarşı koruma
için bu kolonlar ve içerleri uygun plastik maddelerle ya da camla kaplanır. Her bir
aşama için kolonda kalma zamanı kısa (30 saniye ya da daha az) olacak şekilde tasarım
yapılır.
5.6.2

S ı v ı - s ı v ı s a n t r i f ü j k o n t a k t ö r t e r i (Kimyasal d e ğ i ş i m )

Kimyasal değişim işlemi kullanarak uranyum zenginleştirmesi için özel olarak
tasarımlanmış ya da hazırlanmış sıvı-sıvı santrifüj konlaktörleri. B u kontaktörler
organik ve sulu fazların karışmasını dönme hareketi ile ve sonra fazların ayrılmasını
santrifüj kuvveti ile sağlar. Konsantre hidroklorik asit çözeltilerinin korozyonuna karşı,
kontaktörler uygun plastik malzemelerden yapılır veya camla kaplanır Santrifüj
kontaktörlerin herhangi bir aşamada kalma zamanı kısa (30 saniye veya daha az) olacak
şekilde tasarım yapılır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 331

Sayfa : 332

S. 6.3

RESMÎ G A Z E T E

15 Şubat 2000 - S a y ı : 23965

U r a n y u m indirgeme sistemleri ve e k i p m a n ı ( K i m y a s a l d e ğ i ş i m )

(a) Kimyasal değişim işlemi kullanarak uranyum zenginleştirmede uranyumu bir
değerlik durumundan diğerine indirgemek için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış elektrokimyasal indirgeme hücreleri. Proses çözeltileriyle temas
halinde olan hücre malzemeleri konsantre hidroklorik asit çözeltilerine karşı
korozyona dayanıklı olmalıdır.
AÇIKLAYICI N O T
Katadık

hücre

bölmesi

tasarımlanmalıdır.

uranyumun

Uranyumu kalodik

daha

üst değerliklere

bölmede

tutmak

yükseltgenmesini

için,

hücre,

özel

önlemek

katyon

için

değişim

maddesinden yapılan su g e ç i r m e z diyafram bir zara sahip olabilir. Katot grafit gibi uygun bir katı
iletkenden oluşur.

(b) Asit konsantrasyonunu ayarlayarak ve elektrokimyasal indirgeme hücrelerini
besleyerek ürün alma kademesinde organik akımdan U ' ü almak için özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış sistemler.
AÇIKLAYICI N O T
Bu

sistemler, elektrokimyasal

indirgeme hücrelerini beslenek a m a c ı y l a çözelti pH ayarı

ve

kontrolü ve pompaların ve transfer cihazlarının kontrolünü başarıyla sağlamak için diğer ekipman
ve/veya

buharlaşma

ile U'^ü organik sıvıdan

sulu ç ö z e l t i y e

sıyırmak

için

çözücü

sıyırma

ekipmanından oluşur. Sulu akımın belli metal iyonlarla kirlenmesinin ö n l e n m e s i ana tasarım
konularından biridir. S o n u ç olarak, proses akımıyla temas halindeki parçalar için sistem, uygun
maddelerle (cam, fluorokarbon polimerleri, polipenil sülfat, polyeter sülfon ve reçine-emdirilmiş
grafit gibi) k o r u n m u ş ya da bunlardan y a p ı l m ı ş ekipmanlardan lesis edilir.

5.6.4

B e s i h a z ı r l a m a sistemleri (Kimyasal d e ğ i ş i m )

Kimyasal değişim yolu ile uranyum izotop ayırma tesislerinde yüksek saflıkta uranyum
klorür besi çözeltisi elde etmek için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış
sistemler.
AÇIKLAYICI N O T
Bu sistemler, saflaştırma için kullanılan ç ö z m e , solvent ekstraksiyonu ve/veya iyon değiştirme
teçhizatından ve U " veya U ' " ü U"'e indirgemek için kullanılan elektrolitik hücrelerden oluşur. Bu
sistemler, krom, demir, vanadyum, molibden ve diğer iki veya daha y ü k s e k değerlikli katyonlar gibi
metalik gayrisafiyetleri yalnızca milyonda birkaç oranında içeren U klorür çözeltileri üretir. Sistemin
y ü k s e k saflıktaki W ile işlem gören kısımları cam, fluorokarbon polimerleri, poltfeml sülfat veya
plastikle astarlanmış polieter sülfon ve reçine-emdirilmiş grafit gibi maddelerden yapılır.

5.6.5

U r a n y u m oksidasyon sistemleri ( K i m y a s a l d e ğ i ş i m )

Kimyasal değişim yolu ile zenginleştirme işleminde, izotop ayırma kademesine
dönecek U'un +3'ten +4'e yükseltgenmesini sağlamak üzere özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış sistemler.
AÇIKLAYICI N O T
Bu sistemler aşağıdakileri içerir:
(a)

İzotop ayırma teçhizatından gelen sulu akım ile klor ve oksijeni temasa getirmek ve sonuçta
4

oluşan U* 'U ürün alma kademesinden gelen sıyrılmış organik a k ı m a
gereken ekipman.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 332
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(b)

Sayfa : 333

Su ve konsantre hidroklorik asitin uygun yerlerde sisteme yeniden verilebilmesi için suyu
hidroklorik asitten ayıran ekipman.

5.6. 6

H ı z l ı - r e a k s i y o n veren iyon d e ğ i ş t i r i c i r e ç i n e l e r / s o ğ u r u c u l a r ( İ y o n d e ğ i ş i m i )

İyon değiştirme yolu ile U ' u zenginleştirmek için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış hızlı reaksiyon veren iyon değiştirici reçineler veya soğurucular. Gözenekli
kılcal reçineler ve/veya aktif kimyasal değişim gruplarının aktif olmayan gözenekli bir
destek yapının yüzeyine kaplı olduğu çok ince zar gibi tabakalardan oluşan yapılar ve
parçacıkları ve fiberleri de kapsayan uygun şekilli kompozit yapılar bu gruba dahildir.
B u iyon değiştirici reçineler/soğurucular, 0.2 mm veya daha küçük çapta olup,
konsantre hidroklorik asit çözeltilerine karşı kimyasal açıdan dayanıklı ve aynı
zamanda değişim kolonlarında bütünlük ve kalitelerini muhafaza etmeye yetecek
fiziksel sağlamlığa sahip olmalıdırlar.
Reçineler/soğurucular çok hızlı (yarı ömrü 10 saniyeden az) izotop değiştirme
reaksiyonları vermek üzere özel olarak tasarımlanırlar ve 100-200 °C sıcaklık
aralığında çalışma yeteneğine sahiptirler.

5.6. 7

İ y o n d e ğ i ş t i r i c i kolonlar ( İ y o n d e ğ i ş t i r m e )

İyon değiştirme işlemi kullanarak uranyum zenginleştirmesi için özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış iyon değiştirici reçine/soğurucunun bulunduğu dolgulu
yatakları barındıran ve destekleyen, çapı 1000 mm'den daha büyük silindirik kolonlar.
B u kolonlar konsantre hidroklorik asit çözeltilerinin korozyonuna karşı koruyucu
malzemelerden (titanyum veya fluorokarbon gibi) yapılmalı ve 100°C-200°C sıcaklık
aralığı ile 0.7 M P a (102 psi) basıncın üstünde çalıştırılabilmelidir.

5.6. 8

İ y o n d e ğ i ş t i r m e tekrar k u l l a n ı m ("reflux") sistemleri ( İ y o n d e ğ i ş i m i )

(a)

İyon değiştirme yolu ile zenginleştirme kademelerinde kullanılan kimyasal
indirgeme ajanlarını tekrar elde etmek için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış kimyasal veya elektrokimyasal indirgeme sistemleri.

(b)

İyon değiştirme yolu ile U zenginleştirme kademelerinde kullanılan kimyasal
yükseltgeme ajanlarını tekrar elde etmek için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış kimyasal veya elektrokimyasal yükseltgeme sistemleri.

AÇIKLAYICI NOT
]

İyon değiştirme yolu ile zenginleştirme işlemi mesela Ti* 'ü indirgeyici katyon olarak kullanabilir; bu
4

durumda indirgeme sistemi Ti* 'ü indirgeyerek Ti*"ü tekrar elde eder.
Mesela F e

+Î

y ü k s e l t g e y i c i olarak kullanılırsa, y ü k s e l t g e m e sistemi Fe*'yi yükseltgeyerek F e ° ' ü tekrar

elde eder.
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Lazer ile zenginleştirme tesisleri için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış
sistemler, ekipmanlar ve bileşenler.
TANITICI N O T
Halihazırda lazer kullanarak zenginleştirme yaparı sistemler iki kategoriye ayrılır: İşlem ortamı atomik
uranyum buharı olanlar ve işlem ortamı uranyum bileşik buharı olanlar. Bu istemler y a y g ı n olarak şu
şekilde isimlendirilir: birinci kategori - atomik buhar lazer izotop ayırımı ( A V L I S veya S I L V A ) , ikinci
kategori- moleküler lazer izotop ayırımı ( M L İ S veya MOLIS) ve izotop seçici lazer aktıvasyonu ile
kimyasal reaksiyon (CRISLA). Lazer ile zenginleştirme tesisleri için sistemler, ekipman ve bileşenler
şunlardır: (a) uranyum-metal buharını besleyen cihazlar (seçici foto-iyonizasyon

için) veya uranyum

bileşimi buharını besleyen cihazlar (fotod-ayırımı veya kimyasal aktivasyon için); (b) birinci kategori
için, zenginleştirilmiş ve tüketilmiş uranyum metalini "ürün" ve "anık" olarak toplayan cihazlar ve ikinci
kategori için, ayrılmış veya reaksiyona girmiş bileşikleri "ürün" olarak, e t k i l e n m e m i ş malzemeyi de
"artık" olarak toplayan cihazlar; (c) Uranyum-235'i seçici olarak uyaran lazer işlem sistemleri; ve (d)
besi hazırlama ve ürün dönüşüm sistemi.

Uranyum atomlarının ve bileşiklerinin

spcktroskopisinın

karmaşıklığı mevcut lazer teknolojilerinden herhangi birinin kullanımını gerektirebilir.
AÇIKLAYICI N O T
Bu b ö l ü m d e k i elemanların bir ç o ğ u , uranyum metal buharı veya U F veya U F , gaz karışımı ve diğer
6

gazlardan oluşan işlem gazı ya da sıvıyla direkt temas eder Uranyum ile ya da UF„ ile temas eden bütün
y ü z e y l e r tamamiyle korozyona dayanıklı maddelerden yapılır ya da bunlarla korunur. Lazer esasına
dayalı zenginleştirme ile ilgili olan kısımlar için korozyona dayanıklı uranyum bileşikleri, uranyum
metal ve sıvısına yttria kaplı grafit ve lantalum dahildir ve U F korozyonuna dayanıklı maddelere bakır,
t

paslanmaz çelik, a l ü m i n y u m alüminyum bileşikleri, nikel veya 60 % ya da daha fazla nikel içeren nikel
alaşımları ve UF„ 'ya dayanıklı tam fluorlanmış hidrokarbonlar da dahildir.

5.7. 1

U r a n y u m b u h a r l a ş t ı r m a sistemleri (A V L İ S )

Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış, hedef üzerine 2.5 k\V7cm'den daha fazla
güç veren, yüksek güç şeridi veya tarayıcı elektron demeti silahları içeren uranyum
buharlaştırma sistemleri.
5.7. 2

S ı v ı u r a n y u m metali i ş l e m e sistemleri (A V L İ S )

Metalik bileşiklerin ısıtıldığı potalardan ve bu potaları soğutan ekipmandan oluşan,
eriyik uranyum ve uranyum alaşımları için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış
sıvı metal işleme sistemleridir.
AÇIKLAYICI N O T
Bu potalar ve bu sistemin diğer parçaları, uranyum eriyiği ve uranyum alaşımları ile temas
edebileceğinden korozyon ve ısıya karşı dayanıklı maddelerle: korunurlar. Bu maddelere tantalum, yttria
kaplı grafit, grafit kaplı diğer nadir toprak oksitleri veya bunların bileşikleri dahil edilebilir.

5.7. 3

U r a n y u m metal " ü r ü n " ve " a r l ı k " toplama ü n i t e l e r i (A V L İ S )

Katı veya sıvı haldeki uranyum metali için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış
"ürün" ve "artık" toplama birimleri.
AÇIKLAYICI N O T
Bu üniteler için bileşenler, uranyum metal buharı veya sıvısı(yıtria kaplı grafit veya tantalum) gibi ısıya
ve korozyona dayanıklı maddelerden yapılır ya da bunlarla korunur. Bu bileşenlere

borular, vanalar,

tertibatlar, oluklar, besi yolları, ısı değiştiricileri ve toplayıcı plakalar (manyetik, elektrostatik veya diğer
ayırma metodları için) dahil edilebilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa • 334
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A y ı r ı c ı m o d ü l o d a s ı (A V L İ S )

Uranyum metal buhar kaynağını, elektron demeti silahını ve "ürün" ve "artık"
toplayıcısını içeren özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış silindirik veya
dikdörtgen kazanlar.
AÇIKLAYICI N O T
Bu odalar, lazer pencereleri, vakum pompa bağlantıları, tanı ve görüntüleme enstrümantasyonu

ve

elektrik ve su besleme yolları için çok sayıda istasyon ihtiva eder. İç bileşenlerin bakımına

ve

yenilenmesine izin vermek için gerekli a ç m a ve kapama sistemleri mevcuttur.

5.7. 5

Sesten h ı z l ı g e n i ş l e m e memeleri ( M L I S )

U F karışımlarını ve taşıyıcı gazı 150 K veya daha düşük sıcaklıklara kadar soğutan ve
U F korozyonuna karşı dayanıklı, özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış sesten
hızlı genişleme memeleri.
6

6

S. 7.6

U r a n y u m pentafluoriir ü r ü n t o p l a y ı c ı l a r ( M L I S )

Filtre, darbe veya siklon tipi toplayıcılardan veya bunların kombinasyonlarından oluşan
ve U F / U F ortamında korozyona dayanıklı olan, özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış uranyum pentafluorür ( U F ) katı üretim toplayıcıları.
5

5.7. 7

6

U F ( / t a ş ı y ı c ı gaz k o m p r e s ö r ü ( M L I S )

Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış, U F ortamında uzun süre çalışabilecek
UF/taşıyıcı gaz karışımları kompresörleri. B u kompresörlerin proses gazı ile temasta
bulunan bileşenleri U F korozyonuna dayanıklı maddelerden yapılmalı veya bu
maddelerle korunmalıdır.
6

5.7. 8

D ö n e n şaft contaları (MLIS)

Kompresör rotorunu sürücü motoruna bağlayan şaftın sızdırmazlığı) için conta
beslemesi ve conta egzos bağlantıları ile beraber, özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış dönen şaft contaları. Böylece UF,/taşıyıcı gaz karışımı ile dolu
kompresörün iç odasındaki proses gazının dışarı veya havanın ve sızdırmazlık gazının
içeri kaçmasına karşı güvenilir bir sızdırmazlık sağlanır.
5.7. 9

Flnorlama

sistemleri ( M L I S )

Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış LIF'i (katı) UF 'ya (gaz) fluorlamak için
gerekli sistemler.
6

AÇIKLAYICI N O T
Bu sistemler, toplanan U F tozunu U F ' y a flourlamak daha sonra ürün kaplarında toplamak veya ilave
zenginleştirme için MLIS ünitesine besi olarak transfer etmek üzere tasarımlanır.

Bir yaklaşıma göre

ürünü direkt olarak toplayıcılardan elde etmek üzere, flourlama reaksiyonu izotop , ayırma sistemi içinde
gerçekleştirilebilir. Bir diğer yaklaşıma göre ise, U F tozu, fluorlama işlemi için "ürün" toplayıcılarından
5

kolektörleıinden uygun reaksiyon kazanına(sıvı yataklı reaktör, pervaneli

reaktör ya da aiev kulesi)

transfer edilir. Her iki yaklaşımda da fluorün (veya diğer uygun fluorlama ajanlarının) transferi vc
depolanması için ve U F ' n ı n transferi ve toplanması için gerekli ekipman kullanılır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ' 335
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k ü t l e spektrometreleri/iyon k a y n a k l a r ı

(MLİS)

U F gaz akımlarından kesintisiz olarak "besi", "ürün" ve "artık" numunelerini
çekebilen, özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ve aşağıdaki karakteristiklere
sahip manyetik veya dört kutuplu ("quadrupole") kütle spektrometreleri:
6

1. 320'den büyük atomik kütle birimi için seçicilik ("resolution");
2. Nichrome veya monelden yapılmış veya bunlarla astarlanmış veya nikel
kaplanmış iyon kaynakları;
3. Elektron bombardıman iyonizasyon kaynakları;
4. İzotopik analiz için uygun bir toplayıcı sisteme sahip olma.
5.7.11

B e s i s i s t e m l e r i / ü r ü n ve a r l ı k ç e k m e sistemleri

(MLIS)

U F korozyonuna karşı dayanıklı malzemelerle korunmuş ya da bunlardan yapılmış,
zenginleştirme tesisleri için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış proses
sistemleri ve ekipmanlarıdır. Bunlar aşağıdakileri içerir:
6

5.7.12

(a)

UF 'yı zenginleştirme işlemine geçirmek için kullanılan besi otoklavları,
tanklar, fırınlar veya sistemler,

(b)

Sonraki transfer için zenginleştirme işleminden UF 'yı çıkarmada kullanılan
desüblimleştiriciler (veya soğuk tuzaklar),

(c)

U F ' y ı sıkıştırıp, daha sonra sıvı veya katı şekle dönüştürerek
zenginleştirme işleminden almak için kullanılan katılaştırma veya
sıvılaştırma istasyonları

(d)

UF 'nın kaplara transferi için kullanılan "ürün" veya "artık" istasyonları.

6

6

6

6

l / F ( / t a f i y ı c t gaz a y ı r m a sistemleri

(MLİS)

UF(,'yı taşıyıcı gazdan ayırmak için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış işlem
sistemleridir. Taşıyıcı gaz nitrojen, argon ya da diğer bir gaz olabilir.
AÇIKLAYICI N O T
Ekipmana müdahale eden bu sistemler;
(a)

-120 ° C ya da daha düşük sıcaklıklara kadar soğutabilen cyrogenic ısı değiştiricileri ya da
cyrojeneratör ayıraçlar

(b)

-120 ° C veya daha düşük sıcaklıklara kadar soğutabilen cyrogenic s o ğ u t m a birimleri

(c)

-20 ° C veya daha düşük sıcaklıklara kadar soğutabilen U F soğuk tuzaklarıdır.
6

5.7.13 L a z e r sislemleri(A V L İ S , M L I S ve C R I S L A )

Uranyum izotoplarını ayırmak için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış lazerler
veya lazer sistemleri.
AÇIKLAYICI NOT
A V L I S işlemi için lazer sistemi iki lazerden oluşur: bakır buhar lazeri ve boya lazeri. M L I S , için lazer
sistemi genellikle bir C 0

2

veya "excimer" lazerden ve her iki ucunda da döner

ayna bulunan çok

geçirgenli bir optik hücreden oluşur. Her iki işlemde de lazerler veya lazer sistemleri uzun süreli işletim
için bir speklrum frekans sabitleştiricisine gereksinim duyarlar.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa
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Plazma ayırma ile zenginleştirme tesislerinde kullanmak için özel olarak tasarımlanmış
ve hazırlanmış sistemler, ekipman ve bileşenler
TANITICI N O T
2

Plazma ayırma işleminde, uranyum iyon plazması U " iyon rezonans frekansına ayarlı bir elektriksel
2

alandan geçirilerek, tercihen U "
çapının

artırılması

sağlanır.

iyonlarının enerji absorplaması ve helezona benzer yörüngelerinin

Büyük

çaplı

yolları

izleyen

iyonlar

yakalanıp

toplanarak

U235"ce

zenginleştirilmiş ürün elde edilir. U buharının iyonlaştırılması ile oluşturulan plazma süperiletken bir
magnet tarafından üretilen y ü k s e k manyetik alanlı bir vakum odasında muhafaza edilir. Bu işlemdeki
ana teknolojik sistemler şunlardır: U plasma üretim sistemi, süperiletken magnet ile ayırıcı m o d ü l ü ve
"ürün" ve "artık"lan toplamak için gereken sistemler.

5.8. 1

M i k r o d a l g a g ü ç k a y n a k l a r ı ve antenler

50 kW'dan büyük ortalama güç çıkışına ve 30 GHz'den büyük frekansa sahip olan ve
iyonları üretmek veya hızlandırmak için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış
mikrodalga güç kaynaklan ve antenler.
5.8. 2

İ y o n u y a r m a bobinleri

40 kW'dan yüksek ortalama güç ve 100 kHz'den yüksek frekanslar için özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış radyo frekans iyon uyarma bobinleri.
5.8. 3

U r a n y u m p l a z m a ü r e t i m sistemleri

Özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış, hedef üzerine 2.5 kW/cm'den daha fazla
güç veren, yüksek güç şeridi veya tarayıcı elektron demeti silahlarını içerebilen
uranyum plazması üretim sistemleri.
5.8. 4

S ı v ı u r a n y u m metali i ş l e m e sistemleri

Metalik bileşiklerin ısıtıldığı potalardan ve bu potaları soğutan ekipmandan oluşan,
eriyik uranyum veya uranyum alaşımları için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış sıvı metal elde etme sistemleri.
AÇIKLAYICI N O T
Bu

potalar ve

bu

sistemin diğer

parçaları,

uranyum eriyiği

ve

uranyum

alaşımları

ile

temas

e d e b i l e c e ğ i n d e n korozyon ve ısıya karşı dayanıklı maddelerle korunurlar. Bu maddelere tantalum, yttria
kaplı grafit, grafit kaplı diğer nadir toprak oksitleri veya bunların karışımları dahil edilebilir.

5.8. 5

U r a n y u m metali " ü r ü n " ve " a r t ı k " toplama ü n i t e l e r i

Katı haldeki uranyum metali için özel olarak tasarımlanmış ve hazırlanmış "ürün" ve
"artık" toplama üniteleri. B u toplama üniteleri yttria kaplı grafit veya tantalum gibi
uranyum metal buharı korozyonuna ve ısıya dayanıklı malzemelerden yapılır veya
bunlarla korunur.
5.8. 6

Ayırıcı modül odası

Uranyum plazma kaynağını, radyo frekans sürücü bobinini ve "ürün" ve "artık"
toplayıcısını içeren plazma ayırma ile zenginleştirme tesislerinde kullanmak için özel
olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış silindirik kazanlar.
AÇIKLAYICI N O T
Bu odalar, d i f ü z y o n pompa bağlantıları, tanı ve görüntüleme enstrümantasyonu ve

elektrik ve su
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besleme yollan için ç o k sayıda istasyon ihtiva eder. İç bileşenlerin bakımına ve yenilenmesine izin
vermek için gerekli açma ve kapama sistemleri mevcuttur ve paslanmaz çelik gibi manyetik olmayan
uygun bir malzemeden yapılırlar.

5.9

Elektromanyetik zenginleştirme tesislerinde kullanım için özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış sistemler, ekipmanlar ve bileşenler
TANITICI N O T
Elektromanyetik işlemde, tuz besi maddesinin (tipik olarak U C I ) iyonizasyonu sonucu oluşan uranyum
metal iyonları manyetik alandan geçirilir ve b ö y l e c e farklı ızolop iyonlarının farklı yollar izlemesi
sağlanır. Elektromanyetik izotop ayırıcısının belli başlı bileşenleri: iyon demeti saptırma/ayırma için bir
manyetik alan, hızlandırıcı sistemiyle birlikte bir iyon kaynağı

ve ayrılmış

iyonlar için toplama

sistemidir. Bu işlemdeki yardımcı sistemler şunlardır: magnet g ü ç sağlama sistemi, iyon kaynağı y ü k s e k
voltaj g ü ç sağlama sistemi, vakum sistemi ve kapsamlı kimyasal muamele sistemleri (ürün eldesı ve
bileşenlerin temizlenmesi ve geri beslenmesi için gerekli).

5.9. 1

Elektromanyetik izotop a y ı r ı c ı l a r ı

Uranyum izotoplarını ayırmak için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış
elektromanyetik izotop ayırıcılar, ekipman ve bileşenler. Bunlar aşağıdakileri içerir:
(a) İyon kaynaklan
50 m A ' l i k veya daha büyük iyon demet akımı sağlayabilen, grafit, paslanmaz çelik
veya bakır gibi uygun malzemelerden imal edilen ışın hızlandırıcısından,
iyonlaştırıcıdan ve bir buhar kaynağından oluşan, özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış tekli veya çoklu uranyum iyon kaynaklan,
(b) İyon toplayıcıları
Grafit ve paslanmaz çelik gibi uygun malzemelerden imal edilen, zenginleştirilmiş
ve tüketilmiş uranyum iyon demetlerinin toplanması için özel olarak tasarımlanmış
veya hazırlanmış, iki veya daha fazla yarıktan ve ceplerden oluşan toplama
plakaları,
(c) Vakum odaları
0.1 Pa veya daha düşük basınçlarda çalışacak şekilde tasarımlanan ve paslanmaz
çelik gibi manyetik olmayan uygun malzemelerden imal edilen, uranyum
elektromanyetik ayırıcıları için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış vakum
odaları,
AÇIKLAYICI N O T
Odalar, iyon kaynaklarını, toplama plakaları ve su soğutmalı astarları içermek için özel olarak
tasarımlanmış veya hazırlanmış ve bu elemanların odadan çıkarılması ve yaniden yerleştirilmesi
için gerekli a ç m a ve kapama sistemleri ve d i f ü z y o n pompası bağlantıları için gerekli teçhizat ile
donatılmıştır.

(d) Magnet kutup parçaları
Bir elektromanyetik izotop ayırıcı içinde sabit bir manyetik alan temin etmek ve
birbiriyle irtibatlı ayırıcılar arasında manyetik alan transferi sağlamak için
kullanılan, çapı 2 m'den daha büyük, özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış
manyetik kutup parçalarıdır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33R
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Y ü k s e k voltaj g ü ç k a y n a k l a r ı

8 saatlik bir süre boyunca 0.01 %'den daha iyi voltaj düzenine, 1 A ya da daha fazla
çıkış akımına ve 20000 V ya da daha fazla çıkış voltajına sahip olan, sürekli işletim
için uygun ve iyon kaynakları için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış yüksek
voltaj güç kaynaklarıdır.
5.9.3

Magnet g ü ç kaynakları

8 saatlik bir süre boyunca 0.01 %'den daha i y i voltaj düzenine sahip olan, sürekli
olarak 500 A y a da daha fazla çıkış akımı ve 100 V ya da daha fazla voltaj üretebilen
özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış yüksek-güç doğru-akım magnet güç
kaynaklarıdır.
6.
Ağır su, d ö t e r y u m ' ve d ö t e r y u m bileşiklerinin konsantrasyonu ve üretimi için
tesisler ve özel olarak t a s a r ı m l a n m ı ş veya hazırlanmış ekipmanlar
TANITICI N O T
A ğ ı r su çeşitli prosesler kullanılarak üretilebilir. Bu proseslerden ticari olarak v a z g e ç i l m e z olan ikisi: suhidrojen sülfür d e ğ i ş i m işlemi (GS işlemi) ve amonyak-hidrojen d e ğ i ş i m işlemi.
GS işlemi, üst kısmı soğuk alt kısmı sıcak olan seri olarak bağlantılı kuleler içinde su ve hidrojen sülfür
arasında hidrojen ve döteryumun değişimi esasına dayanır. Su, kulenin üst kısmından aşağıya doğru
akarken hidrojen gazı aşağıdan yukarıya dolaşır. Su ve gazın iyi karışmasını sağlamak için bir seri
delikli tabla kullanılır. Döteryum düşük sıcaklıklarda suya ve y ü k s e k sıcaklıklarda hidrojene geçer.
D ö t e r y u m y ö n ü n d e n zengin gaz veya su, sıcak ve s o ğ u k kısımların b u l u ş t u ğ u yerdeki birinci aşama
kulelerden alınır ve bu işlem sonraki aşamalarda tekrar edilir. Son aşamanın ürünü olan döteryumca
%30 zenginleştirilmiş su, reaktörde kullanıma uygun ağır su üretmek üzere (%99.75) damıtma birimine
gönderilir.
Amonyak-hidrojen d e ğ i ş i m işlemi döteryumu sentez gazından bir katalizör varlığında sıvı amonyak ile
temasa getirerek çeker. Sentez gazı, değişim kulelerine ve amonyak

dönüştürücüsüne

gönderilir.

Kulelerin içinde sıvı amonyak yukarıdan aşağıya doğru akarken gaz aşağıdan yukarıya doğru akar.
Sentez gazının içindeki döteryum hidrojenden ayrılır ve amonyak içinde konsantre edilir. Burada,
amonyak

kulenin

alt kısmındaki

amonyak

parçalayıcıya

akarken, gaz

üst kısımdaki

amonyak

dönüştürücüye akar. İlave zenginleştirme sonraki aşamalarda sağlanır ve reaktörde kullanıma uygun
ağır su son d a m ı t m a ile elde edilir. Besi olarak kullanılacak sentez gazı bir amonyak tesisinden sağlanır.
Bu tesis ağır su amonyak hidrojen değişim tesisi ile bağlantılı olarak inşa edilebilir. Amonyak hidrojen
d e ğ i ş i m i ş l e m i n d e döteryum kaynağı olarak normal su da kullanılabilir.
GS veya amonyak-hidrojen değişim işlemlerini kullanarak ağır su üreten tesislerdeki bir çok önemli
ekipman elamanı ile kimya ve petrol endüstrisindeki muhtelif elemanlar aynıdır. Bu durumGS kullanan
küçük tesisler için özellikle geçerlidir. Mamafih, ancak ç o k az sayıda elemanı hazır olarak temin etmek
m ü m k ü n olanbilir. GS ve amonyak-hidrojen işlemlerinde, y ü k s e k basınçlarda y a n ı c ı , korozyona yol
açıcı ve toksik akışkanların büyük miktarlarını işleme tabi tutmak gerekir. Bu y ü z d e n , bu işlemleri
kullanan tesis ve ekipmanlar için tasarım ve işletme standartlarını belirlerken, y ü k s e k güvenlik ve
güvenilirlik

faktörleri

ile birlikte uzun servis ömrünü

temin

etmek için

malzeme seçimine

ve

spesifıkasyonlara dikkat etmek gerekir.
Hem

GS hem de amonyak-hidrojen değişim işlemlerinde, sadece ağır su üretimi için özel olarak

tasarımlanmış

veya

hazırlanmış

olmayan

ekipman

tasarımlanmış

veya

hazırlanmış,

sistemler

içine

parçaları,

monte

ağır

edilebilirler.

su

üretimi

için

özel

Amonyak-hidrojen

olarak
değişim

işleminde kullanılan katalizör üretim sistemi ve reaktörde kullanıma uygun konsantrasyonda ağır su
üretimi için kullanılan su damıtma sistemleri bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Su-hidrojen sülfür değişim işlemini veya amonyak-hidrojen d e ğ i ş i m iş/emini kullanarak ağır su üretimi
için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ekipman kısımları şunlardır:
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 339
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Su-hidroje n sülfür değişim kuleleri

Su-hidroje n sülfür değişim işlemini kullanarak ağır su üretmek için özel olarak
tasarımlanmı ş veya hazırlanmış, 2 M P a veya daha fazla basınçta çalıştırılabilen, 6-9 m
arasınd a çapa ve 6 mm veya daha fazla korozyon sınırına sahip olan saf karbon çelikten
( A S T M A516 gibi) imal edilmiş değişim kuleleri.
6.2

Üfleyicile r ve K o m p r e s ö r l e r

Su-hidroje n sülfür değişim işlemini kullanarak ağır su üretimi için özel olarak
tasarımlanmı ş veya hazırlanmış, hidrojen sülfür gaz dolaşımını sağlamak (70 % den
fazl a HjS içeren) için kullanılan tek aşamalı (0.2 M P a veya 30 psi) Santrifüj üfleyiciler
vey a kompresörler. Bu üfleyiciler veya kompresörler, 1.8 MPa(260 psi) veya daha
yükse k emme basınçlarında çalıştırılırken, 56 mVs veya daha yüksek kapasiteye ve
ısla k hidrojen-sülfür (H S) ortamında sızdırmazlık özelliğine sahiptirler.
2

6.3

Amonyak-Hidroje n Değişim Kuleleri

Amonyak-hidroje n değişim işlemini kullanarak ağır su üretmek için özel olarak
tasarımlanmı ş veya hazırlanmış, yüksekliği 35 m (114.3 ft) ve daha uzun, 1.5 m(4.9 ft)
il e 2.5 m (8.2 ft) arasında çapa sahip ve 15 Mpa'dan daha büyük basınçlarda
çalıştırılabile n amonyak-hidrojen değişim kuleleri. Bu kuleler, iç parçaların
yerleştirilebilmes i ve dışarı alınabilmesi için en azından bir tane, flanşlı, eksenel ve
uygu n çapta açıklığa sahiptirler.
6.4

Kul e iç parçaları ve kademe pompaları

Amonyak-hidroje n değişim işlemi kullanarak ağır su elde etmek amacıyla özel olarak
tasarımlanmı ş veya hazırlanmış kuleler için kule iç parçaları ve kademe pompaları.
Kul e iç parçaları etkin gaz/sıvı temasını sağlamak üzere özel olarak tasarımlanmış
kontaktörler i içerir. Kademeli pompaları, bir temas kademesinin iç kısmındaki sıvı
amonyağı n kademe kulelerine sirkülasyonunu sağlamak için özel olarak tasarımlanmış
daldırılabili r pompaları içerir.
6.5

Amonya k parçalayıcılar

Amonyak-hidroje n değişim işlemini kullanarak ağır su üretmek için özel olara k
tasarımlanmı ş veya hazırlanmış, 3 Mpa (450 psi) veya daha yüksek basınçlard a
çalıştırıla n amonyak parçalayıcılar.
6.6

Kızılötes i absorbsiyon analizörleri

Döteryu m konsantrasyonunun 90% ya da daha üst değerlerinde hidrojen/döteryu m
oran ı analizini sürekli olarak yapabilme yeteneğine sahip kızılötesi absorbsiyo n
analizörleri .
6.7

Kataliti k yanıcılar

Amonyak-hidroje n değişim işlemi kullanarak özel olarak tasarımlanmış vey a
hazırlanmış , ağır su üretmede zenginleştirilmiş döteryum gazını ağır suya dönüştürme k
için kullanılan katalitik yanıcılar.
6.8

Ağır su iyileştirme sistemleri veya kolonları

Ağır suyun, reaktörde kullanıma uygun döteryum konsantrasyonuna sahip olmak üzer e
iyileştirmek için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış ağır su iyileştirm e
sistemleri veya kolonları.
AÇIKLAYICI N O T
Genellikle hafif suyu ağır sudan ayırmada kullanılan hu sistemler, daha az konsanırasyonlu ağır suda n
reaktörde kullanıma uygun ağır su (tipik olarak 99.75 % döteryum oksit) üretmek için
tasarımlanmış veya hazırlanmıştır.
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7.

Uranyumu

RESMÎ

dönüştürmek

için

özel

olarak

GAZETE

tasarımlanmış

S a y f a : 341

veya

hazırlanmış

ekipman ve tesisler

TANITICI N O T
Uranyum d ö n ü ş ü m tesisleri ve sistemleri, bir uranyum kimyasal formundan diğer bir veya daha fazla
kimyasal forma d ö n ü ş ü m ü gerçekleştirir. Bunlar; uranyum cevherinin U O , 'e, UOj'ün U0 'ye, uranyum
2

oksitin UF„'e veya UF,'ya, UF 'ün UF 'ya, UF 'nın tekrar UF„'e, UF„'ün uranyum metaline ve uranyum
4

4

6

fluorürün UOj'ye d ö n ü ş ü m ü . Uranyum çevrimindeki bir çok anahtar ekipman kısımları kimyasal işlem
endüstrisinin birçok parçalarıyla ortaktır. Örneğin, bu işlemlerde kullanılan ekipmanlar içinde fırınlar,
döner fırınlar, alev kule reaktörleri, sıvı santrifüjler, damıtma kolonları, sıvı-sıvı ç e k m e kolonları ve sıvı
yataklı reaktörler bulunmaktadır. Bununla birlikte az sayıda ekipman hazır halde temin edilebilir, çoğu
müşterinin ihtiyaçlarına ve isteklerine göre hazırlanmaktadır. Bazı durumlarda işleme işinde kulanılacak
kimyasal maddelerin (HF, F , CIFj ve uranyum fluorür gibi) korozyona yol açan özelliklerini bertaraf
2

etmek için özel tasarım ve inşaat gereksinimleri ortaya çıkar.

7.1

Uranyum cevher konsantrelerim UCtye çevirmek için özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış sistemler

AÇIKLAYICI N O T
Uranyum cevher konsantrelerinin UOj'e çevrimi ö n c e cevherin nitrik asit içinde ç ö z ü l m e s i ve sonra da
tributyl fosfat gibi ç ö z ü c ü kullanarak saflaştırılmış uranyum nitratın ç e k i l m e s i ile gerçekleştirilir.
Uranyum nitrat, konsantrasyon, denitrasyon veya amonyak gazıyla nötralizasyon işlemi ile UOj'e
dönüştürülür ve bundan sonra s ü z m e , kurutma ve ısıtma işlemleriyle amonyum diuranit üretilir.

7.2

U 0 3 ' ü UFg'ya çevirmek için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış sistemler
AÇIKLAYICI N O T
UOj'ün UF 'ya d ö n ü ş ü m ü direkt olarak fluorlama ile gerçekleşir. İşlem için fluor gazına veya CIFj'a
6

gereksinim vardır.

7.3

UC>3'ü UO^'ye çevirmek için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış sistemler
AÇIKLAYICI N O T
UO,'Un UOj'ye çevrimi UOj'ün parçalanmış amonyak gazı veya hidrojen ile indirgenmesi

sonucu

gerçekleşir.

7.4

U02'yi UF4'e çevirmek için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış sistemler
AÇIKLAYICI N O T
UOj'nin UF„'e çevrimi 3 0 0 - 5 0 0 ° C ' d e UO,'nin hidrojen fluorür gazıyla etkileşmesi sonucu gerçekleşir.
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UF4'U U F ö ' y a ç e v i r m e k için özel olarak t a s a r ı m l a n m ı ş veya h a z ı r l a n m ı ş sistemler
AÇIKLAYICI N O T
UF/ün

UF'ya

gerçekleşir.

dönüşümü

Atık

akışının

bir kule-reaktörün
-10°C'ye

içinde

soğutulmuş

fluor ile ekzo-termik reaksiyonu sonucunda

soğuk

tuzaktan

geçirilmesi

sonucu sıcak atık

gazlarındaki U F y o ğ u ş u r . Bu işlemin fluor gaz kaynağına ihtiyacı vardır.
6

7.6

U F 4 ' ü Uranyum metaline ç e v i r m e k için özel olarak t a s a r ı m l a n m ı ş veya h a z ı r l a n m ı ş
sistemler

AÇIKLAYICI N O T
U F ' ü n U metaline d ö n ü ş ü m ü m a g n e z y u m ( g e n i ş k ü m e ) veya k a l s i y u m ( k ü ç ü k k ü m e ) ile indirgenmesiyle
gerçekleştirilir. Reaksiyon uranyumun ergime sıcaklığının (1130 ° C ) üstündeki sıcaklıklarda gerçekleşir.

7.7

U F g ' n ı n U02'ye d ö n ü ş ü m ü için özel olarak t a s a r ı m l a n m ı ş veya h a z ı r l a n m ı ş sistemler

AÇIKLAYICI N O T
e

U F 'nın U O , ' y çevrimi aşağıdaki üç i ş l e m d e n biriyle gerçekleştirilir. Birinci işlemdeki U F , hidrojen
6

ve buhar kullanarak U O , 'ye indirgenir ya da hidrolize edilir, İkinci i ş l e m d e , su içinde çözelti ile U F
hidrolize edilir, amonyum diuraniti çöktürmek

için amonyak ilave edilir ve diuranit

820°C'de

hidrojenle U O j 'ye indirgenir. Üçüncü i ş l e m d e , UF„ gazı. C O . ve N H j su içinde birleşir ve amonyum
uranyl karbonat çöker. Amonyum uranyl karbonat UO_- ürünü eldesi için 500-600 ° C 'de buhar ve
hidrojen ile birleşir.
UF 'nın U 0 'ye çevrimi yakıt üretim tesislerinin ilk safhası olarak işlem görür.
6

7.8

2

TJFfj'mn U F ^ e d ö n ü ş ü m ü için özel olarak t a s a r ı m l a n m ı ş veya h a z ı r l a n m ı ş

sistemler

AÇIKLAYICI N O T
UF 'nın UF,'e ç e v r i m i hidrojen ile indirgenmesi sonucu gerçekleşir.
6

Yukarıdaki

listeye ilave olarak T A E K ' n u n uygun görecesi

özel. zorunlu ve

öngörülemeyen nükleer madde ve nükleer alanda kullanılan malzeme ve ekipmanlar.
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EK-2
ÇİFT-KULLANIML I NÜKLEER İLE İLGİLİ M A L Z E M E , EKİPMAN V E
İLGİLİ TEKNOLOJİNİN LİSTESİ

1. ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR
1.1. Akış şekillendirme fonksiyonu olan akış şekillendirme makinaları ve dönme
oluşturan makinalar ve miller, ve bu amaçla özel olarak tasarımlanmış yazılımlar:
(a)

(i) Üç ve daha fazla merdanesi olanlar (aktif veya kılavuz olarak);
(ii) İmalatçının teknik şartnamesine göre "sayısal kontrol" üniteleri
veya bilgisayar kontrolü ile donatılanlar;

(b)

İç çapı 75 mm (3 inç) ve 400 mm (16 inç) arasında olan silindirik
rotorları oluşturmak için tasarımlanmış rotor şekillendirici miller.

Not: B u bölüm, metali deforme etmek için tasarımlanan, sadece tek merdanesi olan ve
buna ilaveten mili destekleyen ancak iki yardımcı merdanesi olan, (direkt olarak
deforme etme işlemine katılmayan) makinaları içerir.
1.2. "sayısal kontrol" üniteleri, "sayısal
tasarımlanmış "yazılımlar" aşağıdadır:

kontrollü"

makina

akımları

ve

özel

Ekipmanın ayrıntılı özellikleri ekte verilmiştir.
1.3. Boyut kontrol makinaları, takımları veya sistemleri ve bunlarla ilgili özel olarak
tasarımlanmış yazılımlar:
(a) Bilgisayar veya sayısal kontrollü, aşağıda verilen her iki özelliğe de sahip boyut
kontrol makinaları:
(1) İki veya daha fazla eksenli,
(2) Tek boyutlu uzunluk "ölçme belirsizliği" (1.25+L/1000) um'ye eşit veya
daha az (daha iyi) olan ve hassaslığı 0.2um'den az(daha iyi) olan bir aletle test
edilmiş olan kontrol makinaları, (L mm olarak ölçülmüş uzunluktur.)
(b) Doğrusal ve açısal deplasmanı ölçen aletler;
(1) Aşağıdaki özelliklerin herhangi birine sahip olan doğrusal ölçme aletleri:
(i) Hassasiyeti 0.2um'ye eşit veya daha az (daha iyi) olan ve ölçme
aralığı 0.2mm'ye kadar olan temassız ölçme sistemleri
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(ii) Aşağıdaki özelliklerin her ikisine de sahip, doğrusal değişken
diferansiyel dönüştürücü ( L V D T ) sistemler:
(A) 5mm'ye kadar olan ölçme aralığında "doğrusallığı
%0.1'e eşit veya daha az(daha iyi) olanlar;
(B) +/- IK'lık standart test oda sıcaklığında günde %1'e eşit
veya daha az değişkenliği olanlar
(iii) Aşağıdaki özelliklerin her ikisine de sahip ölçme sistemleri:
(A) "Lazer" içerenler
(B) Standart sıcaklık ve standart basınçta ± 1 K sıcaklık
aralığı içinde en az 12 saat çalışanlar
(1) 0. lum veya daha iyi tam ölçekli çözünürlüğü olanlar
(2) "Ölçme belirsizliği" (0.2+L/2000) um'ye eşit veya
daha az (daha iyi) olanlar (L mm olarak ölçülmüş
uzunluktur.). Makina takımları, boyut kontrol
makinalan
ve
benzer
ekipmanlardaki
kayma
hareketinden doğan hatayı ölçmek amacıyla lazer
kullanan geri beslemesiz interferometre ölçüm
sistemleri hariçtir.
(2) "Açısal sapması" 0.00025° ye eşit veya daha az (daha iyi) olan açısal ölçme
aletleri;
Not: B u maddenin alt başlık (b) (2)'si optik ölçümleri kontrol etmez, örneğin
aynanın açısal yer değiştirmesini saptayan doğrusallaştırılmış ışık kullanan
otomatik kolimatörler
(c) Aşağıdaki özelliklerin her ikisine birden sahip, yarı kabukların doğrusal ve açısal
incelemesini birlikte yapan sistemler:
(1) Doğrusal eksen boyunca "ölçme belirsizliği" her 5mm için 3.5um'ye eşit
veya daha az(daha iyi) olanlar
(2) "Açısal sapması" 0.02" ye eşit veya daha az olanlar.
Not: Bu maddenin (c) paragrafında tanımlanan sistemler için özel olarak
tasarımlanmış et kalınlığı ve kenarlarının ölçümleri için yazılımları içerir.
"Ölçme Belirsizliği"
Ölçme duyarlılık seviyesi %95 olan ölçülebilir değişkenin doğru değeri, çıkış
değerinin hangi aralık civarında olduğunu tanımlayan karakteristik bir
parametredir.
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B u ölçme belirsizliği düzeltilmemiş sistematik sapmaları, düzeltilmemiş ani geri
dönüşü ve rasgele sapmaları içerir.
"Duyarlılık"
Ölçme aletindeki en az artış miktarı veya dijital aletlerde en az bit miktarıdır.
(Referans: A N S I B-89.1.12)
"Doğrusallık"
Doğrusallık gerçek karakteristikten pozitif veya negatif maksimum sapmadır.
"Açısal sapma"
Başlangıç konumundan dönmüş tablanın, gerçek konumu ile açısal konum
arasındaki maksimum farktır.
1.4. 850°C'nin üstünde çalışabilen, 600 mm(24 inç) veya daha küçük çaplı endüksiyon
bobinine sahip ve 5kW veya daha fazla güç girişi için tasarımlanmış vakum ve ortam
kontrollü (asal gaz) endüksiyon ocakları ve 5kW veya daha fazla güç çıkışı vermesi için
özel olarak tasarımlanmış güç kaynakları.
Teknik not:
B u maddeden hareketle yarı iletken plakaları işlemek için tasarımlanmış ocaklar kontrol
edilmemelidir.
1.5. "Eş basınçlı presler" maksimum çalışma basıncı 69 M P a veya daha yüksek basınca
ulaşabilen, iç çapı 152 mm'y< geçen boşluğa sahip ve özel olarak tasarımlanmış
maçalar, dökme kalıplar, kontroller veya bu amaç için "özel olarak tasarımlanmış
yazılımlar".
Teknik notlar:
(1) Boşluk boyutu, çalışma sıcaklığı ve çalışma basıncına ulaşıldıktan sonra
sabitleştirici (kılavuz) parçaları içermeyen boşluğun boyutudur. Bu boyut, iki
boşluktan hangisinin diğerinin içinde olduğuna bağlı olarak, basınç odasının iç
çapı veya yalıtılmış fırın odasının iç çapından küçük olandır.
(2) "Eş basınçlı presler"
Boşluktaki bir malzeme üzerine bütün yönlerden eşit basıncı çeşitli ortamlar
(gaz, sıvı, katı parçacıklar vs.) yardımıyla sağlayabilen ekipmandır.
1.6. "Özel tasarımlanmış yazılım" veya özel tasarımlanmış kontrol özelliklerinden birine
sahip "Robotlar" veya "Son İşlemciler"
(a) Güçlü patlayıcıları kullanmak için, ulusal güvenlik standartlarına uygun, özel
tasarımlanmış olanlar (Örneğin, elektriksel kod sınıflandırmasında güçlü patlayıcı
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kategorisinde olanlar)
b

(b) İşletme şartlarında azalma olmaksızın, 5x10* gray'dan daha fazla (silikon) ( 5 x l 0
rad(silikon)) radyasyona dayanabilecek şekilde ışınlama yoluyla sertleştirilmiş, özel
olarak tasarımlanmış olanlar
Teknik Notlar:
(1) "Robot"
Bir hat boyunca gidebilen veya noktadan noktaya .hareket eden ve "sensör"
kullanabilen aşağıdaki özelliklere sahip olan maniplasyon mekanizması:
(a) Çok fonksiyonlu olanlar
(b) Malzeme, parça, alet veya özel aygıtları üç boyutta değişken hareketlerle
konumlandırabilenler (yer değiştirme, çevirme)
(c) Üç veya daha fazla açık veya kapalı döngüsü olan, step motorları da
içerebilen servo-aygıtlan
(d) Eğit/Uygula metodu veya programlanabilir logic kontrollü olabilen bilgisayar
aracılığı ile mekanik müdahale olmaksızın "kullanıcı tarafından programlama"
özelliğine sahip olanlar.
Yukarıdaki tanım aşağıdakileri içermez:
(a ) Sadece elle veya tele operatörle kontrol edilebilen maniplasyon
mekanizmalar ı
(b ) Mekanik olarak belirlenmiş programlı hareketlere göre çalışan aygıtlara
kumand a eden sabit serili maniplasyon mekanizmaları. Bu program mekanik
olara k pin ve kama gibi sabit durdurucularla sınırlandırılmıştır. Hareketler serisi
v e yol veya açıların seçimi değişken ya da mekanik, elektronik veya elektrik ile
değiştirilebilm e özelliğine sahip değildir.
(c ) Mekanik olarak programlı hareketlere göre çalışan aygıtlara kumanda eden
v e mekanik olarak kontrol edilen değişken serili maniplasyon mekanizmalarıdır.
B u program mekanik olarak ayarlanabilir pin ve kama gibi sabit durdurucularla
sınırlandırılmıştır . Hareketler serisi ve yol veya açıların seçimi belirli bir
progra m şeması içinde değişkendir. Bir veya daha fazla hareketli eksende
progra m şemasının değiştirilmesi (örneğin pinlerin değişmesi veya kamaların
karşılıkl ı değişimi) sadece mekanik işlemlerle yapılır.
(d ) Mekanik olarak belirlenmiş programlı hareketlere göre çalışan aygıtlara
kumand a eden servo-olmayan kontrollü değişken serili
maniplasyon
mekanizmalarıdır . Bu program değişkendir. Ama, işlem sadece mekanik olarak
sabitlenmi ş elektrikli ikili (binary) aygıtlardan gelen ikili sinyal veya
ayarlanabili r durdurucular ile çalışır.
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(e) Depo kutularının dikey serisinin ana parçası olarak imal edilmiş ve depolama
veya geri alma için kutulara ulaşacak şekilde tasarımlanmış kartezyen
koordinatlı manipülatör sistemler olarak tanımlanan istifleyici vinçler.
(2) "Son-işlemciler"
" Son-işlemciler", tutucuları, "aktif alet ünitelerini" ve "robot'un manipülatör kolunun
sonundaki ana tablaya tutturulmuş diğer aletleri kapsar.
(3) Yukarıda (a)da belirtilen mekanizmalar, nükleer olmayan endüstriyel uygulamalar
(örneğin otomobil boyamada kullanılanlar gibi) için özel olarak tasarımlanmış robotları
kontrol etmek için tasarımlanmamıştır.
1.7. Titreşim Test Sistemleri, Ekipman, Bileşen ve bu amaçlı Yazılımlar:
(a) Geri besleme veya kapalı döngü kontrol teknikleri kullanan ve dijital kontrolörü de
içine alan, 20 H z ve 2000 Hz arasında 10g R M S de veya daha fazla titreşim kabiliyeti
olan ve ölçülü "boş tabla"sı 50 k N (11,250 Ibs) veya daha büyük kuvvetlere haiz
elektrodinamik titreşim test sistemleri.
ir

•*

(b) Titreşim testi için özel olarak tasarımlanmış yazılım ile birlikte, gerçek-zaman band
genişliği 5kHz'den daha büyük olan ve yukarıda (a) da kontrol edilen sistemler ile
kullanılmak üzere tasarımlanmış dijital kontrolörler.
(c) Yükselticili veya yükselticisiz ve ölçülü "boş tabla"sı 50kN veya daha büyük
kuvvetlere haiz olan, yukarıda (a) da ki kontrol edilen sistemler ile kullanılabilen
titreşim üniteleri
(d) Çok yönlü titreşim ünitelerini tek bir titreşim sistemine birleştirmek için
tasarımlanan ve ölçülü "boş tabla"sı bileşik kuvveti 50 k N (11,250 Ibs) veya daha büyük
kuvvetlere haiz yukarıda (a) da verilen ve kontrol edilen sistemler ile kullanılabilen
elektrik üniteleri ve test parçası destek yapıları.
(e) yukarıda (a) da tanımlanan sistemler ile veya yukarıda (d) de tanımlanan üniteler ile
kullanmak üzere elektronik üniteleri için "özel tasarlamış yazılım".
1.8. Vakum ve Kontrollü atmosferi olan metalurjik eritme ve döküm fırınları; ve özel
olarak kurulmuş bilgisayar kontrol ve görüntüleme sistemleri ve "özel olarak
tasarımlanmış yazılım":
(a) 1700°C'nin üzerinde erime sıcaklığında çalışabilen ve kullanılabilir elektrot
kapasiteleri 1000 cm ve 20000 cm arasında olan ark yeniden eritme ve döküm fırınları.
3

3

(b) 50 k W veya daha fazla güce sahip 1200 "C'nin üzerinde eritme sıcaklığında
çalışabilen eritme fırınları ve elektron demeti ile plazma atomizasyonu
2. M A L Z E M E L E R
2.1. 75 mm (3 inçj'den daha fazla dış çaplı tüp şeklinde veya silindirik katı şekillerde,
en büyük çekme mukavemeti 460 M P a (0.46 x 109 N/m ) olan veya 293 K (20 °C)'de
daha fazla mukavemete sahip alüminyum alaşımlar.
2
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2.2. Berilyum Metal, ağırlık olarak %50 den fazla Berilyum İçeren Alaşım, Berilyum
bileşikieri ve ürünleri. Aşağıda verilen hariçtir.
(a) X-ışınlı makinaları veya kuyu log cihazları için Metal Pencereler;
(b) Özellikle elektronik bileşen parçaları için tasarımlanmış veya elektronik devreler
için alt tabakalar (substrates) olarak imal edilmiş veya yarı-imal edilmiş Oksitler;
(c) Zümrüt veya değerli taşlar (aquamarine) formunda Beril (alüminyum ve berilyum
silikatı).
2.3. Çok düşük gümüş içeriği olan (milyonda 10 dan daha az) yüksek-saflıktaki (%99.99
veya daha fazla) Bizmut
2.4. Boron ve boron bileşikleri, karışımlar ve toplam boron içeriğinin ağırlığı %20"den
fazla olan boron-10 izotopu içeren malzemeler.
2.5. Magnezyumun dışında metalik katkı ağırlığı milyonda 1000 den daha az ve boron
içeriği milyonda 10'dan daha az olan yüksek saflıkta Kalsiyum.
2.6. Klortriflorid (CIF )
3

2.7. Aşağıda verildiği gibi sıvı aktinit metallerine dayanıklı malzemelerden yapılan
maden eritme potaları;
(a) 150 ml ile 8 litre arasında bir hacime sahip ve 98% veya daha fazla bir saflığa sahip
aşağıdaki malzemelerden birisi ile kaplanmış veya yapılmış maden eritme potaları

(i)

Kalsiyum florid (CaF,)

(ii)

Kalsiyum zirkonat (meta zirkonat) (CaZrO,)

(iii)

Seryum sülfat (Ce S )

(iv)

Erbiyum oksit (erbia) ( E r 0 )

(v)

Hafniyum oksit (hafnia) (HfD )

(vi)

Magnezyum oksit (MgO)

(vii)

2

3

2

3

2

Nitrat niyobyum-titanyum-tungsten alaşım
(yaklaşık %50 Nb, %30 T i , %20 W)

(viii)

Yitriyum oksit (yttria) ( Y 0 )

(ix)

Zirkonyum oksit (zirkonyum) (ZrO,)

2

(b) 50 ml ile 2 litre arasında bir hacimli

3

ve %99.9 veya daha fazla bir saflığa sahip

tantalyum ile sıvanmış veya yapılmış maden eritme potaları
(c) 50 ml ile 2 litre arasında bir hacime sahip ve tantalyum ile sıvanmış veya yapılmış
(98% veya daha fazla bir saflığa sahip), tantalyum karbid, nitrat veya borit ile (veya
bunların bileşikleri ile) kaplanmış maden eritme potaları.
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2.8. Fiberli veya Filamentli Malzemeler, Prepregler ve Kompozit Yapılar:
(a) Fiber yüzey değiştiriciye dayalı esterin ağırlığı %0.25 veya daha fazlasına sahip
aramid "fiber veya flamentli malzemeler" hariç, 12.7 x 106 m veya daha fazla bir "özgül
modüle" veya 23.5 x 104 veya daha fazla bir "özgül çekme mukavemetine" sahip
karbon veya aramidden yapılmış "fiber veya flamentli malzemeler; veya
(b) 3.18 x 106 m veya daha fazla bir "özgül modüle" ve 7.62 x 104 m veya daha fazla
"özgül çekme mukavemetine" sahip camdan yapılmış "fiber veya flamentl i
malzemeler";
(c) Sürekli yarınlar, rovingler, tovvlar veya genişliği 15 mm'den fazla olamayan tapeler
(bu terimler aşağıda açıklanmıştır) emdirilmiş, kısım 2.8 (a) veya (b) de tanımlanan
karbon veya cam "fiber veya flamentli malzeme"'den yapılmış termoset reçine.
(d) 75 mm (3 inç.) ile 400 mm (16 inç.) arasında iç çapa sahip tüp şeklinde yukarıda (a)
şıkkında tanımlandığı gibi'Tıber veya flamentli malzememden veya yukarıda (c)
şıkkında tanımlandığı gibi karbon prepreg malzemelerden yapılmış kompozit yapılar.
(a) Teknik not: "fiber veya flamentli malzeme" terimi yekpare monofilamentler,
yarn' lar, rowing'ler, towTar veya tape'ler anlamına gelir.
Tanımlar
Filament veya monofilament fiberin en küçük artışıdır, genellikle bir kaç um çapa
sahiptir.
Strand yaklaşık olarak paralel düzenlenmiş fılamentler demetidir, (tipik olarak 2 0 0 ' ü n
üzerinde)
Roving yaklaşık olarak paralel strandların demetidir, (tipik olarak. 12-120)
Y a m bükülmüş strandlar demetidir.
Tow birbirlerine paralel fılamentler demetidir.
Tape genellikle reçine ile emdirilerek, ağ gibi tek yönlü fılamentler, strandlar, rovingler,
tovvlar veya yarnlar ile yapılan bir malzemedir.
,
(b) "Özgül Modulus" 2 3 ± 2 °C lik bir sıcaklık ve % 5 0 ± 5 göreceli bir nemlilikte
ölçüldüğünde N / m cinsinden Young modülüsün N / m cinsinden özgül ağırlığına
bölünmesidir.
2

3

(c) "Özgül Çekme Mukavemeti" 23 ± 2 °C lik bir sıcaklık ve %50+5 göreceli bir
nemlilikte ölçüldüğünde N / m cinsinden en büyük çekme mukavemetinin N / m
cinsinden özgül ağırlığına bölünmesidir.
J

3

2.9. Metal, alaşımlar ve ağırlık olarak %60 veya daha fazla hafniyum içeren Hafniyum
Bileşikleri ve Ürünleri.
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2.10. %7.5'den daha fazla L i izotopu içeren Lityum veya ''Li izotopunca
zenginleştirilmiş Lityum içeren alaşımlar, bileşikler veya karışımlar ve bunlardan birini
içeren ürünler veya aletler.
Termoluminesan dozimetreler hariçtir.
Not: Lityum elementinin L i izotopu doğada atomca %7.5 oranında bulunur.
2.11. Kalsiyum dışındaki metalik katkı ağırlığı milyonda 200 den daha az ve milyonda
10 dan daha az boron içeren yüksek saflıkta Magnezyum
3

2

2.12. 293 K (20 °C)'de 2050 M P a (2.050 x 10 9 N/m ) (300 000 lb/inç ) veya daha fazla
yüksek çekme mukavemetine sahip Maraging Çelik.
2.13. Radyum-226, Radyum-226'lı Bileşikler veya Radyum-226 İçeren Karışımlar ve
bunlardan birini içeren Ürünler veya Aletler;
Aşağıdakiler hariçtir:
a. Medikal Aplikatörler;
b. Herhangi bir formda 0.37 G B q (10 miliküri)'den fazla radyum-226 içermeyen ürün
veya cihazlar.
2.14. 75 mm (3 inç)'den daha fazla dış çaplı tüp şeklinde veya silindirik katı şekillerde,
293 K (20 °C)'de en büyük çekme mukavemeti 900 MPa (0.9 x 109 N/m ) (130 500
lb/inç ) veya daha fazla mukavemete sahip Titanyum Alaşımlar.
2

2

2.15. Tungsten; tungstenden yapılmış parçalar, tungsten Karbid veya 100 mm (4 inç.)
den fazla 300 mm (12 inç.)'den az iç çapı ile bir delikli silindirik simetriye (silindir
dilimler içererek) ve 20 kg 'dan fazla bir kütleye sahip olan Tungsten Alaşımlar
(%90'dan fazla tungsten)
2.16. 1/500'den daha az hafniyum zirkonyum karışımı olan Z i r k o n y u m , %50'den daha
fazla zirkonyum içeren metal formundaki alaşımlar, bileşikler veya ürünler; 0. II) mm'yi
geçmeyen (0.004 inç.) kalınlığa sahip metal yaprak formundaki zirkonyum hariçtir.
2.17. Nikel Toz ve Gözenekli Nikel Metaller:
(a) %99 veya daha fazla nikel saflığı ve A S T M B 330 standardı ile ölçüldüğünde 10 ^m
den daha az parçacık boyutu olan nikel tozlar.

Filamentli nikel tozlar hariçtir.
(b) (a) şıkkında tanımlanan malzemelerden üretilen gözenekli nikel metaller
2

Alanı 1000 cm 'yi geçmeyen tek gözenekli nikel metal levhalar hariçtir.
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3. U R A N Y U M İZOTOP A Y I R M A EKİPMAN V E BİLEŞENLERİ
(Uyar ı Listesindeki elemanlarından ayrı olarak)
3.1 Saat başına 250g flordan daha fazla üretim kapasitesi olan flor üretimi için
elektroliti k hücreler
3.2 Rotor Demet Ekipmanı ve Körük Oluşturma Milleri ve Metal Kalıpları :
a) Gaz santrifüj rotor tüp bölümlerinin karıştırma ve kapak demeti için Rotor
Birleştirme Ekipmanı. Bu ekipmanlar hassas miller, mengeneler ve çekme
makinalarım içerir.
b) Gaz santrifüj rotor tüp bölümlerini ortak bir eksene getirmek için Rotor
Ayarlama Ekipmanı (Not: Normalde bu tür ekipmanlar, örneğin rotor tüp
bölümlerini ayarlamak için kullanılan havalı tokmağın hareketini kontrol eden bir
bilgisayara bağlı hassas ölçme numunelerinden ibarettir.)
c) Tek-katlı körüklerin üretimi için Körük Oluşturma Milleri ve Metal Kalıplar
(körükler yüksek mukavemetli alimünyum alaşımlar, maraging çelik veya yüksek
mukavemetli filamentli malzemelerden yapılır) Körüklerin boyutları şunlardır:
1) İç çapı 75mm 400 mm (3 in-16 in.) arasında olanlar
2) Uzunluğu 12.7 mm (0.5in.) veya daha fazla olanlar
3) Tek kat derinliği 2 mm'den daha fazla (0.08 in.) olanlar
3.3. Sabit veya hareketli, yatay veya düşey, santrifujlu çok düzlemli dengeleme
makinaları :
a) 600 mm veya daha fazla uzunluğu olan dengeleyici esnek rotorlar için
tasarımlanmış santrifAıjlu dengeleme makinalan. Bu makinalar aşağıdaki özelliklere
sahiptir.
1) Sallanma veya mil ucu çapı 75 mm veya daha fazla olanlar
2) Kütlesi 0.9'dan 23 kg'a (2-50 lb) kadar olanlar
3) Devir dönme hızı 5000 rpm'den daha fazla olanlar
b) İçi boş silindirik rotor bileşenlerini dengelemek için tasarımlanmış Santrifujlu
Dengeleme Makinalan. Bu makinalar aşağıdaki özelliklere sahiptir.
1) M i l ucu çapı 75 mm'den fazla olanlar
2) Kütlesi 0.9'dan 23 kg'a (2-50 lb) kadar olanlar
3) Kayış sürücü tipli olanlar
ve bunun için "özel tasarımlanmış bilgisayar yazılımı".
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3.4 Fiberli ve filament malzemeden laminatlar ve ke-mpozit yapılar imal etmek için öze l
olarak tasarımlanmış filament sargı makinalan. B u makinaların silindirik rotor çapı 7 5
mm ile 400 mm arasında ve uzunluğu 600 mm'den fazladır.
3.5 Aşağıdaki özelliklere sahip frekans değiştiriciler veya üreteçler :
a) 40. W veya daha fazla güç üreten çok faz çıkışlı olanlar
b) 600 ve 2000 H z frekans aralığında işletme özelliği olanlar
c) Toplam harmonik bozunumu %10'dan daha az olanlar
d) Frekans kontrolü %0.1 'den daha iyi olanlar
Moto r statorları (aşağıda tarif edilen) tedarik etmek için özel tasarımlanmış vey a
hazırlanmı ş ve üstte b) ve d) deki özelliklere sahip, %2 den daha az toplam harmoni k
bozunm a ve %80 den daha büyük verimliliği olan frekans değiştiriciler hariçtir.

Tanım:
"Motor Statorları "
-- 50-100 0 V A güç aralığında ve 600-2000 H z frekans aralığında bir vaku m
içind e sekronize çalışması için yüksek-hız çok fazlı alternatif akım ( A C )
histerisi z motorlar için özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış Halka-Şekill i
Statorla r
3.6 Lazerler , Lazer Yükselticileri ve Osilatörler:
a) 500n m ile 600nm arasındaki dalga boylarında 40W veya daha büyük ortalama
çıkış gücüyl e çalışan Bakır buhar lazerleri
b) 400n m ile 515nm arasındaki dalga boylarında 40Wdan daha büyük ortalama
çıkış gücüyl e çalışan Argon iyon lazerleri
c) Neodmiu m katkılı (camlardan ayrı) lazerler:
1) 1000nm ile I 100nm arasında çıkış dalga boyuna sahip, lns veya daha büyük
pui s zamanı ile Q-anahtarlı ve puis tahrikli ve aşağıdaki diğer özelliklere sahip
olanlar :
a) 40W'ı aşan ortalama çıkış gücüne sahip çapraz mod çıkışlı
b) 50Vv"ı aşan ortalama çıkış gücüne sahip çok-çapraz mod çıkışlı
2) lOOOn m ile 1100 nm aralıklı dalga boyunda ve 500 nm ile 550 nm arasında
çıkı ş dalga boyu veren, ikiye katlanmış frekansta 40W'dan daha fazla güç ile
çalışanla r
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d ) 1 kHz'den daha büyük frekanslı, 100ns den daha az bir puls'lu ve 300nm ile
800n m arasında dalga boylu, IW'dan daha büyük ortalama çıkış güç özellikli
ayarlanabili r puls'lu ve tek modlu osilatörler
e ) Frekansı 1 kHz'den daha büyük, 100ns den daha az pulslu ve 300nm ile*800nm
arasınd a dalga boylu, 30Wdan daha büyük ortalama çıkış güç özellikli ayarlanabilir
puls'l u lazer, yükselticiler ve osilatörler (tek mod osilatörleri hariç),
f) 720nm-800nm aralıklı dalga boyunda çalışan 30W dan daha büyük ortalama güç
çıkışlı , frekansı 125 Hz'den daha büyük ve 0.005 nm veya daha az band genişlikli
alexandrit e lazerleri
g ) 9800nm-llOOOnm aralıklı dalga boyunda çalışan 200ns den daha az puls'lu,
frekans ı 250 Hz'den daha büyük ve 500W dan daha büyük ortalama çıkış gücü olan
puls'l u karbondioksit lazerleri
h ) Frekansı 250 Hz'den daha büyük, 240 nm ve 360 nm dalga boyları arasında
çalışan , 500 Wdan daha büyük ortalama çıkış gücü olan puls'lu excimer lazerleri
(XeF , X e C l , K r F )
i ) 16 u.m çıkış dalga boyunda ve 250 Hz'den daha büyük frekansda çalışması için
tasarımlanmı ş para-hidrojen raman değiştiriciler
3.7 Atomik kütle birimi 230 veya daha büyük iyonları ölçebilen ve 230'da 2 -parçadan
daha i y i bir çözünürlüğe sahip kütle spektrometreleri.
a) İnduktiv olarak birleştirilmiş plazma kütle spektrometreleri (ICP/MS); ,

.

b) Sıcaklık giderici kütle spektrometreleri ( G D M S ) ;
c) Termal iyonizasyon kütle spektrometreleri (TIMS);
d) U F 'ya dayanaklı plaka ile kaplanmış bir kaynak bölümüne
bombardıman kütle spektrometreleri;
6

sahip

elektron

e) Aşağıdaki özelliklere sahip moleküller demet kütle spektrometreleri:
1) Molibden veya paslanmaz çelikten plakalarla çevrilmiş veya yapılmış bir
kaynak bölümü olan ve 193 K (-80 C) veya daha az soğutma özelliği olan bir
soğuk kapana sahip olanlar,
2) U F ya dayanıklı malzemeden plaka ile çevrilmiş veya yapılmış bir kaynak
bölümüne sahip olanlar,
6

f) Aktinitler veya aktinit floridleri ile kullanmak için
mikroflorlaştırma iyon kaynağı ile donatılmış kütle spektrometreleri

tasarımlanmış

Aşağıdaki özelliklere sahip bulunan, U F gaz akıntılarından besleme, ürün veya
artıklardan her zaman numune alma özelliği olan, özel olarak tasarımlanmış veya
hazırlanmış manyetik veya dört kutuplu ("quadrupole") kütle spektrometreleri
hariçtir.
6

1) 320 den daha büyük kütleler için birim çözünürlüğü olanlar,
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çevrilmiş veya yapılmış iyon

3) Elektron bombardıman iyonizasyon kaynakları
4) İzotopik analiz için uygun bir kolektör sistemine sahip olanlar
3.8 Alimünyum veya alimünyum alaşımlar, nikel ve ağırlıkça %60 daha fazla nikel
içeren nikel alaşımlar tarafından korunan veya yapılan basınca duyarlı elementlerle, 013kPa
arasında
her
noktada mutlak basıncı
ölçebilen
aşağıdaki
basınç
dönüştürücüleri(transdiisur):
1) Tam ölçeği 13 kPa'dan daha az ve duyarlılığı tam ölçeğin +/- %1'den daha iyi
olan "transdüsurlar
2) Tam ölçeği 13 kPa ve daha büyük olan ve duyarlılığı +/- 130 Pa'dan daha iyi
olan transdüsurlar
Teknik not:
1. Basınç Dönüştürücüleri basınç ölçümlerini elektrik sinyaline çeviren aletlerdir
3.9 Elle veya otomatik olarak kullanılan, bütünüyle alimünyum, alimünyum alaşımı,
nikel veya %60'dan fazla nikel içeren alaşımdan yapılmış, körük contalı ve 5 mm(0.2
in.) veya daha büyük olan valflar,
3.10 Aşağıdaki özelliklere sahip süper iletken selonoid elektromıknatıslar:
a) 2 teslas(20 kilogauss) dan daha fazla manyetik alan oluşturma özelliği olanlar
b) L / D (uzunluk/iç çap) oranı 2'den büyük olanlar
c) 300mm'den daha büyük iç çapa sahip olanlar
Not: Buna tıbbi nükleer manyetik rezonans ( N M R ) sanal sisteminin parçalan olarak
ihraç edilmiş ve özel olarak tasarımlanmış mıknatıslar dahil değildir.
3.11 Pompalama hızı 15000 litre/sn veya daha büyük olan, toplam vakum üretme
yeteneği 10" Torr (1.33xl0 mbar)'dan daha iyi olan, giriş boğaz boyutu 38cm(15 in.)
veya daha büyük olan vakum pompaları.
4

4

3.12 %0.1den daha iyi akım veya voltaj düzenlemesi ve 500 amp veya daha büyük akım
çıkışlı, 8 saatlik bir zaman periyodunda 100 V veya daha fazla sürekli gerilim üretme
özelliğine sahip olan doğru akım yüksek-güç kaynakları
3.13 %0.İden daha i y i akım veya voltaj düzenlemesi olan ve 1 amp veya daha büyük
akım çıkışlı ve 8 saatlik bir zaman periyodunda 20000 V veya daha fazla sürekli gerilim
üretme özelliğine sahip yüksek voltajlı doğru akım yüksek-güç kaynaklan
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3.14 50 m A veya daha büyük toplam iyon demeti akımı sağlayabilen tek veya çok iyon
kaynakları için tasarımlanmış veya donatılmış elektromanyetik izotop ayırıcılar
Notlar:
1. B u kısım uranyumun yanında kararlı izotopları da zenginleştiren ayırıcılar
içindir.
2. B u kısım iyon kaynaklı ve kolektörlü ayırıcıları kapsar.
3. B i r 50 m A iyon kaynağı, doğal besleme ile yılda 3g'dan daha az yüksek
zenginlikli uranyum ( Y Z U ) ayrıştırır.
4. A Ğ I R SU ÜRETİM TESİSİ İLE İLGİLİ EKİPMANLAR
(Uyarı Listesindeki elamanlardan ayrı olarak)
4.1 Vakum damıtma kulelerinde kullanmak için tasarımlanmış ve fosfor bronzdan
(Islaklığı geliştirmek için kimyasal olarak işlenmiş) yapılmış ve normal sudan ağır suyu
ayırmada kullanılan özel ambalajlar
4.2 Aşağıdaki karakterlere sahip, sıvı amonyakda ( K H N / N H ) potasyum amonyak
katalizörü olan seyreltik veya yoğun çözeltileri dolaştıran pompalar;
2

3

a) hava geçirmez (ör. Hava geçirmez olarak yalıtılmış) olacaktır.
b) yoğun potasyum amonyak çözeltileri (%1 veya daha fazla) için 1.5-60 M p a (15600 atm) işletme basıncı; seyreltik potasyum amonyak çözeltileri (%1 den daha az)
için 20-60 M p a (200-600 atm) işletme basınçlı olacaktır.
c) 8.5 mVs (5 ftvVdk) den daha büyük bir kapasiteli olacaktır.
4.3 2 M p a (300 psi) veya daha fazla nominal basınçta işletilebilen, 1.8 m veya daha
büyük çaplı saf karbon çelikten yapılmış su-hidrojen sülfat değiştirme tabla kolonları
Notlar:
1. Kolonların iç bağlantıları; hidrojen Sülfat/su karışımının korozyonuna karşı
dayanıklı malzemelerden yapılmış ve ters akım temasını kolaylaştırmak için
tasarımlanmış, 1.8m veya daha büyük etkin demet çapına sahip dilimlenmiş
Tablalardır. Bunlar elek tablalar, valf tablalar, kabarcık kapak tablaları veya turbo
ızgara tablaları olabilir.
2. Bû kısımdaki karbon çelik, tanecik sayısı 5 veya daha büyük östenetik A S T M
(veya ona eş standart) çelik olarak anlaşılmalıdır.
3. B u kısımdaki hidrojen Sülfat/su karışımlarının korozyonuna dayanıklı
malzemeler, 0.03 veya daha az karbon içeren paslanmaz çelik olarak anlaşılmalıdır.
4.4 Aşağıda uygulamaları verilen hidrojen-soğutuculu damıtma kolonları
a) -238 C (35 K ) veya daha az iç sıcaklıkla çalışacak şekilde tasarımlanmış olanlar
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b) 0.5-5 Mpa (5-50 atm) iç basıncınla çalışacak şekilde tasarımlanmış olanlar
c) Düşük sülfür içerikli veya eşdeğer soğutuculu ve hidrojen uyumlu 300 serisi
ince-taneli paslanmaz çelikten inşa edilmiş malzemeler
d) İç çapı 1 m veya daha büyük ve etkin uzunluğu 5 m veya daha büyük olanlar
Teknik not: Buradaki ince taneli paslanmaz çelik, A S T M (veya eş standart) tanecik
sayısı 5 veya daha büyük olan ince-taneli östenetik paslanmaz çelik
olarak anlaşılmalıdır.
4.5 1000 kg/s veya daha büyük bir hidrojen gaz çıkışı ve 35 K altında çalıştırmak için
tasarımlanmış turbo genişleticiler veya turbo genişletici-kompresör setleri
5. İÇ P A T L A M A (IMPLOSION) SİSTEMLERİ GELİŞTİRME EKİPMANI
5.1 500 keV veya daha büyük pik enerjili flash X-ışını jeneratörleri veya pulslu elektron
hızlandırıcılar. Tıbbi amaçlar için tasarımlanmış olanlar ve elektron demeti veya x-ışını
ışını kullanan cihazlar (ör. elektron mikroskop) dışındaki amaçlar için tasarımlanmış
aletlerin parçaları olan hızlandırıcılar hariçtir.
a) 500 keV veya daha büyük fakat 25 M e V den daha az pik elektron enerjisine
sahip hızlandırıcılar :
b) 25 M e V veya daha büyük pik elektron enerjisi ve 50 M Wdan daha büyük bir pik
güce sahip hızlandırıcılar (Pik güç= Pik potansiyel(V)xPik demet akımı (amp))
5.2 Mermileri saniyede 2 km veya daha fazla hızlandırma özelliği olan çok safhalı hafif
gaz silahları veya diğer yüksek-hızlı şjlah sistemleri (bobin, elektromanyetik,
elektrotermal veya diğer gelişmiş sistemler)
5.3 Aşağıdaki özelliklere sahip mekanik olarak dönen ayna kameraları ve özel olarak
tasarımlanmış bileşenler:
a) Saniyede 225000 kareden daha büyük kayıt etme özelliği çerçeve kameralar
b) Mikrosaniyede 0.5mm'den daha büyük kayıt hızı olan çizgi kameralar
Teknik not: Yukarıdaki kameraların bileşenleri, türbinler, yansıtıcılar, rulmandan
ibaret olan rotor demetleri ve sekronize elektron birimlerini içerir.
5.4 Elektroni k Çizgi ve Çerçeve Kameralar ve Tüpler:
a ) 50 ns veya daha az çözünürlüğü olan elektronik çizgi kameralar ve bunların
çizg i tüpleri
b ) 50 ns veya daha az çerçeve alma zamanı olan elektronik (elektronik olarak
kapanan ) çerçeve kameralar
c) Üstte (b) de belirtilen kameralarla kullanılan çerçeveleme tüpleri ve katı-hal
görüntülem e cihazları:
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1) Folokatod levha direncini azaltmak için bir saydam iletken kaplama üzerine
depolanmış fotokatoda sahip, yaklaşım odaklanmalı görüntü yoğunlaştırıcı tüpler
2)"Vidkan tüpler(SIT)
3) Kerr veya pockel hücre elektro-optik objektif kapağı
4) Üstte (b) de verilen kameralar için özel olarak tasarımlanmış 50 ns den daha
az hızlı görüntü geçiş zamanına sahip diğer çerçeve tüpleri ve katı-hal
görüntüleme cihazları
5.5 Hidrodinamik Deneyler için Ölçüm Cihazları
a) 10 us den daha az zaman aralıklarında saniyede 1 km'den fazla hızlan ölçen hız
interferometreleri (Doppler lazer interferometreleri, VISAR'Iar, DLI'lar vb.)
b) 100 kbar'dan daha büyük basınçlar için kullanılan manganin ölçme cihazları
c) 100 kbar'dan daha büyük basınçlar için kuvars basınç dönüştürücüleri
6. P A T L A Y I C I L A R V E İ L G İ L İ E K İ P M A N L A R
6.1 Fünyeler ve çok-noktalı başlatma sistemleri (patlayıcı bağlantı teli, tetikleyici, vb.)
a) Aşağıdaki elektrikli patlayıcı fünyeler:
(1) Patlama köprüsü;
(2) Patlama bağlantı teli;
(3) Tetikleyici;
(4) Patlama başlatıcısı
b)

Tek veya çoklu fünye kullanan düzenekler

6.2 Ateşleme setleri için elektronik bileşenler (değiştirme cihazları ve puls boşaltma
kapasitörleri)
6.2.1 Değiştirme Cihazları
a) Aşağıdaki özelliklere sahip soğuk-katod tüpleri (gaz krytron tüpleri ve vakum
spryton tüpleri dahil):
(1) Anot pik voltaj aralığı 2500 V veya daha fazla olanlar
(2) Anot pik akım aralığı 100 A veya daha fazla olanlar
(3) Anot geciktirme süresi 10 us-mikrosaniye- veya daha az olanlar
b) 500 A veya daha fazla pik akımı için, 15 us veya daha az anot geciktirme
zamanına sahip tetiklenmiş kıvılcım boşluğu tertibatı
c) Aşağıdaki özelliklere sahip hızlı anahtarlama fonksiyonuna sahip modüller veya
demetler
(1) Anot pik voltaj aralığı 2000 V'dan büyük olanlar
(2) Anot pik akım aralığı 500 A veya daha büyük olanlar
(3) Açma süresi 1 |is-mikrosaniye- veya daha az olanlar
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6.2.2 Aşağıdaki özelliklere sahip kapasitörler
a) Voltaj değeri 1.4 kV daha fazla, enerji depolaması 10 J daha fazla, sığası 0.5 pF
daha fazla ve seri indüktansı 50 nH daha az olanlar
b) Voltaj aralığı 750 V daha fazla, sığası 0.25 pF'dan daha fazla ve seri indüktansı
10 nH daha az olanlar
6.3 Ateşleme setleri ve eşdeğer yüksek akımlı puls jeneratörleri (fünyelerin kontrolü
için):
a) 6 l'dekileride kapsayacak şekilde çoklu kontrollü fünveleri hareket ettirmek için
tasarımlanmış patlayıcı fünye ateşleme setleri
b) Aşağıdaki özelliklere sahip portatif ve mobil kullanımlar için (xenon Hash lamba
sürücüsünü içerecek şekilde) tasarımlanmış modüler elektrikli puls jeneratörleri:
(1) Enerjisini 15u.s daha kısa sürede iletebilecek yetenekte olanlar
(2) Çıkışı 100 A daha fazla olanlar
(3) 40 ohm'dan daha az yüke yükselme zamanı 10us daha az olanlar
(4) Toz geçirmez kaplamalı olanlar
(5) 25.4 cm'den daha büyük boyutu olmayanlar
(6) Ağırlığı 25 kg daha az olanlar
(7) Geniş sıcaklık aralığı için (-50 "C'den 100 T ' a kadar) kullanılabilecek
olanlar veya havacılıkda kullanmaya uygun olanlar.
6.4 Aşağıdaki maddelerden herhangi birini %2'den daha fazla içeren
maddeler veya karışımlar:
a)

Patlayıcılar,

Siklotetrametilentetranitramin ( H M X )

b) Siklotrimetilentrinitramin ( R D X )
c) Triaminotrinitrobenzen ( T A T B )
d) Kristal yoğunluğu 1.8 g/cm'den daha fazla ve ateşleme hızı 8000 m/s'den daha
fazla herhangi bir patlayıcı
e)

Hekzanitrostilben (HNS).

7. N Ü K L E E R T E S T E K İ P M A N L A R I V E B İ L E Ş E N L E R İ
7.1 Osiloskop , transient Kayıtçıları ve aşağıdaki gibi özel tasarımlanmış bileşenler:
takılabilir üniteler, dış yükselticiler, ön-yükselticiler, örnekleme cihazları ve analog
osiloskop için katod ışın tüpleri
a)

Band-genişliğ i 1 G H z veya daha yüksek modüler olmayan analog osiloskoplar

b) Aşağıdak i özelliklere sahip modüler analog osiloskop sistemleri
i)

Band-genişliğ i I G H z veya daha yüksek merkezi sistemleri

ii) Band-genişliği 4 G l Iz veya daha fazla olan takılabilir modüller
c) Efekti f band-genişliği 4 GHz'dan daha fazla olan analog örnekleme osiloskoplan
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d) Analog'dan dijitale çevrim tekniğini kullanan dijital osiloskoplar ve transient
kayıtcıla n
Tekni k not:_"band-genişliği" şu şekilde tanımlanır: osiloskop yükselticisine sabit
giri ş voltajı uygulandığında maksimum ölçmenin %70.7 altına düşmeyecek şekilde
kato d ışın tüpü üzerinde sapmanın olmadığı frekans bandıdır.
7.2 Ano t puls yükselme zamanı lns'den daha düşük olan ve Fotokatod alanı 20 cnr'den
daha fazla olan fotomultiplier tüpler.
7.3 5 5 ohm'dan daha az özdirenç yüke 6 V'dan daha fazla çıkış voltajı olan ve puls geçiş
süres i ( voltaj yüksekliğinin %10 veya %90 arasındaki zaman aralığı olarak tanımlanır)
500 p s daha düşük yüksek hızlı puis jeneratörleri

8. D İ Ğ E R L E R İ
8.1 Trityum döteryum nükleer reaksiyonunu başlatmaya yarayan elektrostatik
ivmelendirme kullanan ve dış vakum sistemsiz çalışacak şekilde tasarımlanmış nötron
jeneratör sistemleri (tüpler de dahil).
8.2 Nükleer reaktörler ve nükleer maddeler ile ilgili aşağıdaki ekipmanlar:
8.2.1 Sıcak hücre ve radyokimyasal ayırma işlemini gerçekleştirmeye yarayacak şekilde
kullanılabilen ve aşağıdaki özelliklere sahip uzaktan kontrollü manipülatörler:
a) Sıcak hücre duvarı 0.6 m veya daha fazlasına etme kabiliyeti olanlar
b) 0.6 m veya daha fazla kalınlığı olan sıcak hücre duvarının tepesi üzerinden
bağlantı kabiliyeti olanlar
8.2.2 Soğuk alanda pencere alanı 0.09 m'den daha fazla, yoğunluğu 3 g/cm'den,
kalınlığı 100 mm veya daha fazla olan yüksek-yoğunluklu radyasyon zırhı ve bunun için
özellikle tasarımlanmış çerçeveler.
J

8.2.3 Dayanıklılığı işletme sırasında azalmayacak şekilde yapılmış, 5 x l 0 gray
(silikon)(5xl0 rad(silikon)) ve daha fazla radyasyon dayanıklılığına sahip radyasyona
dayanıklı televizyon kamerası veya lensleri
8.3 Trityum, trityum Bileşenleri veya 1000 hidrojen başına 1 trityum daha fazla atom
oranına sahip karışımlar ve bu şekilde oluşturulmuş ürün veya cihazlar:
Herhangi bir formda Trityum aktivitesi 1.48 Gbq'den daha fazla olmayan ürün veya
cihazlar hariçtir.
8.4 Aşağıdaki özelliklere sahip trityum tesisleri, ekipmanlar ve yapılar:
1. Trityumun üretilmesi, toparlanması, çıkartılması, yoğunlaştırılması veya işlenmesi
için tesisler;
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2. Trityu m tesisleri için kullanılacak ekipmanlar:
a)

Is ı atm a kapasitesi 150 Watt'dan daha yüksek olan 23 K (-250 "C) veya daha
düşü k sıcaklıklarda soğutma kapasitesinde olan hidrojen ve helyum soğutma
üniteler i

b) Saklam a ve saflaştırma ortamı olarak metal hidritleri kullanan hidrojen izotop
saklama ve saflaştırma sistemleri.
8.5 Ağı r sudan trityum üretimi veya ağır su üretimi için, hidrojen ile su reaksiyonunda
hidrojen izotopunu çekme için özellikle tasarımlanan veya hazırlanan platinlenmiş
katalizörle r
8.6 Helyum- 3 veya helyum-3 izotopu zenginleştirilmiş helyum, helyum-3 içeren
karışımla r ve bunların herhangi birini içeren ürün veya cihazlar
lg'dan dah a az Helyum-3 içeren ürün veya cihazlar hariçtir.
8.7 Yar ı ömrü 10 gün veya daha fazla fakat 200 yıldan daha az olan, alfa parçacık
salınım ı yapan radyonüklidler (kilogram başına 1 curie -37 GBq/kg- veya daha fazla
toplam alf a aktivitesine sahip radyonüklidlerden herhangi birisini içeren bileşik veya
karışımlar , ve bunlardan herhangi birini içeren ürünler veya cihazlar).
3.7 G B q (100 milicurie)'den daha alfa aktivitesi olan ürün veya cihazlar hariçtir.
8.8 Lityum izotopu ayrıştırma tesisleri ve ekipmanları:
1. Lityum izotopu ayırmak için tesisleri
2. Lityum izotopu ayrıştırma ekipmanları:
a)

Lityum amalgamı için tasarımlanmış sıvı-sıvı değiştirme kolonları

b) Civa ve/veya Lityum amalgam pompaları
c) Lityum amalgam elektroliz hücreleri
d) Yoğunlaştırılmış Lityum Hidroksit çözeltisi için buharlaştırıeılar.

E K : MAKİNE T A K I M L A R I N I N AYRINTILI ÖZELLİKLERİ
(Bu dokümanın 1.2 bölümünün ayrıntılı açıklamasıdır)
1.2 Sayısal Kontrol Üniteleri, Sayısal kontrollü Makina takımları ve bunlar için özel
tasarımlanmış yazılımlar:
(a) Not: Sayısal kontrol üniteleri ve gerekli yazılım için paragraf (c)(2)'ye bakınız.
(b) İki yada çok eksenli yüzey kontrollü elektronik cihazlarla donatılabilen metal,
seramik veya kompozitleri işleme için tasarımlanmış ve aşağıdaki özelliklere sahip
Makina Takımları:
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(1)
Konumlandırm a duyarlılığı, herhangi bir lineer eksende Dönme Makina
Takımları
(2)

Aşağıdak i özelliklerden herhangi birine sahip Freze Takımları:

(a) Konumlandırm a duyarlılığı herhangi bir doğrusal eksende 0.006 nım'den
daha az olanla r
(b) İki veya daha fazla çevresel dönme eksenli olanlar.
Not:

Aşağıdak i özelliklere sahip Freze Makinaları kontrole tabi değildir:
(a) X-eksen i boyunca hareket aralığı 2 nı'den daha fazla olanlar
(b) Konumlandırm a duyarlılığı X-ekseni üzerinde 0.030 nım'den daha
fazl a olanlar

(3)Aşağıdaki özelliklerden herhangi birine sahip Öğütme Makina takımları:
(a) Konumlandırma duyarlılığı herhangi bir lineer eksen üzerinde 0.004 nım'den
daha az olanlar
(b) İki veya daha fazla çevresel dönme eksenine sahip olanlar.
Not:

Aşağıdaki özelliklere sahip Öğütme makinalar kontrole tabi değildir:
(a) Aşağıdaki özelliklere sahip silindirik dış, iç ,iç-dış Öğütme Makinası
(1)

Sadece silindirik öğütme yapabilenler

(2)

Uzunluk veya çapı maksimum 150 mm olan parçaları işleyebilenler

(3)

Aynı anda ikiden daha fazla eksende konturlama yapamayanlar

(4)

c ekseninde konturlama yapamayanlar

(b) x,y,c eksenleri ile sınırlı iki yana salınabilir öğütücüler.
(c) Yazılımlı kesici öğütme makinaları
(d) Krankmilli veya Dirsekli Makaramili Öğütme Makinası
1. Konturlama için aynı zamanda konumlandırılan ve iki veya daha fazla
dönme ekseni olan Telsiz tip Elektrikli Boşaltma Makinaları
(c) Yazılım
(1)
(a) veya (b) kategorilerinde bahsedilen donanımların kullanımı, üretimi
veya geliştirilmesi için özel olarak geliştirilen veya tasarımlanan yazılımlar.
(2)

Elektronik cihaz veya sistemin herhangi bir kombinasyonu için yazılımlar

Not 1:
Herhangi bir elektronik cihazın ya da sistemin içinde bulunan veya
ayrıca ihraç edilebilen yazılımlar kontrol edilecektir.
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Not 2:
Kontrol edilmeyen Makina takımlarını çalıştırmak için kullanıla n
Makina takımlar veya kontrol ünitesi imalâtçıları tarafından özel olara k
tasarımlanan veya geliştirilen yazılımlar kontrol edilmeyecektir.

Teknik not: Terimlerin tanımı:
"lazer"

Uyarılmış radyasyon emisyonu ile yükseltilen ışık ürete n
bileşenler demetidir.

"nümerik kontrol"

Bir cihaz tarafından işletme sırasında oluşan
kullanarak otomatik olarak kontrol edilmesidir.

"Konumlandırma Duyarlılığı"

Nümerik
olarak
takımlarının duyarlılığıdır.

kontrol

edilen

sayısa l

Makin a

(a) Test koşulları(ISÜ/DIS 230/2. paragraf 3):
(1) Duyarlı ölçüm ekipmanları ve Makina takımları,
ölçmeden 12 saat önce ve ölçme esnasında aynı
oda sıcaklığında tutulacaktır.
(2) Makina, herhangi bir mekanik, elektronik veya
bilgisayar yazılım ile donatılacaktır.
(3) Ölçüm
cihazlarının
duyarlılığı
makinanın duyarlılığından 4 kez
olmalıdır.
(4) Sürgü sürücüleri için güç
özelliklere sahip olmalıdır:

kaynağı

ölçülecek
daha iyi

aşağıdaki

i.

Şebeke gerilimindeki
voltaj değerinin ±
olmamalıdır.

ii.

Frekans değişimi istenilen frekansın
%2'sinden fazla olmamalıdır.

iii.

Şebekenin devre
verilmemelidir.

dışı

değişme istenilen
%10'undan
fazla

kalmasına

±

izin

b

( ) Tes t programı (paragraf 4)
(1 ) Ölçmeler eksen üzerinde bir sınırdan diğerine
doğr u artırma yöntemiyle yapılmalıdır. Bu yapılırken
başlangı ç noktasına dönmemesine dikkat edilmelidir.
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(2) Ölçme yapılmayan eksen
noktada durdurulmalıdır.

test

sırasında

orta

(c) Test sonuçlarının sunulması

Ölçme sonuçları şunları içermelidir:
(1) "Konumlandırma Duyarlılığı" (A)
(2) Ortalama hata (B)

"program"

Herhangi bir işlemi yapmaya yarayan komutlar dizini.
Elektronik
bilgisayarın
işletebileceği
forma
dönüştürülebilen komutlar dizini.

"Sensörler"

Kızılötesi görüntüleme, akustik görüntüleme, dokunmayı
algılayıcı,Atalet konumlandırma ölçümü, optik veya
akustik aralıkları veya kuvveti yada tork'u ölçebilen
detektörleri kapsar.

"kullanıcı erişimli programlama"

Kullanıcıya programı aşağıdakiler dışında
ekleme ve geliştirmeye izin veren tesis:

değiştirme,

(a) Tellerin ve bağlantıların fiziksel olarak değiştirilmesi
veya
(b) Giriş
parametrelerini
de
kontrollerinin düzenlenmesi

içeren

fonksiyon

Yukarıdak i listeye ilave olarak T A E K ' n u n uygun göreceği özel, zorunlu ve
öngörülemeye n nükleer ve nükleer olmayan alanda kullanılabilen çift amaçlı malzeme
ve ekipmanlar .
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EK-3

İHRACAT İZİN F O R M U

- İhracat Yapacak Kişi/Kuruluş
Unvanı:
Adresi :
Telefon N o
Fax N o

- İhracat Yapılacak Yer
Ülke :

Şehir:

Kişi/Kuruluş Unvan ve Adresi:

- Çıkış Gümrüğü

- İhra ç Edilecek Kalemin Ait Olduğu Liste
Nüklee r Transfer Uyan Listesi

Q

GTIP:

Çift-Kullanıml ı Ekipman, Malzeme ve Teknoloji Listesi

Q

GTIP:

- İhra ç Edilecek Kalemler Hakkında Bilgi
(Malzeme , Ekipman ve Bileşenlerin )
Cins i :
Mikta r (Adet/Ağırlık) :
Kullanı m amacı :
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EK-4

BAŞVURU İÇİN G E R E K L İ B E L G E L E R

- Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı ve Tescilli Üye Belgesi fotokopisi

- T A E K ' n u n " M a l ve Hizmet Üretimi ve Yayım Satışlar Genelgesi" nde belirtilen

ücretin

Kuru m hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu

- Gerekli görüldüğünde T A E K tarafından istenecek diğer belgeler

EK-5

TESELLÜM TEYİDİ BELGESİ

Aşağıd a cins; miktar ve değeri bildirilen mallar

tarafından

ye

getirilmi ş ve dış ticarete ilişkin mevzuata tabi kılınmıştır.

-İhracatı yapılan kalemin tanımı
-Miktar
-Değeri

:

-Giriş beyannamesinin tarih ve no'su :
-İhracatçı firmanın isim ve adresi

GÜMRÜK İDARES İ

Tarih
İmza ve Resmi Mühür:
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : .16 5
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Başbakanlıkta n :

ÖN GÜVENLİK ANALİZ RAPORU KAPSAMINDA KALİTE
TEMİN ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
A m a ç , Kapsam , Dayanak , T a n ı m l a r

Ama ç
M a d d e 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bir nükleer tesisin ön güvenlik analiz raporunda
yer alan kalit e temin faaliyetleriyle ilgili standart formatı belirlemek ve değerlendirmeler için
ihtiyaç duyula n bilgileri tanımlamaktır.

Kapsa m
M a d d e 2- Bu Yönetmelik, bir nükleer tesisin ön güvenlik analiz raporunda yer alması
ve inşaat izn i aşamasında değerlendirilmesi gereken kalite temini ile ilgili bilgileri kapsar.

Dayana k
M a d d e 3- B u Yönetmelik 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 4
üncü maddesini n (e) bendi ile, 18/11/1983 tarihli ve 83/7405 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile
yürürlüğe konula n Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük hükümlerine
dayanılara k hazırlanmıştır.

Tanımlar
M a d d e 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu,
b) Başvuru sahibi: Nükleer tesisler için yer lisansı, inşaat lisansı y a da işletme lisansı
almak isteyen kişi veya kuruluşları
ifade eder.
B u Yönetmelikte kullanılan terimlerin anlamı 9/9/1991 tarihli ve 20986 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliğinde ve 13/3/1997 tarihli ve 22932 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetim Yönetmeliğinde
belirtilmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Esaslar, Kullanım Alanı, Yükümlülük, Yaptırım
Ön güvenlik analiz raporu kalite temin esasları
Madde 5- Ön güvenlik analiz raporunda yer alacak kalite temini ile ilgili bölümler
aşağıda belirtilmiştir;
a) Organizasyon
b) Kalite temin programı
c) Tasarım kontrolü
d) Tedarik belgelerinin kontrolü
e) Talimatlar, prosedürler, çizimler
f) Belgelerin kontrolü
g) Satın alınan malzeme, ekipman ve hizmetlerin kontrolü
h) Malzeme, parça ve bileşenlerin kontrolü ve tanımlanması
i) Özel proseslerin kontrolü
j) Denetim
k) Test kontrolü
1) Ölçme ve test ekipmanlarının kontrolü
m) Teslim alma, depolama, nakil
n) Denetim, test ve işletme durumları
o) Uyumsuz malzeme, parça ve bileşenler
p) Düzeltme faaliyetleri
r) Kalite temin kayıtları
s) Uygunluk Değerlendirmesi
Organizasyon
Madde 6- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünde organizasyonla ilgili
olarak yer alacak bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Kalite temin programının oluşturulduğunun ve uygulandığının güvencesi veya
herhangi bir etkinliğin uygun olarak yapıldığının doğrulanması ile ilgili kalite temin
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fonksiyonlarını yerine getiren organizasyonların ve kişilerin görev ve yetkileri
açıkça
belirtilir. Başvuru sahibi, mühendislik firmaları, nükleer buhar sistemi tedarikçisi, inşaatçı ve
eğer inşaatçıdan farklı ise inşaat yöneticisi de dahil olmak üzere projede görevli başlıca
sorumlu organizasyonların yetki alanları ile sorumluluk ilişkilerini gösteren yapılanma
şemaları
ve işlevsel sorumluluklarının tanımlamaları yer alır.
Kalite temin
organizasyonlarının ve tedarik, imalat, inşaat, montaj, test. denetim ve teftiş sırasında kaliteyi
etkileyen faaliyetleri gerçekleştiren diğer alt organizasyonların yapıları, sorumlulukları,
yetkileri ve sorumlu organizasyon yönetimi ile ilişkileri açık olarak tanımlanır. Bunlara ek
olarak, projede çalışan sorumlu organizasyonlar ya da doğrudan başvuru sahibi için çalışan
firmalar arasındaki ilişkileri gösteren bir kapsamlı proje organizasyon şeması da verilir. Ön
güvenlik analiz raporunda;
a) Kalite temin işlevlerini yerine getiren kişilerin ve organizasyonların, kaliteyi
ilgilendiren sorunlarının belirlenmesinde; bu sorunların çözümlerinin belirlenmesi, önerilmesi
ve başlatılmasında; ve bu çözümlerin yürütülmesinde, gerekli olan yetki ve organizasyon
içinde uygulamalardaki bağımsızlıklarını ortaya koyan esaslar açıklanır.
b) Kontrol, .denetleme, uygunluk değerlendirmesi ve yapılan bir etkinliğin doğru
olarak yapılıp yapılmadığını tetkik eden kişi ve organizasyonların üretim ile ilgili baskılardan
etkilenmediklerini ortaya koyacak gerekli yetki ve organizasyon içinde uygulamalardaki
bağımsızlıklarının güvencesini sağlayan esaslar tanımlanır.
c ) Herhangi bir yerde, kalite temin programının kontrolünü etkileyen faaliyetlerin
yapılması halinde, kalite temin programının yürütülmesinin güvencesini sağlamakta öncelikli
sorumluluğa sahip kişi ya da kişilerin, bu sorumluluğu taşıyabilmeleri için, hiyerarşik yapıyı
göz önüne almadan, gerekli yönetim düzeylerine doğrudan ulaşabilmelerinin güvencesini
sağlayan esaslar açıklanır.
d) Kalite temin fonksiyonlarını yerine getiren kişilerin, kalite temin ile ilgili görevleri
yerine getirirken, teknik yönlendirme ve idari kontrollerinin (maaşların denetimi, işe alma/
işten çıkarma, atama) kimin tarafından yapılacağı belirtilir.
e) İşin durdurulması veya bir süre daha sürdürülmesinin kararı, ya da eksiklik uygun
bir şekilde giderilinceye kadar geçici olarak kabul edilen malzemenin kullanımı, dağıtımı
veya montajı için yazılı sorumluluk ve yetki verilmiş makamlar ve kuruluşlar belirtilir.
0 Organizasyonları içerisinde kalite temin fonksiyonlarını yerine getiren kişi ve
grupların ayrı ayrı kalite temin programlarını etkin olarak yerine getirmelerinde gerekli yetki
ve uygulamalardaki bağımsızlığa sahip olmaları için, yüklenici ve alt yükleniciler tarafından
gerekli şartların karşılandığının güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.
g) Başvuru sahibinin, kalite temin programının ya da herhangi bir bölümünün
oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili olarak diğer yüklenicilere yetki verdiği işlerin kapsamı
açıklanır.
h) Başvuru sahibinin yapacağı ve/veya diğer
yaptıracağı kalite temin fonksiyonları açıkça tarif edilir.

organizasyonlara

yetki

vererek

i) Başvuru sahibinin, diğer organizasyonları yetkilendirdiği kalite temin program
parçalarının kontrolünü sağlamak için kullanacağı yöntem ve yetki verilen kalite temin
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fonksiyonlarının uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğinin doğrulanmasından sorumlu
organizasyon tanımlanır.
j) Kaliteyi etkileyen faaliyetlere ilişkin, başvuru sahibi ve başlıca yüklenicileri
arasında açık ve etkin bir iletişimin bulunduğu gösterilir.
Kalite temin programı
M a d d e 7- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün kalite temin
programı alt bölümünde yer alan kalite temin programı, Kurum'un öngördüğü esasların
karşılandığının ve bu esasların karşılanma yöntemlerinin belirlenebilmesin i sağlayacak
şekilde yeteri kadar ayrıntılı olarak hazırlanır. Kalite temin programı alt bölümünde yer
alacak bilgiler şunlardır:
a) Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetim Yönetmeliğinin 2 n c i maddesindeki
aşamalarla ilgili kalite temin programlarının uygulanmasında kullanılacak kabul edilebilir
yöntemler ve rehberler belirtilir ve bunların uygulanmasından sorumlu organizasyon birimi
tanımlanır.
b) Kalite temin programı tarafından kontrol edilecek güvenlikle ilgili yapı, sistem ve
bileşenler tanımlanır.
c) Proje kapsamındaki
çizelgesi ile uyumlu olarak,
oluşturulacağına dair güvence
edilecek faaliyetten önce nasıl
açıklanır.

kaliteyi etkileyen faaliyetlerin uygulanmasıyla ilgili zaman
kalite temin programının, mümkün olan en kısa zamanda
sağlanır ve bu kapsamda, kalite temin programının, kontrol
oluşturulacağı ve faaliyet devam ederken nasıl uygulanacağı

d) Ön güvenlik analiz raporunun sunulmasından önce başlayan ve kaliteyi etkileyen
faaliyetler bu bölümde yer alır; tasarım, tedarik ve sahanın hazırlanması sürecindeki
güvenlikle ilgili faaliyetler tanımlanır.
e) B u faaliyetlerin, nükleer güç tesisleri ve yakıt yeniden işleme tesisleri için kalite
temin kriterleri ile ilgili Kurumun yaptığı düzenlemelerle uyumlu bir kalite temin programı
tarafından nasıl kontrol edileceği açıklanır.
f) Kalite temin programının, yazılı politika, prosedür ya da talimatlara göre nasıl
belgelendiği ve bu politika, prosedür veya talimatlara göre nasıl uygulandığı belirtilir.
g) Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetim Yönetmeliğinin 2 nci maddesindeki
aşamalarda gerekli görülen her bir faaliyet için kalite temin programının uygulanmasında
kullanılan kalite temin programı prosedürleri ya da talimatlarının bir listesi bulunur.
h) Yer alan prosedür listesi her bir prosedür tarafından nükleer güç tesisleri ve yakıt
yeniden işleme tesisleri için kalite temin kriterleri ile ilgili Kurumun yaptığı düzenlemeler
göz önüne alınarak hangi kriterin yerine getirildiğini belirtir. Bazı gerekli prosedürlerin hazır
olmaması durumunda, bunların hazırlanmasıyla ilgili zaman çizelgesi yer alır.
i) Kaliteyi etkileyen faaliyetleri yapan personelin uygun vasıflara haiz olmasını
sağlayacak olan yeterli eğitim ve bilgilendirme ile ilgili program tanımlanır. Eğitim ve
bilgilendirme programı;
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yürüten personelin, ilgili faaliyetlerin teknik ve

2) Kaliteye etki eden faaliyetleri yürüten personelin ilgili el kitapları, talimatlar ve
prosedürlerin kapsamı ve amacıyla ilgili olarak bilgilendirilmesi,
3) Uygun eğitim prosedürleri oluşturulması,
ile ilgili imkanların nasıl sağlandığını açıklar.
j) Başvuru sahibi ve onun başlıca yüklenicilerinin kalite temin programlarının etkin
biçimde yerine getirilmesindeki sorumluluk hiyerarşileri ve bu hiyerarşilerle ilgili
vasıflandırma gereksinimleri tanımlanır.
19 Kaliteyi etkileyen faaliyetlerde,
1) Uygun ekipmanların kullanılmasının,
2) Faaliyetlerin yürütülmesi
koşullarının sağlanmasının,

için gerekli

temizlik ve benzeri gibi uygun çevre

3) B u faaliyetlerin gerekli önkoşullarla uyumlu, kontrollü ve uygun koşullar altında
yürütülmesinin,
temini ile ilgili ölçüler açıklanır.
l ) Kalite temin programının kapsamının, uygulanmasının ve etkinliğinin yeterli
düzeyde olduğunun
tayin edilmesi için düzenli olarak yönetim tarafından gözden
geçirildiğinin güvencesini ortaya koyacak esaslar belirtilir.
m) Başvuru sahibinin kalite teinin organizasyonunun üstünde veya dışında bulunan
yönetim tarafından gözden geçirilmesiyle ilgili şartlar belirtilir.
n) Başvuru sahibinin kalite temin organizasyonunun;
1) Başlıca yüklenicilerin
belgelemesi,

kalite temin programlarını gözden geçirip anlaşmaları

2) Yüklenicilerin kalite temin program faaliyetlerinin denetimlerini idare etmesi veya
idare etmiş olması
ile ilgili güvenceyi sağlayacak esaslar açıklanır.
Tasarım kontrolü
M a d d e 8- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün tasarım kontrolü alt
bölümünde yer alacak bilgiler şunlardır:
a) Tasarımların kontrol edilmesine dair;
1) Güvenlikle ilgili yapı, sistem ve bileşenlere uygulanabilecek düzenleme şartlarının
ve tasarım temellerinin şartname, çizim, prosedür ve talimatlar haline doğru şekilde
getirildiğinin,
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2) Tasarım belgelerinde uygun kalite standartlarının tanımlandığının,
3) B u gibi standartlardan sapmaların kontrol edildiğinin,
güvencesini sağlayan tasarım ölçüleri açıklanır.
b) Yapı, sistem ve bileşenlerin güvenlikle ilgili işlevlerini yerine getirebilmesi için
önemli olan malzeme, parça, ekipman ve uygulanan işlemlerin seçilmesindeki uygunluğun ve
gözden geçirmelerdeki yeterliliğin güvencesini ortaya koyan esaslar belirtilir.
c) Reaktör fiziği, mukavemet, ısıl, hidrolik ve kaza analizleri, malzeme uygunluğu,
hizmet içi denetim, bakım ve onarım için ulaşılabilirlik gibi tasarım konularında tasarım
kontrol esaslarının uygulanması için hazırlanan program tanımlanır ve denetim ve testler için
kabul kriterleri ile ilgili esaslar açıklanır.
d) Analizlerin tasarıma uygulanan kod ve standartlarla uyumlu olduğunun güvencesini
sağlayan esaslar açıklanır.
e) Tasarımın yeniden gözden geçirilmesi, alternatif hesaplama yöntemlerinin
kullanılması y a da en kötü tasarım koşulları altında yapılan yeterliliği ortaya koyacak test
programının performansı gibi, tasarım yeterliliğinin kontrolünü veya doğrulamasının
güvencesini ortaya koyan esaslar tanımlanır.
f) Tasarımın doğrulanmasından ya da kontrolünden sorumlu organizasyon ve
hiyerarşik yapı tanımlanır ve doğrulama veya kontrol işlemini yerine getiren kişi ya da
grupların tasarımı yapan kişilerden farklı (fakat aynı organizasyondan olabilirler) kişiler
olduğunun güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.
g) Tasarımla ilgili çakışan sorumlulukların kontrolü, tanımlanması ve katılımcı
tasarım organizasyonlarının arasındaki koordinasyonun sağlanması ile ilgili esaslar açıklanır.
h) Tasarımla ilgili çakışan sorumluluklar ve değişiklikler ile ilgili belgelerin yeniden
gözden geçirilmesi, kabulü, yayımlanması, dağıtımı, toplanması ve depolanmasına dair
katılımcı tasarım organizasyonları arasında etkin olacak esaslar ve bu esasların, iptal edilmiş
tasarım bilgilerinin yanlış kullanımının önlenmesi için tasarım belgelerinin kontrolünün
güvencesini nasıl sağladığı açıklanır.
i) Tasarım değişikliklerinin orijinal tasarıma uygulanan tasarım kontrolleri ile aynı ve
eğer orijinal tasarımı yapan organizasyon başka bir organizasyonu sorumlu olarak
yetkilendirmedi ise orijinal tasarımı yapan kuruluş tarafından gözden geçirilmiş ve
onaylanmış tasarım kontrollerine tabi tutulacağının güvencesinin sağlanması için
uygulanacak esaslar açıklanır.

Tedarik belgelerinin kontrolü
Madde 9- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün tedarik belgelerinin
kontrolü alt bölümünde yer alacak bilgiler şunlardır:
a) Başvuru sahibi ya da onun yüklenicileri veya alt yüklenicileri tarafından satın
alınmış olan malzeme, ekipman ve hizmetlerin tedariki için düzenlenen belgelerin ve bu
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belgelerdeki değişikliklerin, istenen kaliteye ulaşılması için tedarik belgelerinin kontrolü
bölümünde aşağıdaki maddeler yer alır ya da bu maddelere atıfta bulunulur;
1) Uygulanabilir düzenleme, kod ve tasarım şartlan,
2) Kalite temin programı şartları,
3) Talimat, prosedür, çizim, şartname, denetim ve test kayıtlan ve tedarikçi tarafından
hazırlanacak, sunulacak ya da alıcının onayı ya da kabulü için hazır bulundurulacak kalite
temin kayıtları gibi tedarikçi belgeleri için şartlar,
4) Tedarikçinin kalite temin kayıtlarının alıkonulması, kontrolü ve bakımı için şartlar,
5) Tedarikçinin tesis ve iş belgelerinin, alıcının denetim ve teftişi için gerektiğinde
temin edilmesi ile ilgili şartlar,
6) Tedarikçinin tedarik gereklerinden sapmalarının idaresi ve rapor edilmesi ile ilgili
şartlar.
b) Tedarik belgelerinin hazırlanması sırasında yetkili personel tarafından alınacak
kontrol sorumlulukları ve hareket sırasının açık tanımı yer alır.
c) Tedarik belgelerindeki değişiklik ve revizyonların orijinal belgeye uygulanan
gözden geçirme ve kabul gerekleriyle aynı gereklere tabi olmasının temini ile ilgili esaslar
açıklanır.
d) Tedarikçinin satın alınan malzeme, ekipman ve hizmetler için bunların güvenlik
açısından önemleriyle orantılı kapsamda kalite temin programının bulunduğunun ve bunun
uygulanmasına yönelik bilgilerin tedarik belgelerinde yer aldığının güvencesini sağlayan
esaslar açıklanır.
e) Tedarikçinin,
tedarik gereklerini yerine getirebileceğinin
güvencesinin
sağlanabilmesi için alıcının, tedarik emri verilmeden ya da kontratı yapılmadan önce,
tedarikçiyi değerlendirmiş olduğunun güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.
f) Yedek parçalar için tedarik belgelerinin en az orijinal parçaların tedarik belgelerine
uygulanan kontrollere tabi tutulduğunun güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.
Talimatlar, p r o s e d ü r l e r , çizimler
M a d d e 10- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün talimatlar
prosedürler çizimler alt bölümünde yer alacak bilgiler şunlardır:
a) Kaliteyi etkileyen, tasarım, tedarik, imalat, inşaat ve montaj, test, denetim ve teftiş
gibi faaliyetlerin uygun şekilde belgelenmiş talimat, prosedür ya da çizimlerle belirlendiğinin
ve bu faaliyetlerin belgelenmiş talimat ve prosedürlere göre idare edileceğinin güvencesine
dair esaslar açıklanır.
b) Belirli faaliyetlerin uygun şekilde yerine getirildiğinin tespiti için belgelenmiş
talimat ve prosedürlerin uygun nicel (boyut, tolerans ve işletme limitleri gibi) ve nitel (işçilik
numuneleri, kaynak radyografisi kabul standartları gibi) kabul kriterlerinin sistemi açıklanır.
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Belgelerin kontrolü
Madde 11- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün belgelerin kontrolü
alt bölümünde, talimatlar, prosedürler, çizimler ve bunlarda yapılan değişiklikler gibi kaliteyi
etkileyen faaliyetleri belirleyen belgelerin kontrolünün oluşturulmasına dair esaslar açıklanır.
Açıklama, aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi ile ilgili kontrol esaslarını kapsar.
a) Belgelerin, yeterlilik (bilgi açık ve doğru şekilde bulunur) için gözden geçirilmesi
ve belirlenen faaliyet başlamadan önce yayımlanması ve faaliyetin yapılacağı yerlerde
kullanılması için başvuru sahibinin yetki verdiği personel tarafından onaylanması.
b) Güncelliğini kaybetmiş ya da iptal edilmiş belgelerin yenilenmiş uygulanabilir
belgelerle zamanında değiştirildiğinden emin olunması için yenilenmiş belge listesinin
bulundurulması.
c) Orijinal belgeyi hazırlayan organizasyon başka bir sorumlu organizasyona yetki
vermediyse belgelerdeki değişikliklerin orijinal belgeyi hazırlayan organizasyon tarafından
gözden geçirilmesi ve onaylanması.
Belgelerin kontrolü alt bölümünde, kontrol edilecek belge tipleri ve bunların gözden
geçirilmesinden, kabulünden ve yayımlanmasından sorumlu grup tanımlanır.
Satın alınan malzeme, ekipman ve hizmetlerin kontrolü
Madde 12- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün satın alınan
malzeme ekipman ve hizmetlerin kontrolü alt bölümünde;
a) Başvuru sahibi, yüklenicileri ve alt yüklenicileri tarafından alınan malzeme,
ekipman ve hizmetlerin tedarik belgelerindeki şartlara uygunluğunun teminine,
b) Tedarik kaynaklarının seçilmesi ve oluşturulmasına,
c) Kalite gereksinimlerine uyulduğunun doğrulanması için tasarım, üretim, denetim ve
tedarik edilen madde ve hizmetlerin testi sırasında alıcı ya da onun temsilcisi tarafından
tedarikçinin tesislerinin başvuru sahibi tarafından hazırlanan yazılı prosedürlere göre
denetimine,
d) Tedarikçi tarafından tedarik edilen maddelerin, kabul kriterlerine ve başvuru sahibi
tarafından hazırlanan yazılı prosedürlere göre menşeinin ve/veya makbuzlarının denetimine,
e) Tedarik edilen maddelerin kod, standart ya da şartname gibi kalite gereklerine
uyduğuna dair kanıt belgenin tedarikçi tarafından inşaat sahasına getirilmesi ve başvuru
sahibi tarafından;
- 1) Tedarik edilen maddenin menşei ve/veya makbuz denetimi sırasında bu kanıt
belgenin kabulünün incelenmesi ve gösterilmesine,
2) Tedarik edilen maddenin kullanımı ya da montajından önce kanıt belgenin nükleer
tesis sahasında hazır bulundurulmasının teminine,
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f) Başvuru sahibi ya da yetki verilmiş temsilcisinin, yüklenici ve alt yüklenicilerin
kalite ile ilgili faaliyetlerinin kontrolünün etkinliğini belli bir sıklıkta ya da maddenin veya
hizmetin çokluğu, karışıklığı ve güvenlikle ilgili önemiyle orantılı bir kapsamda
değerlendirmesine ve teftiş etmesine
dair esaslar açıklanır.
Malzeme, parça ve bileşenlerin kontrolü ve tanımlanması
Madde 13- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün malzeme, parça ve
bileşenlerin kontrolü ve tanımlanması alt bölümünde;
a) Doğru olmayan ya da hasarlı maddelerin kullanımının engellenmesi için kısmen
imal edilmiş ürünler de dahil malzeme, parça ve bileşenler gibi maddelerin kontrol ve
tanımlanmasının oluşturulmasına dair,
b) Fabrikasyon, kurma, montaj ve maddenin kullanılması süreçleri boyunca,
maddenin tanımlama işaretlerinin (ısı numarası, kısım numarası, seri numarası ya da diğer
işaretleme yöntemleriyle) uygun şekilde, maddenin üzerinde ya da izlenebilecek kayıtlarda
yer aldığının ve bu durumun doğrulanmış olduğunun güvencesini sağlayacak,
c) Tanımlamanın yerinin ve yönteminin tanımlanan maddenin kalitesine ya da
işlevine bir etkisinin olmadığının güvencesini sağlayacak
esaslar açıklanır.
Özel proseslerin kontrolü
Madde 14- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün özel proseslerin
kontrolü alt bölümünde;
a) Kaynak, ısıl işlem, tahribatsız muayene, elektro-kimyasal işleme gibi özel
proseslerin kontrolünü ve bunların vasıflı personel tarafından, uygulanabilir kod, standart,
şartname ya da diğer özel gereksinimlere göre yazılmış prosedürler kullanılarak yapıldığının,
b) Öze! proseslerin, özel prosesleri gerçekleştiren personelin ve bu proseslerde
kullanılan ekipmanın vasıflarının uygun olduğunu ve bunlara ait kayıt dosyalarının
bulunduğunun
güvencesine dair esaslar açıklanır.
Denetim
Madde 15- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün denetim alt
bölümünde faaliyetin yerine getirilmesi için belgelenmiş talimat, prosedür ve çizimlerin
uygunluğunu doğrulama faaliyetlerini yerine getiren organizasyon için ya da bu organizasyon
tarafından bir denetim programı oluşturulduğunun ve uygulandığının güvencesine yönelik
hususlar yer alır. B u alt bölümde;
a) Denetleme personelinin uygun şekilde vasıflandırıldığının ve denetlenen faaliyeti
yerine getiren kişi ya da gruptan bağımsız olduğunun,
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Kalitenin doğrulanması için gerekli her iş için test ve denetimlerin uygulandığının,

c) Eğer işlenen malzeme y a da ürünün doğrudan denetimi mümkün değilse y a da
uygun görülmüyors a işleme yöntemi, ekipmanı ya da personeli üzerinde izlenmesi yoluyla
dolaylı kontro l uygulandığının,
d) Her iki yöntem birden kullanılmadıkça kontrolün yetersiz olduğu durumlarda hem
izleme he m de denetim uygulandığının,
e) Denetimi n uygulanmasından önce kullanılmak için
talimatlarını n gerekli çizimlerle beraber hazır bulundurulduğunun,

denetim

prosedürü

ve

f) Denetçileri n vasıflandırma ya da belgelendirmelerinin güncel tutulduğunun ,
g) Değiştirile n ya da üstünde yeniden çalışılan maddelerin orijinal denetim
gereklerin e göre yeniden denetlendiğinin ve modifiye edilen ya da tamir edilen maddelerin
orijinal deneti m yöntemine eşdeğer bir yöntemle denetlendiğinin
güvencesin e dair esaslar açıklanır.
Ayrıca , başvuru sahibinin yetkilendirdiği temsilcisinin denetlemesi ya da tanıklığı
gereken v e bu temsilcinin onayı olmaksızın işin devam ettirilemeyeceği, zorunlu denetim
noktaların ı belgelerle tanımlayan sistem açıklanır.
Tes t kontrolü
M a d d e 16- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün test kontrolü alt
bölümünde ;
a) B i r test programı oluşturulduğuna dair esaslar açıklanır. Oluşturulan tes t programı;
1) Yapı , sistem ve bileşenlerin hizmet sırasında tatmin edici şekilde

çalıştığının

gösterilmes i için gerekli testleri tanımlar.
2) Uygulanabili r tasarım şartların ı ortaya koyan belgeye atıfta bulunan ya da bunları
içeren yazıl ı test prosedürlerine gör e uygun şekilde vasıflandırılmış ya da eğitimli personel
tarafından idar e edilir.
3) İnşaat izni çerçevesinde uygulanacak testleri kapsar.
b) Test prosedürlerinin güvencesin e dair esaslar açıklanır. Test prosedürleri;
1) Verilen bir test için bütü n ön şartların karşılanmasını,
2) Uygun test gereçlerinin ve ekipmanın hazır bulunmasını,
3) Testin uygun çevre koşullarınd a ve uygun test yöntemleriyle yapılmasını
sağlayan şartlan kapsar.
c) Testler için gerekli şartları n karşılandığına dair güvence için tes t sonuçlarının
oluşturulduğu ve belgelendiği sistem açıklanır.
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Ölçme ve test ekipmanlarının kontrolü
M a d d e 17- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün ölçme ve test
ekipmanlarını n kontrolü alt bölümünde, kaliteyi etkileyen faaliyetlerde kullanılan cihaz,
ölçm e cihazı, enstrüman ve diğer ölçüm ve test cihazlarının, gerekli limitler içerisindeki
doğruluğunu n sağlanması için uygulanabilir kod ve standartlara göre doğru olarak
tanımlandığının , kontrol edildiğinin, ayarlandığının ve belirlenen aralıklarda kalibre
edildiğini n güvencesi için oluşturulmuş esaslar açıklanır. Bu alt bölümde;
a) Kaliteyi etkileyen faaliyetlerde kullanılan cihaz, ölçme cihazı, enstrüman ve diğer
ölçü m ve test cihazlarının, onaylanmış ekipman ya da atıf yapılan ulusal standartlara veya
ulusa l kabul görmüş standartlarla geçerli ilişkisi bilinen ulusal olmayan standartlara göre
ayarlandığını n ve kalibre edildiğinin ya da ulusal standart mevcut değilse kalibrasyonun
dayandırıldığ ı temellerin belgelendiğinin güvencesini sağlayan esaslar,
b) Kalibrasyon standartlarındaki hatanın, ölçüm ve test ekipmanının
hatalarından daha az olduğunun güvencesini sağlayan esaslar,

üretim

c) Kalibrasyon sistemi altındaki bütün maddelerin kalibrasyon durumlarını gösteren
ve ölçüm ve test ekipmanlarını tanımlayan kayıtların teyidinin güvencesini sağlayan esaslar,
d) Ölçüm veya test ekipmanının bozulduğu anlaşılırsa,
1) Önceki denetim ya da test sonuçlarının geçerliliğinin belirlenmesi ve son
kalibrasyon kontrolünden sonra test edilmiş ya da denetlenmiş maddelerin kabul edilebilirliği
için uygulanacak şartlar,
2) Gerekli olduğu yerde şüpheli maddelerin kabul edilebilirliğinin sağlanması, kalibre
edilmiş ekipmanla orijinal denetim ya da testlerin tekrarlanması için uygulanacak şartlar
açıklanır.

Teslim alma, depolama, nakil
Madde 18- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün teslim alma,
depolama, nakil alt bölümünde;
a) Malzeme ve ekipmanların, hasar görmesinin ve bozulmasının önlenmesini sağlayan
iş ve denetim talimatlarına göre, teslim alınması depolanması, nakli, temizlenmesi ve
korunmasının kontrolü için oluşturulmuş,
b) Belirli ürünler için, gerektiğinde asal gaz atmosferi, belirli nem ve sıcaklık seviyesi
gibi özel koruyucu ortamların belirlenmesi ve sağlanması ile ilgili
esaslar açıklanır.
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Denetim, test ve işletme durumları
Madde 19- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün denetim, test ve
işletme durumları alt bölümünde;
a) Nükleer güç santralının fabrikasyon, montaj ve test süreçleri boyunca uygulanan
denetim ve testlerin durumunun, damga, pusula, etiket, işlem kartı ya da diğer uygun
işaretlemeler kullanılarak gösterilmesine dair esaslar,
b) Test ve denetimlerin kasıt olmaksızın yapılmaması durumunu engelleyecek ve
gerekli olduğu yerlerde denetim ve testlerin başarıyla yapıldığını ortaya koyacak esaslar,
c) Uyumsuz işlemlerin engellenmesi için vanaların ve açma-kapama anahtarlarının
işaretlenmesi gibi nükleer güç santralının yapı, sistem ve bileşenlerinin işletme durumlarının
gösterilmesi için oluşturulan sistemin esasları
açıklanır.
Uyumsuz malzeme, parça ve bileşenler
Madde 20- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün uyumsuz malzeme,
parça ve bileşenler alt bölümünde;
a) Şartlara uymayan malzeme, parça ve bileşenlerin, istenmeyen şekilde kullanımını
ve montajını önleyecek kontrollere dair,
b) Uyumsuzluklardan etkilenen organizasyonlara tanım, belgeleme, ayrım, tanzim,
bildirim sağlanmasıyla ilgili,
c) Uyumsuz maddelerin belgelenmiş prosedürlere göre gözden geçirilmesi, kabulü,
reddi, tamiri, ya da yeniden işlenmesinin güvencesini sağlayan,
d) Başvur u sahibi tarafından;
1) Olduğ u gibi kullan ya da tamir et diye tanzim edilmiş tedarik şartlarından
sapmalarla ilgil i uyumsuzlukları kendisine yüklenicinin rapor etmesi için oluşturulan,
2) B u tür uyumsuzluk raporlarının, nükleer tesis sahasında bulunması gereken
belgeler arasınd a yer alması ya da malzeme veya ekipmanın sahada kullanımı ya da
yerleştirilmesinde n önce hazır bulundurulacak uygunluk sertifikalarının uyumsuzluk
sebebinin bi r açıklamasını ve tanzimini kapsaması için oluşturulan
esasla r açıklanır.
Düzeltm e faaliyetleri
Madd e 21- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün
faaliyetleri al t bölümünde;

düzeltme

a) Bozulma , arıza, eksiklik, sapma, malzeme ya da ekipmanın kusurlu olması,
uyumsuzluk gibi kaliteye ters koşulların bir an önce tanımlanması ve düzeltilmesinin
güvencesi il e ilgili esaslar,
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b) Belirgin şekilde kaliteye ters koşulların olması durumunda bunların sebeplerinin
nasıl belirlendiğini, tekrarının engellenmesi için düzeltme faaliyetinin nasıl yapıldığını ve
karşılaşılan problem, sebebi ve düzeltilmesi için yapılan çalışmanın uygun yönetim
seviyesine nasıl rapor edildiği
açıklanır.
Kalite teinin kayıtları
M a d d e 22- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün kalite temin
kayıtlan alt bölümünde;
a) Kaliteyi etkileyen faaliyetlerin kanıtlarının sağlanmasına yönelik yeterli kayıtların
tutulmasının güvencesini sağlayan esaslar açıklanır.
b) B u kayıtların kapsamında;
1) En azından, test kayıtları, gözden geçirme sonuçları, denetimler, testler, teftişler, iş
performansının gözlenmesi ve malzeme analizleri, personelin, prosedürlerin ve ekipmanın
vasfı gibi verilerin nasıl kapsandığını,
2) İşlem tipinin, denetçi ya da veri kaydedicinin, sonuçların kabul edilebilirliğinin ve
not edilen herhangi bir kusurla ilgili yapılan işlemin nasıl tanımlandığını,
3) Kayıt ve bu kaydın uygulandığı madde veya maddeler ya
tanımlanmasını mümkün kılan yeterli bilginin nasıl sağlandığını

da

faaliyetin

açıklar.
c) Kayıtlann tanımlanabilmesi ve düzeltilebilmesiyle ilgili güvencenin sağlanmasına
dair esaslar açıklanır.
d) Kayıtların, yangın, sel, kasırga, böcek, fare, aşırı sıcaklık, nem ve benzeri gibi
nedenlerle zarar görmesinin engellenmesi için kayıtların sunumu, tutulması, güvenliği ve
depolanması ile ilgili düzenleme şartlan ve sorumlulukları ile uyumlu şartlann
oluşturulmasına dair esaslar açıklanır.
Uygunluk değerlendirmesi
M a d d e 23- Ön güvenlik analiz raporunun kalite temin bölümünün
değerlendirmesi alt bölümünde;

uygunluk

a) Başvuru sahibi ve onun başlıca yüklenicilerinin kalite temin programının bütün
safhalarında uyumun sağlandığının doğrulanması ve programın etkinliğinin belirlenmesi
amacıyla yapılan planlı ve periyodik uygunluk değerlendirmelerinin idaresi için şartların
oluşturulmasına dair esaslar açıklanır.
b) Aşağıdaki işlevleri kapsayan program özellikleri açıklanır ve bu işlevleri yerine
getiren pozisyon ve organizasyonlar tanımlanır:
1) Başvuru sahibi ve başlıca yüklenicileri tarafından her bir alt yüklenici için
gerçekleştirilecek dış uygunluk değerlendirmeleri.
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2) Başvuru sahibi ve başlıca yüklenicilerinin kendi yapılan
organizasyonlar için gerçekleştirecekleri iç uygunluk değerlendirmeleri.

içinde yer

alan

3) Yapılan faaliyetin güvenlik açısından önemi ve durumu temelinde düzenli olarak
programlandığının ve tasarım, tedarik, üretim, inşaat, montaj, denetim ve test sırasında kalite
temininin etkinliğinin garantisini sağlamak amacıyla yeterince erken başlatıldığının güvencesi
için teftişlerin planlanması ve programlanması.
4) Uygunluk değerlendirmesi yapılan bölgede doğrudan sorumluluğu olmayan uygun
eğitimli ve vasıflı personel tarafından yazılı prosedür ve kontrol listelerine göre uygunluk
değerlendirmelerinin idare edilmesi.
5) Uygunluk
değerlendirmesi yapılan alandan sorumlu yönetimin
gözden
geçirmesiyle uygunluk değerlendirmesi sonuçlarının belgelenmesi ve gösterilen yerlerde
yetersiz alanların yeniden teftiş edilmesi dahil önlemlerin alınması.
Kullanım alanı
V

' Madde 24- B u Yönetmelik; başvuru sahipleri ve nükleer buhar sistemi tedarikçileri,
mimar-mühendisler, inşaat fırmalan, ana ekipman üreticileri ve benzeri gibi ana
yüklenicilerin kalite temin programlarının açıklanmasında kullanılır.

Yükümlülük
Madde 25- Kalite temini ve kalite kontrol uygulamaları sırasında, kalite temin
sisteminden kaynaklanan uyumsuzlukların veya kalite temin programından sapmaların
belirlenmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde yöntemler, uygulamalar, yapı, sistem ve
bileşenlerde değişiklikler ve düzenlemeler ve başvuru sahibi tarafından hazırlanan
programdaki sapmalar başvuru sahibi tarafından giderilir.
Yaptırım
Madde 26- Kurum, kalite temin ve kalite kontrol faaliyetleriyle ilgili denetim ve
uygunluk değerlendirmeleriyle belirlenmiş olan uyumsuzluk ve sapmalar giderilene kadar
bunların ilgili olduklan konulardaki kontrol faaliyetlerine devam eder.
Önem derecesine bağlı olarak uyumsuzluk ve sapmaların belirlendiği faaliyetler,
Kurum tarafından bu aykırılık giderilene kadar durdurulabilir.
Program faaliyetlerinin sürdürülmesi sırasında ortaya çıkacak uyumsuzluk ve
sapmalarla ilgili diğer hususlar için Nükleer Tesislerde Kalite Temini ve Denetim
Yönetmeliğinin 27, 28 ve 29 uncu maddelerinin hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ B Ö L Ü M
Yürürlük, Yürütme
Yürürlük
Madde 27-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28- B u Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

\

_________________
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :

BAĞ-KÜR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
Madde 1- 25/8/1986 tarihli ve 19202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bağ-Kur
Sağlık Sigortası Yardımları Yörıefmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanuna
göre ilk defa veya bu kanunlar kapsamından çıkarak tekrar bu kanunlar kapsamında sigortalı
olanlar ile isteğe bağlı sigortalılardan sağlık sigortası kapsamından çıktıktan sonra yeniden
sağlık sigortası kapsamına girmek isteyenlerin sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için
en az sekiz ay sağlık sigortası primi ödemiş olmaları ve sağlık karnesi talep ettikleri tarihte,
prim ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması şarttır."
"1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamından çıktıktan sonra aynı veya takip eden gün
yine aynı kanunlar kapsamında sigortalı olanlar için 8 aylık sağlık sigortası primi ödeme
süresinin hesabında, her iki kanuna tabi olarak geçen süreler toplamı dikkate alınır."
• Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve Yönetmeliğe ekteki "Bedeli Kurum' ca Karşılanacak Olanlar Dışında Kalan
Ortez ve Protezlere İlişkin Liste" başlıklı 2 numaralı ek eklenmiştir.
"Poliklinik Muayene, İlaç ve Protez Araç ve Gereç Bedellerinden Katılım Payı
Alınması
Madde 16- Hizmet satın alınan sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak sağlanan
tedaviler sonucu doğan ilaç bedellerinin tamamı, Kurum tarafından ödenir.
Ayakta yapılan tedavilerde poliklinik muayene ücreti ve ilaç bedellerinin % 20'si
sigortalılar ve hak sahipleri, % 10'u ise aylık alanlar ve hak sahipleri tarafından karşılanır.
Ayakta veya yatarak yapılan tedavilerde, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu
verilecek olanlar hariç, protez, araç ve gereç bedellerinin % 20' si sigortalı ve hak sahipleri,
% 10'u ise aylık alanlar ve hak sahipleri (3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına girenler hariç) tarafından karşılanır. Ancak,
katkı payı tutarı sigortalılarda birinci gelir basamağının bir buçuk katını, aylık alanlarda ise
birinci gelir basamağının % 65' ini geçemez. Katılım payından muaf tutulacak protez, araç ve
gereçler için Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlıklarınca belirlenecek
uygulamaya ilişkin usul ve esaslara uyulur.
A ğ ı z protezleri hariç, sigortalının sigortalılığının başladığı tarihten önce sigortalı ve
hak sahiplerinde mevcut olduğu tespit edilen hastalık ve arızalardan dolayı bedeli Kurumca
karşılanacak olanlar dışında kalan ortez ve protezler, Yönetmelik ekindeki (Ek: 2) listede
belirtilmiştir. Hastalık ve arızanın sigortalılığın başladığı tarihten önce mevcut olup olmadığı
Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilir."
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1 inci maddesi 8/9/1999, 2 nci maddesi 1/1/2000 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4- B u Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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EK: 2

BEDELİ K U R U M ' C A KARŞILANACAK OLANLAR DIŞINDA
K A L A N ORTEZ V E P R O T E Z L E R E İLİŞKİN LİSTE

4447 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; "Ağız protezleri hariç,
sigortalının bu Kanuna tabi sigortalılığının başladığı tarihten önce sigortalı ve
hak sahiplerinde mevcut olduğu tespit edilen hastalık ve arızalardan dolayı
bedeli Kurum'ca karşılanacak olan ortez ve protezler ek 18 inci maddeye
göre hazırlanacak yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.
Bu yönetmelik hükmüne istinaden hazırlanan ve sigortalılığın başladığı
tarihten önce sigortalı ve hak sahiplerinde mevcut olduğu tespit edilen
hastalık ve arızalardan dolayı bedeli Kurum tarafından karşılanacak olanlar
dışında kalan ortez, protez, araç ve gereçler aşağıda tespit edilmiş olup, bu
liste dışında kalanlar karşılanacaktır.

ı- G Ö Z :

1- Orbitotomi ve ekzanterasyon ameliyatı ile alınmış gözlere ait kusuru
kapamak üzere göz çevresine uygulanan kaş, kapak, göz protezleri,
2- Enüklasyon ve evisserasyon ameliyatı ile alınmış gözlere ait kusuru
kapamak üzere hareketsiz göz protezleri,
3- Hareketli protez ve implantları,
II- K . B . B :

1- Kulak hastalıklarında hastalığın tedavisi ile işitmesinin temini için
gerekli cochlear implant,

2- Larenjektomi sonrası konuşma için gerekli pilli veya mekanik
protezler ve ortezler,
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III- NÖROŞİRURJİ:
1- Epilepsi pili,

IV- ONKOLOJİ
1- Suni Memeler

V- REHABİLİTASYO N
UZU V VE PROTEZLERİ:

a) Protezler :

1- Kalç a dezartikülasyon protezleri (canadian tipi),
2- Kalç a dezartikülasyon protezleri (modüler pylon),
3- Di z üstü protezleri (klasik tip-ağaç-plastik),
4- Di z üstü protezleri (modüler pylon),
5- Di z dezartikülasyon protezleri (klasik tip lateral eklemli)
6- Di z dezartikülasyon protezleri (modüler pylon),
7- Di z altı protezleri P.T.B.-P.T.S.-K.B.M.
8- Diz altı protezleri P.T.B.-P.T.S.-K.B.M.(modüler pylon),
9- Di z altı protezi (syme),
10- Lisfran c amputasyon protezi,
11- Chopar t amputasyon protezi,
1 2-Boy d amputasyon protezi,
1 3-Pirogof f amputasyon protezi,
14 Soke t değişimi kalça,
1 5 Soke t değişimi diz üstü,
1 6-Soke t değişimi diz altı,
17-Di z eklemi değişimi,
1 8-Hemipelvektom i protezi (modüler pylon),
19- Omu z dezartikülasyon protezleri (klasik eklemsiz),
20- Omu z dezartikülasyon protezleri (klasik eklemli),
21- Omu z dezartikülasyon protezleri (modüler pylon),
22- Dirse k dezartikülasyon protezleri,
23- Dirse k üstü amputasyon protezleri (klasik),
24- Dirse k üstü amputasyon protezleri (modüler pylon),
25- Dirse k üstü amputasyon protezleri (myoelektrik),
26- Dirse k altı amputasyon protezleri (klasik),
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27- Dirsek altı amputasyon protezleri (modüler pylon),
28- Dirsek altı amputasyon protezleri (myoelektrik),
29- EI bileği dezartikülasyon protezleri,
30- Parsiyel el protezleri,
31 -Forgequarter amputasyon protezi,
32- Kol protezinde çengel ilavesi,
33- Kol protezlerinde bağ sistemi değişimi (Harness),
34- Motorsuz tekerlekli sandalye,
b) Ortezler:

1- Tek taraflı uzun yürüme cihazı iskial destekli,
2- Tek taraflı uzun yürüme cihazı bel kemerli,
3- Tek taraflı uzun yürüme cihazı iskial destekli + bel kemerli,
4- Thomas yürüme cihazı,
5- Modifiye thomas cihazı,
6- Twister (çelik),
7- Tek taraflı kısa yürüme cihazı,
8- Klenzak eklemli kısa yürüme cihazı,
9- Posterior shell,
10- Kalça abduksiyon cihazı (Von-Rosen, Pavlik bandajı, Ponsetti cihazı,
Adil Surat Cihazı),
11- Pateller tendon yürüme cihazı,
1 2-Ayarlanabilir kontraktür cihazı (alt ekstremite),
13- Ortopedik bot (18-34 no arası, cihazlı),
14- Ortopedik bot (35-45 no arası, cihazlı),
1 5-Kısalık destekleri (her 1 cm için, cihazlı),
1 6-Vitraten mold,
17-Walker,

c) Splintler:
1- Kol abduksiyon cihazı (çocuklar için)
2- Ayarlanabilir kontraktür cihazı (üst ekstremite)
3- Kısa opponens el splinti,
4- Kısa opponens el splinti parmak ekstansiyon yaylı,
5- Uzun opponens el splinti,
6- Uzun opponens el splinti parmak ekstansiyon yaylı,
7- Radial paralizi el splinti,
8- Brakial pleksüs cihazı,
9- Dinamik-el-elbileği splinti,
10- Modifiye omuz ve dirsek splintleri,
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Afyon Kocatepe Üniversitesinden :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
M A D D E 1 —4/9/1999 tarih ve 23806 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Afyon
Kocatepe Üniversitesi Yabancı D i l Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli
ğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 11 — Hazırlık programında derslere devam zorunludur. Hazırlık programı
içerisinde her kurda alınan toplam ders sayısının % 20'sinden fazlasına katılmadığı tesbit edi
len öğrencinin hazırlık programı ile ilişkisi kesilir."
M A D D E 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 15 — Hazırlık programındaki sınavların, ödevlerin ve uygulamaların sayısı
ve şekli Y A M E R Müdürlüğünce belirlenir.
a) K u r atlama sınavları
Akademik takvime uygun olarak her biri 8 eğitim-öğretim haftasından oluşan toplam
4 kur bulunmaktadır. 8 inci haftanın son gününde kur atlama sınavı yapılacaktır.
b) Kur atlama
Kur atlama sınavlarında izlemekte olduğu kurda basarı gösteren öğrenciler bir üst ku
ra devam ederler. Başarısız olan öğrenciler görmüş oldukları kur programına devam ederler.
Ancak bir kuru iki kere tekrarlayıp ikinci tekrarlamasında da başarısız olan öğrencinin hazır
lık programı ile ilişkisi kesilir. Herhangi bir kurda öğrencilerin kur atlaması nedeniyle bir ku
run sınıf öğrencisi sayısı 10'un altına düştüğü takdirde bu öğrenciler için sınıf açılmaz. E n
yakın bir üst kura devam ederler."
M A D D E 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 17 — Her kur için en az bir ara sınavı ve kur atlama sınavı yapılır. Sınavlar
yazılı ve sözlü olarak uygulanır. Öğrencinin başarı notunun belirlenmesinde sınıf içi etkinlik
leri ile kur içinde yapılan testlerin sonuçları gözönüne alınır. A r a sınavın, testlerin ve sınıf içi
etkinliklerin ağırlığı dersleri okutan öğretim elemanları tarafından kurun başında tesbit edi
lip her kurun ilk iki haftasında yönetim tarafından öğrencilere duyurulur. K u r içi değerleme
lerin başarı notuna katkısı % 30'dan az, % 60'dan fazla olamaz.
Kur atlama sınavından öğrencinin en az 60 alması gerekir. Bunun altında not alan öğ
renci başarısız olup kur tekrarı yapmak zorundadır. B u koşulu yerine getiren öğrencinin kur
da başarılı sayılabilmesi için kur atlama sınavı, ara sınavı, testlerin ortalaması ve sınıf içi et
kinlik notları ağırlıklarının toplamının en az 50 olması gerekmektedir."
Yürürlük
M A D D E 4 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 5 — B u Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Gazi Üniversitesinden :
Gazi Üniversitesi Eğitîm-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
M A D D E 1 — 10/7/1993 tarih ve 21633 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gazi
Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
"Madde 7 — Öğrencinin kayıt olduğu Fakülte ve Yüksekokuldan diploma alabilme
si için öğretim süresi ve sınav şartını yerine getirmesi ve 34 üncü maddede belirtilen neden
lerle kurumu ile ilişkisinin kesilmemesi gerekir.
Eğitim-Öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyeti ilgili kuru
mun Yönetim Kurulu Kararı ile tesbit edilir."
M A D D E 2 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 23 — Öğretim programlarında yer alan teorik derslerin sınavları ile uygula
ma, atölye, klinik, laboratuvar, staj, kazı, tez, bitirme ödevi, vb. öğretim faaliyetlerinin değer
lendirilme esasları Fakülte ve Yüksekokul kurullarınca teklif edilecek ve Senatoca onaylana
cak bir yönerge ile düzenlenir. Ders sınavları ve/veya öteki öğretim faaliyetlerinin değerlen
dirilmeleri, sözlü, yazılı (klasik ve/veya test), uygulamalı, proje veya rapor hazırlatma veya
bunların karışımı olarak yapılabilir."
MADDE 3 —

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir.
"Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sınav Notuna İtiraz
Madde 27 — Sınav sonuçları, sınavların yapılış tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş
günü içerisinde Dekanlığa/Müdürlüğe teslim edilir.
Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanın
dan itibaren yazılı olarak 7 (yedi) gün içinde Dekanlığa veya Müdürlüğe yapabilir. İtiraz, i l 
gili Bölüm Başkanlığı veya D ö n e m Koordinatörlüğü tarafından tetkik edilir. Sonuç, ilgili Yö
netim Kurulunda değerlendirilir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesinin, itirazın yapıldığı ta
rihten itibaren 7 (yedi) gün içinde sonuçlandırılması zorunludur."
M A D D E 4 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 28 — F a k ü l t e ve Yüksekokullarda sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden
değerlendirilir.
Derse kayıt, devam, arasınav ve uygulama şartlarını yerine getiren öğrencilerin arasınav notu ne olursa olsun, yarıyıl ve yıl sonu sınavına katılma hakları vardır.
Ders başarı notu, arasınav ve/veya yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ile yarıyıl/yılsonu
veya Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerinde bütünleme sınav notunun ağırlıklı aritme
tik ortalamasıdır.
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Yarıyıl/yılsonu veya Tıp, Dişhekimliği ve Hukuk Fakültelerinde bütünleme sınavları
nın notları ile bu sınavlar sonunda hesaplanan başarı notları, tam notun % 60'ından aşağı ola
maz.
Başarı notunun hesaplanmasındaki ilkeler, Fakülte ve Yüksekokul kurullarınca teklif
edilecek ve Senatoca onaylanacak bir yönerge ile düzenlenir.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/ı maddesinde belirtilen zorunlu derslerin
değerlendirilmesinde de yukarıdaki esaslar uygulanır.
Mezuniyet derecesi ağırlıklı ortalama esasına göre hesaplanır.
Ağırlıklı Ortalama; öğrencinin aldığı tüm derslerdeki başarı notları ile kredilerinin
çarpılmasıyla elde edilecek sayılar toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulu
nacak değerdir. B u değerler aşağıdaki tabloda belirtilen esaslar çerçevesinde harfli sisteme
dönüştürülür.
Puanlar

Notlar

Katsayılar

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

75-84

BB

3.00

70-74

CB

2.50

60-69

CC

2.00

50-59

DC

1.50

40-49

DD

1.00

00-39

FF

B= Başarılı (Kredisiz Dersler İçin)
K= Kalır

(Kredisiz Dersler İçin)

D= Devamsız
G= Girmedi
M= Muaf"
Yürürlük
M A D D E 5 — B u Yönetmelik 2000-2001 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yap
tıran öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 6 — B u Yönetmelik hükümlerini G a z i Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Tebliğler
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :
TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARININ KREDİLİ SATIŞINA
ESAS O L M A K ÜZERE YAPILACAK DENEY V E
DENETİMLERLE İLGİLİ TEBLİĞ
(Tebliğ No: 2000/2)
Amaç
Madde 1 — B u Tebliğ, tarımsal mücadelede kullanılan alet ve makinalar hariç, kre
dili satışı istenilen tarımsal mekanizasyon araçlarının deney ve denetimleri ile ilgili esasları
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 — 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 nci maddesinin (c) bendi ile 9 uncu maddesinin
(d) bendi ve Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkındaki 3046 sayılı Kanun'un 37 nci
maddesi gereğince hazırlanan bu Tebliğ, imal ve/veya ithal edilerek, kredili satışı istenilen ta
rımsal mekanizasyon araçlarının deney, denetim ve kredili satış hükümlerini belirleyen esas
ları kapsar.
Tanımlar
Madde 3 — B u Tebliğde yer alan deyimlerden :
Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
Kurum : Deney yapan Bakanlık kuruluşlarını ve Bakanlıkça deney yapma yetkisi ve
rilen üniversitelerin tarımsal mekanizasyon ile ilgili bölümlerini,
Firma : Tarımsal mekanizasyon aracını imal ve/veya ithal eden kuruluşu veya kuru
luşun temsilcisini,
Kredi Kuruluşları : T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü,
Araç : Tarımsal üretimde kullanılan tarımsal mücadele araçları dışında kalan her tür
lü tarımsal mekanizasyon aracını,
Deney : Aracın, Bakanlıkça belirlenmiş deney ilke ve metodlarına göre, bir veya bir
den fazla karakteristik değerinin tespiti amacıyla tarım tekniğine ve mevcut standartlara uy
gunluğunun belirlenmesi için yapılması gereken işlemleri,
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Tarıma Uygunluk Belgesi: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ( O E C D ) test kod
larına göre deneyleri yapılan imal ve/veya ithal traktör, traktör emniyet kabini ve traktör em
niyet çatısı dışında kalan tarımsal mekanizasyon araçlarının deney sonucuna bağlı olarak ta
rıma uygunluğunu belirten ve aracın kredili satışının yapılabilmesi için Bakanlıktan alınma
sı zorunlu olan Belgeyi,
Deney Raporu : Bakanlıkça yetki verilen Kurum tarafından laboratuvar ve uygulama
sahasında kontrol ve deneylere tabi tutulan aracın tarım tekniğine ve mevcut standartlara uy
gunluğunu belgeleyen raporu,
Ek Deney Raporu : Bakanlıkça yetki verilen bir Kurumdan deney raporu almış ara
cın, raporun geçerlilik süresi içerisinde temel yapı ve fonksiyonlarını değiştirmediğine K u 
rumca karar verilen ve yalnızca aracın kullanımını kolaylaştırıcı nitelikteki ilave üniteler ile
araç üzerinde yapılan değişiklikleri belgeleyen raporu,
Deney Komisyonu : Kurumlarca en az üç teknik elemandan oluşturulan ve gerekti
ğinde konu ile ilgili uzmanlarca desteklenen komisyonu ifade etmektedir.
Deneylerin amacı
Madde 4 — Araçlar, aşağıda belirtilen amaçlara ulaşmak için deneylere tabi tutulur
lar.
a) Çiftçiyi korumak,
b) Yapım ve kullanılış amacını gerçekleştirerek standartlara uygun kaliteli araçları
Türk tarımının hizmetine sunmak,
c) Aracı; ergonomi, çevrenin korunması, iş ve yol güvenliği açısından incelemek,
d) Deney ilke ve metodları ile mevcut standartlar çerçevesinde aracın teknik, tekno
lojik ve yapısal özellikleri ile işletme değerlerini belirlemek,
e) Aracın tarım tekniğine uygunluğunu, ekonomik verimliliğini, kullanım ve bakım
kolaylıklarını incelemek.
Deney Raporu ve Ek Deney Raporu almak için başvurular
Madde 5 — Deney Raporu almak isteyen firma bir dilekçe ile Bakanlığa başvurur.
Dilekçede aracın cinsi ve niteliği ile önemli teknik özellikleri belirtilir. Deney şevki Bakan
lık tarafından, öncelikle Bakanlığa bağlı kurumlara, kapasite dolumu halinde ise Bakanlıkça
deney yapma yetkisi verilen diğer kurumlara yapılır.
Ek deney talebiyle başvuran firma, araç üzerinde yapılan değişiklikleri belirtmek ve
Deney Raporunun bir örneğini dilekçesine eklemek zorundadır. Ek Deney Raporu, Deney
Raporunu veren Kurum tarafından düzenlenir.
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Deneylerin yapılışı
M a d d e 6 — Kurumlar; araç deneylerini, Bakanlıkça belirlenen ve halen uygulanmak
ta olan deney ilke ve metodlanna göre, aşağıda belirtilen şekilde yaparlar :
a) Deneyi yapılacak yerli imal ve/veya ithal araç, deney talebiyle Bakanlığa başvuruda bulunan firmanın iş yerine veya üretim tesisine gidilerek, üzerinde seri numarası bulunan
en az üç yeni) araç içerisinden kurumun teknik elemanı tarafından rastgele seçilir. Firma se
çilen bu aracin deney mahallinde bulunmasını kendi imkanlarıyla sağlamak zorundadır.
b) Deneyler, Kurumun kendi tesislerinde veya zorunlu hallerde gerekçesini raporda
göstermek kaydıyla Deney Komisyonunun uygun göreceği yerlerde yapılır.
c) Firma, aracını deney süresi içerisinde sigorta ettirebilir. Kurum, deneyler sırasında
ortaya çıkabilecek hasarlardan, araç yapısındaki kusurlardan doğacak arıza ve kazalardan so
rumlu değildir.
d) Firma, Kurumca uygun görülen hallerde, yetki belgesine sahip bir temsilcisini de
neylerde hazır bulundurabilir.
e) Firma, Kurumca gerekli görüldüğünde bir teknik elemanını deney süresince aracı
kullanmak ve diğer konularda yardımcı olmak üzere hazır bulundurmak zorundadır.
f) Kurum tarafından zorunlu hallerde, araç deneyleri için gerekli sarf malzemelerinin
sağlanması^ firmadan istenebilir.
g) Deneyler, aracın özelliğine uygun mevsimde yapılır.
h) Aracın Kuruma teslim edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde Deney
Raporu ve üç ay içerisinde de E k Deney Raporu düzenlenir.
i) Kurum uygun görürse, bağlı bulunduğu kuruluşun konu ile ilgili diğer birimleriyle
de işbirliği yapabilir.
j) i m a l ve/veya ithal edilen traktörler ile traktör emniyet kabini ve traktör emniyet ça
tısı deneyleri, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ( O E C D ) test kodlarına göre yalnızca,
Bakanlık Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğü'nde yapılır.
k) Deneyi yapılacak traktörlerin, 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren emniyet çatılı veya
emniyet kabinli olması şartı aranır.
1) Deneyi tamamlanan aracın, firma tarafından Deney Raporunun düzenleme tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kurumdan alınması gerekir. A k s i halde Kurum herhangi bir so,rumluluk üstlenmez.
Bakanlıkça belirlenmiş deney ilke ve metodları dışında kalan araçlar ile yeni gelişti
rilmiş araçların deneyleri ise, Deney Komisyonunca belirlenecek kriterlere göre yapılır.
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Deney raporları
Madde 7 — Kurum, deney sonuçlarının olumlu olması halinde Deney Raporu düzen
ler ve Deney Raporunun düzenleme tarihinden itibaren beş iş günü içinde bir örneğini B a 
kanlığa gönderir. Deney sonucu olumsuz ise; Kurum, detaylı bir rapor düzenleyerek durumu
Bakanlığa, aracın deneyine katılan diğer kurumlara ve firmaya bildirir. B i r Kurumdan olum
lu Deney Raporu alamayan aracın deneyleri diğer kurumlar tarafından yapılamaz. Raporda
belirtilen olumsuzluklar giderilmek suretiyle yeniden Bakanlığa başvurulması halinde, aracın
aynı Kuruma deney sevki yapılır.
Deney raporlarının içeriği
Madde 8 — Deney raporlarında aşağıdaki bilgilere yer verilir.
a) Aracın fotoğrafı,
b) Aracın markası, tipi ve varsa modeli,
c) İmalatçı ve/veya ithalatçı firmanın adı ve adresi,
d) Deney için başvuran firmanın adı ve adresi,
e) Deneyi yapan kurumun adı,
f) Deneyin yapıldığı yer,
g) Deney süresi,
h) Deney raporunun türü, tarihi ve no'su ile geçerlilik süresi,
i) Aracın yapısal özellikleri açısından tanıtımı,
j) Aracın teknik özellikleri ve ölçüleri,
k) Deney şartlan ve yöntemi,
1) Deneylerde kullanılan malzeme, cihaz ve ekipmanlar,
m) Deney süresince yaptırılan düzeltmeler,
n) Deney sonuçları ve değerlendirme,
o) Sonuç,
p) Deney Komisyonunu oluşturan üyelerin adı ve soyadı,
r) Onay.
Deney raporlarının geçerlilik süresi
Madde 9.-— Deney raporlarının geçerlilik süresi; tüm araçlar için beş yıldır. E k De
ney Raporu geçerlilik süresi ise, deney raporunun geçerlilik süresi bitimine kadardır.
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Deney ücretleri
Madde 10 — Deney ücretlerinin tahakkuku ile ilgili oranlar, Bakanlıkça her yıl en
geç Aralık ayı sonuna kadar belirlenerek kurumlara bildirilir. Kurumlar, tahakkuk ettirdikleri
deney ücretleri ile ilgili belgenin bir örneğini Deney Raporu ile birlikte Bakanlığa gönderir.
Zirai kredili satış için başvuru
Madde 11 — Firmalar, imal ve/veya ithal ettikleri araçların kredili satışı için Deney
Raporu ile birlikte bir dilekçe ile Bakanlığa başvururlar. İthal edilen traktör, traktör emniyet
kabini ve traktör emniyet çatısının kredili satışı için ayrıca, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü ( O E C D ) test kodlarına göre yurt dışındaki yetkili deney kuruluşlarından alınmış olan
deney raporları ile birlikte, bu raporların noterce tasdikli Türkçe tercümelerinin de Bakanlı
ğa ibrazı zorunludur.
Zirai kredili satış
Madde 12 — 11 inci maddeye göre ve firmanın Bakanlığa yapmış olduğu başvuruya
bağlı olarak, Bakanlık Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ( O E C D ) test kodlarına göre
deneyleri yapılmak üzere imal ve/veya ithal edilen traktör, traktör emniyet kabini ve traktör
emniyet çatısının deney şevkini Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğüne yapar. Bakanlık, Deney Raporu alındıktan sonra imal ve/veya ithal edilen traktör, traktör
emniyet kabini ve traktör emniyet çatısının zirai kredili satışı için zorunlu olan müsaade ya
zısı ile bunun dışındaki tüm araçların zirai kredili satış için zorunlu olan "Tarıma Uygunluk
Belgesi"ni kredi kuruluşlarına ibraz edilmek üzere firmaya verir.
Denetim
Madde 13 —

Deney raporlarının geçerlilik süresi içerisinde Bakanlık; Kurumun,

kredi kuruluşlarının veya çiftçilerin taleplerinin olması halinde ya da herhangi bir şikayete
bağlı olarak, aracın Deney Raporuna uygunluğunun devam edip etmediğini denetler.
Denetleme neticesinde; Aracın Deney Raporuna uygun olmadığının tespiti halinde,
alınan Deney Raporu ve bu rapora ilişkin olarak düzenlenen Tarıma Uygunluk Belgesi B a 
kanlıkça iptal edilir. Durum ilgili firma ile kredi kuruluşlarına bildirilir.
Firma aracın Deney Raporunun geçerlilik süresi sonunda zirai kredili satışa devam et
mek isterse tekrar Deney Raporu almak zorundadır. Bunun için Tebliğin 5 inci maddesine göre Bakanlığa başvurur.
Sorumluluk
Madde 14 — Firmalar, her yıl Ocak ayında, bir önceki yıl gerçekleştirdikleri imalat
miktarları ile o yıla ait imalat programlarını ve Bakanlıkça istenecek diğer bilgi ve belgele
ri Bakanlığa vermek zorundadırlar.
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Yetki
Madde 15 — B u Tebliğ'de yer alan deney ve denetimlerle ilgili uygulamaya yönelik
önlemleri almaya ve gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 16 — 30/6/1998 tarihli ve 23388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım
sal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Olmak Üzere Yapılacak Deney ve Dene
timlerle ilgili 1998/13 N o ' l u Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 17 — B u Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 — B u Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
•

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

KARAR

TARİ H

: 7/2/2000

KARAR N O

: ÖİB-K-04

KONU

: Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'ne ait kullanım dışı bazı tesis ve
varlıkların satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca;
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararı çerçevesin
de, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin Murgul İşletmesine ait;
Hizmet dışı tutulan asit tesisinin 2 adet Blower ses odası fanı, yağlama sistemi ve
elektrik ekipmanları kapsam dışı tutulmak suretiyle izabe-asit tesisleri ile destek hizmet te
sislerinin, deklase ambar yedekleri ve genel hurdaları ile bu tesislerin üzerinde yerleşik bu
lunduğu (Aduca mevkii 1251 nolu parsel, Eskiçarşı mevkii 1241 nolu parsel) arsalar ile birlikte 350.000.000.000.-(Üçyüzellimilyar Türk Lirası) peşin bedelle Mursan A.Ş.'ne satılma
sına
karar verilmiştir.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 392

15 Şubat 2 0 0 0 - S a y ı : 23965

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 393

Sirküler
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :
21 Şubat 1999 tarihli ve 23618 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan " Denizlerde ve
İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirküler" in,
Tanımlar'a ilişkin 2 nci maddesine, Ege denizi ile Akdeniz'in tanımı getirilmiş, Her Türlü
Trol Yasağına ilişkin 3 üncü maddesinin 2 nci bendinin 2 nci fıkrası, Dip Trolü ile Avcılığa
ilişkin 4 üncü maddesinin 2 nci bendi ile 4 üncü bendi, Karides Avcılığına ilişkin 7 nci
maddesinin 2 nci bendinin 3 üncü fıkrası ile 3 üncü bendinin 1 inci ve 2 nci fıkraları,
Çevirme Ağları ile Avcılığa ilişkin 16 nci maddesinin 3 üncü bendinin a ve c fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Diğer Sürütme Ağları ile Avcılığa ilişkin 18 inci maddesinin 2
nci ve 3 üncü bendlerine, Dalyan ve Lagünlerde Avcılığa ilişkin 19 uncu maddesine aşağıdaki
fıkralar eklenmiş, Yer Yasaklarına ilişkin 20 nci maddesinin 6 bendinin a fıkrası değiştirilmiş
ve bu maddenin sonuna 2 bend eklenmiş, Diğer Yasaklara ilişkin 21 inci maddesinin 1 inci
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Zaman Yasaklarına ilişkin 22 maddesinin 1 inci
bendinin a fıkrasından, Manavgat ve Oymapınar baraj gölleri, 2 nci bendinin b fıkrasından
Manyas gölü çıkarılarak, Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsulara ilişkin 31'inci
maddeye, Burdur İlinde yer alan Karataş gölü bu maddeden çıkarılarak, Zaman Yasaklarına
ilişkin 22 maddesinin 2 nci bendinin a fıkrasına eklenmiş, ayrıca Kerevit Avcılığına ilişkin 25
inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Tanımlar
Madde 2Ege Denizi
: Edirne İli, Meriç nehrinin denize döküldüğü yerden Muğla-Antalya İl
sınırındaki Eşen çayının denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımızı ifade eder.
Akdeniz
: Muğla-Antalya İl sınırındaki Eşen çayının denize döküldüğü yer ile
Suriye sınırı arasında kalan karasularımızı kapsar.
Her Türlü Trol Yasağı
Madde 3 Sinop İli, Ayancık ilçesi Usta bumu ile İnceburun arasında kalan karasularımızda
sahilden itibaren 4 mil, İnceburun ile Samsun İli, Yakakent İlçesi Çayağzı burnu arasında
kalan karasularımızda sahilden itibaren 6 mil içerisinde,
her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
Dip Trolü Yasağı
Madde 4 2- Karadeniz' de;
Sinop İli Usta burnu ile İnceburun arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 4
mil dışında, İnceburun ile Samsun İli, Çayağzı burnu arasında kalan karasularımızda sahilden
itibaren 6 mil dışında, bu yerler dışında kalan karasularımızda ise 3 mil dışında,
1 Mayıs - 31 Ağustos 2000,
tarihleri arasında dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 393
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4- Akdeniz' de, Yardımcı (Taşlık) burnu ile Akıncı burnu arasında kalan
karasularımızda sahilden itibaren 2 mil, ancak bu bölge içerisinde bulunan Anamur burnu ile
Susanoğlu Atakent ( 36° 25' 08" N - 34° 05' 00" E) arasında kalan karasularımızda ve Mezitli
deresinin denize döküldüğü yer ile Yumurtalık balıkçı barınağı arasında kalan
karasularımızda sahilden itibaren 3 mil,
içerisinde dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

Karides Avcılığı
Madde 72- Marmara denizinde Manyat ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için,
gemi ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden " Manyatla Karides Avlanma İzni "
alınması zorunludur Avcılıkta kullanılacak manyatların torba ağ göz açıklığı 12 mm.' den
küçük olamaz.
Manyatla Karides istihsalinin 07.00 - 17 00 saatleri arasında yapılması zorunludur.
3- Akdeniz' de; Anamur burnu ile Akıncı Burnu arasında kalan karasularımızda
sahilden itibaren 2 mil (ancak bu alan içerisinde kalan İçel ili Karaduvar Balıkçı Barınağı ile
Tuzla deresi arasında sahiden itibaren 3 mil) içerisinde uzatma ağlan hariç dönem boyunca
Karides avcılığı yasaktır.
Akdeniz'de, karides avcılığının serbest olduğu yerlerde uzatma ağları hariç,
1 M a y ı s - 3 1 Ağustos 2000,
tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla Karides avcılığı yasaktır.

Çevirme Ağlan ile Avcılık
Madde 163-a) 12 kulaç derinliğine kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve
tel bulunmayan, mekanik güç kullanılmayan ağlarla dönem boyu avcılık,
c) Orkinos girgin kullanan teknelerle, 1 Mayıs - 31 Ağustos 2000 tarihleri arasında
karasularımızda orkinos avcılığı yapılması yasaktır.
Ancak, Ege denizinde, Edirne İli
Boztepe burnu, Çanakkale İli dahilindeki, Büyük Kemikli burnu, Bozcaada Batı burnu ve
Baba burnu arasında çekilen hattın doğusunda kalan karasularımız hariç
1 Mayıs - 1 Haziran 2000,
tarihleri arasında orkinos avcılığı yapılması serbesttir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 394
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Diğer Sürütme Ağları ile Avcılık
Madde 182- Akdeniz' de algama ile su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır
Akdeniz' de ığrıp, trata, manyat, tarlakoz ve benzeri sürütme ağları ile avcılık 1 Nisan
2001 tarihinden itibaren tamamen yasaklanacaktır.
3- Ege denizinde algarna ile su ürünleri avcılığı dönem boyunca yasaktır.

Dalyan ve Lagünlerde Avcılık
Madde 19Antalya İli, Kale İlçesi, Beymelek lagününde her iki mendireği birleştiren hattın 500
metre açığına kadar olan alanda su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

Yer Yasakları
Madde 206-a) İstanbul Boğazında; Yeniköy Vapur İskelesi ( 41° 07' 01" N , 29° 04' 18" E ) Paşabahçe Fenerini ( 41° 06' 57" N , 29° 05' 23" E ) birleştiren hat ile Kumkapı Feneri (41°
00' 27" N , 28° 59' 05" E) - Fenerbahçe Feneri (40° 59' 05" N , 29° 00' 52" E) arasında
çekilen hat içerisinde kalan sahada tüm istihsal vasıtası ile midye avcılığı dönem boyunca
yasaktır.
Avcılığın serbest olduğu yerlerde, Midye istihsalinde kullanılan algama ve dreçlerin,
ağız açıklığı 1,2 m.' den, torba boyu 1.2 m.' den, kolların uzunluğu 1.2- m.' den, bıçak
genişliği 3 cm.' den büyük, ağ göz açıklığı 5 cm.' den küçük olamaz
17- Adana İli, Ceyhan İlçesi,Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde,
(36° 52' 08" N - 35° 55' 06" E , 36° 50' 30" N - 35° 56' 02" E, 36° 51' 30" N - 35° 58' 24" E ,
36° 53' 24" N - 35° 56' 42" E ) ile Dörtyol İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik
Bölgesinde, 36 5 0 ' 55 " N - 36 ° 07 ' 24 " E , 36 ° 50 ' 55 " N - 36 08' 40" E, 36° 51' 54" N 36° 07' 24" E , 36° 51' 54" N - 36° 08' 40" E ) su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.
18 - Trakya Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketine ait Doğalgaz Çevrim Santrali
su alma boru hattının bulunduğu (40 59' 59" N - 27 59' 01" E, 40 59' 54" N -27 59' 27" E)
alanda su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

Diğer Yasaklar
M a d d e 211-Bütün karasularımızda, özel karides trolü kullanan tekneler hariç, trol gemilerinde su
üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar bulundurulması zorunludur.
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Zaman Yasakları
Madde 221 - Baraj göllerinde;
a) Manavgat ve Oymapınar baraj gölleri çıkarılmıştır

2- Doğal Göl, Gölet ve Akarsularda;
a) Karataş gölünde, 1 Nisan - 15 Temmuz 2000,
tarihleri arasında Kerevit ve Sudak hariç her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır
b) İznik ve Akgöl gölleri ile bunlara bağlantılı sularda,
1 M a n - 1 Haziran 2000,
tarihleri arasında Turna ve Kerevit hariç her turlu su ürünleri avcılığı yasaktır

Kerevit Avcılığı
Madde 25B u göllerin dışında Kerevit ihtiva eden bütün içsularda,
24 Aralık 1999- 15 Haziran 2000,
tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlanması, ihracı ve işlenmesi
yasaktır.

Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular
Madde 31-

ILI

K A Y N A K ADI

ANTALYA

Manavgat, Oymapınar barajları.

BALIKESİR

Manyas gölü.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 396

T. C.
Resmî Gazete
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İLÂN BÖLÜMÜ
Yargı İlânları
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :
E. No : 1999/167
K . No : 1999/227
Dolandırıcılığa tam teşebbüs suçundan samk İon ve Viorica'dan olma 1971 Polaşehti do
ğumlu, Romanya, Polaşehti nüfusuna kayıttı, İstanbul-Sirkeci İpek Palas Otelde kalır iken adresi
meçhul kalıp karar tebliği yapılamayan sanık Simion Sion hakkında Mahkememize açılan kamu
davasının yapılan yargılaması sonunda:
Sanığın sabit görülen suçundan dolayı TCK.nun 504/3,61, 522. maddeleri uyannca sonuç
olarak sekiz ay yirmi dört gün ağır hapis ve 303.333.000,-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılma
sına, TCK.nun 40. maddesi uyannca tutukluluk süresinin cezasından çıkarılmasına, suça konu eş
yaların dosyada kanıt olarak bırakılmasına, 21.600.000,-TL. Yargılama giderinin sanıktan alınma
l ı n a 8/10/1999 gün, 1999/167 Esas, 1999/227 karar sayı ile karar verilmiş olup,
İşbu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren bir hafta içinde temyiz yoluna gidilmediği
takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere 15 (onbeş gün) gün süre
ile- ilanen tebliğ olunur.
2843
E . No : 1998/275
K . No : 1999/155
Uyuşturucu kullanmak suçundan sanık Şükrü oğlu Yüksel'den olma 1957 doğumlu Kas
tamonu, Daday, Selalmaz Köyü nüfusuna kayıtlı, Şirinevler, Pazaryolu, Coşkun Apt. Kat:2-5'de
oturur iken adresi meçhul kalıp karar tebliği yapılamayan sanık Bülent Selalmaz hakkında Mah
kememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda:
Sanık Bülent Selalmaz'ın sabit görülen suçundan dolayı TCK.nun 404/2, 405/2, 59. mad
deleri uyannca sonuç olarak beş ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutukluluk süresinin
TCK.unun 40. maddesi uyannca cezasından çıkartılmasına, suça konu ve emanette bulanan mad
denin TCK.nun 36. maddesi uyannca zoralımına, 270.000,-TL. Yargılama giderinin sanıktan alın
masına, 17/6/1999 gün, 1998/275 esas, 1999/155 karar sayıyla karar verilmiş olup,
İşbu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren bir hafta içinde temyiz yoluna başvurul
madığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere 15 (onbeş gün)
gün süre ile ilanen tebliğ olunur.
2842
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Bilecik Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1998/310
K . No
: 1999/12
Davacı
: K.H.
Sanık
: Mehmet İsa Koğan, Zahir ve Selvi oğlu, K.Köse 19/5/1956 doğumlu AğrıMerkez-Kurtuluş Mah. Nilf. Kay. halen Esenler-İst. Karabeyir Mah. Eseret
Haci Aktuna Cd. 18'de oturur
Suç
: Ehliyetsiz araç kullanmak
Suç Tarihi
: 9/12/1998
Karar Tarihi : 2/2/1999
Miisnet suçtan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu da-,
vasinin yapılan duruşması sonunda:
Gereği Düşünüldü / Sanık Mehmet İsa Koğan'ın eylemine uyan 2918 S.T.Y. 4262 S.Y. ile
değişik 36/Son.ek.3. mad. ger. takdiren suç tarihi itibariyle ve mahkememizce yapılan ön ödeme
önerisine uymadığından cezasının T C K . l 19/6. mad. ger. yarı oranında arttırılarak sanığın netice
len 1 ay 15 gün hafif hapis ve 19.350.000,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar ve
rildi.
2419/1
E. No
K. No
Davacı
Sanık

:
:
:
:

1998/184
1998/341
K.H.
Murat Pişkin, İsmail-Sevim oğlu Üsküdar 10/7/1977 doğumlu İstanbul-Kadıköy-Koşuyolu Mah. Nüf. Kay. İstanbul-Üsküdar-Fıstıkağacı AlemdağSultançiftliği Köy. 117'de oturur
Suç
: Ehliyetsiz araç kullanmak
Suç Tarihi
: 16/7/1998
Karar Tarihi : 8/12/1998
Müsnet suçtan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu da
vasının yapılan duruşması sonunda:
Gereği Düşünüldü /
Sanık Murat Pişkin'in eylemine uyan 2918 S.T.Y. 4262 S.Y. ile değişik 36/Son.ek.3. mad.
ger. takdiren suç tarihi itibariyle ve sanığın mahkememizce yapılan ön ödeme ihtaratına uymadı
ğından cezasının 1/2 oranında arttırılarak T C K . 119/5. mad. ger. 1 ay 15 gün hafif hapis ve
19.350.000,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırılmasına.
Karar verildi.
2459/2
E. No
K . No
Davacı
Sanık

:
:
:
;

1998/238
1998/346
K.H.
Bekir Ertunç, Cafer ve Gülşen'den olma Mersin 25/12/1974 doğumlu İçelMerkez-Yuka Köy. Nüf. Kay. halen Mersin-Tarsus Yolu Üzeri İsmet İnönü
Bulvarı N.72'de oturur.
Suç
: Ehliyetsiz araç kullanmak
Suç Tarihi
: 5/10/1998
Karar Tarihi : 8/12/1998
Müsnet suçtan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu da
vasının yapılan duruşması sonunda:
Gereği Düşünüldü / Sanık Bekir Ertunç'un eylemine uyan 2918 S.T.Y. 4262 S.Y. ile deği
şik 36/son.ek.3. mad. ger. (39. mad. delaletiyle) T C K . l 19/5 mad. ger. yan oranında arUınlarak
(Sanık ön ödeme ihtaratına uymadığından) sanığın neticeten 19.350.000,-TL. Hafif para cezası ile
cezalandırılmasına,
Karar verildi.
2419/3
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Bilecik Sulh Ceza Hakimliğinden :
E . No
: 1993/6
K . No
: 1999/65
Davacı
: K.H.
Müşteki
: Erol Kırmacı
Sanık
: Ruçhan Murat Turan, Mustafa oğlu 1960 doğumlu Hatun'dan olma, Adana-Osmaniye Nüf. Kay. firar.
Suç
: Karşılıklı yararlanma
Suç Tarihi
: 1/8/1992-11/12/1992 tarihleri arasında
Karar Tarihi : 20/4/1999
Müsnet suçtan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu da
vasının yapılan duruşması sonunda:
Gereği Düşünüldü / Sanık Ruçhan Murat Turan'ın eylemine uyan TCK.521/a, 522. mad.
uyarınca hakkında açılan kamu davasının T C K . 102 ve 104. mad. uyarınca zaman aşımı nedeniy
le ortadan kaldırılmasına, karar verildi.
2419/4
Yeşilhisar Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1998/29
K . No
: 1999/16
Sanık
: Mehmet Emin Deliçay, Murat ve Raziye'den olma, 1967 doğumlu Adana
Karaisalı Hacımusalı Köyü nüf. kayıtlı.
Suç
: Trafik Kanununa muhalefet
Yukarıda kimliği yazılı bulunan sanık hakkında 2918 sayılı Yasanın 118/son, CK.119, 647
Sa. 4. maddesi gereğince neticelen 19.485.000,-TL. Hafif para cezası ile tecziyesine 24/2/1999 ta
rih aynı esas karar sayılı karar verildiği gıyabi hükmün sanık bütün aramalara rağmen bulunama
dığından gazete yolu ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu gıyabi kararın 7201 sayılı Teb
ligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilan olunması ve kararın ilan
tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2432
Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1998/744
K . No
: 1998/663
Karar Tar.
: 9/9/1998
Sanık
: Ayhan Korhan-Bahattin ve Gülsüm'den olma 1971 doğumlu, İğdır Merkez
12 Eylül M h . Nüf. kayıtlı halen İnönü Bulv. No:30 Kuşadası adresinde mu
kim.
Suç
: 2918 S.Yas.Muh.
Kanun Mad. : 2918 S.Y. 4199 S.Y. değ. 36, T C K 119/5, 647 S.K. 4, T C K . 72 md.
Hüküm
: 19.485.000,-TL. Hf. P. Cezası
Yukarıda kimliği yazılı sanığa mahkememizden verilen karar tüm aramalara rağmen bulu
nup tebliğ edilemediğinden 7201 S.Tebligat Kan.ca Resmi Gazete ilanen tebliğine karar verilmiş
olup, iş bu hüküm özetinin Resmi Gazete ilanından itibaren 15 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayı
lıp 7 gün içerisinde kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.
2441
Burdur Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1999/292
K. No : 1999/509
Umumun tekafülü altındaki mal hakkında hırsızlık suçundan mahkememizin 24/9/1999 ta
rih ve 1999/292-509 esas-karar sayılı kararı ile T C K . 491/2, 62, 522, 647.4, 647.6 maddeleri uya
rınca 660.000,-TL. Ağır para cezasına hükümlü Burdur Merkez Karaçal Köyü nüfusuna kayıtlı
Musa oğlu Selvet'den olma 1974 doğumlu Bünyamin Yıldırım'a tüm aramalara rağmen gıyabi hü
küm sanığa tebliğ edilemediğinden,
7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 31 maddeleri gereğince ilanına, ilan tarihinden 15 gün son
ra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
2395
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Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1999/405
K. No : 1999/561
Sarhoşluk suçundan sanık Hamit ve Behice oğlu, 1952 doğumlu, Bolu, Düzce, Cumhuri
yet Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Kuru hakkında açılan kamu davasının yapılan açık yargı
laması sonunda
Mahkememizin 30/7/1999 tarihli ilamı ile sanığın sabit olan suçundan eylemine uyan T C K
571/1 mad. uyarınca 655.000,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırılmasına, K-53 seri nolu tek kır
ma av tüfeğinin 2521 SY.nın 13/son maddesi gereğince ve iki adet 12 numara boş fişeklerin
TCK.36 mad. gereğince müsaderesine karar verildiği, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müte
akip maddeleri gereğince gıyabi kararın adı geçene ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün
içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı, ilan ücretinin sanık
tan alınacağı ilan olunur.
2462
E. No : 1999/409
K. No : 1999/552
Çek karnelerini iade etmemek suçundan sanık Dursun ve Şehriye kızı 1964 doğumlu, Düz
ce Cumhuriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı Sevim Altaş hakkında mahkememizde açılan kamu da
vasının yapılan açık duruşması sonunda
Mahkememizin 6/8/1999 tarihli ilamı ile sanığın sabit olan suçundan eylemine uyan 3167
SY.nın 13/1 mad. 3506 Sy. gereğince 4.560.000.-TL. Ağır para cezası ile cezalandırıldığı, sanığın
gıyabında verilen karar tüm aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete va
sıtası ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip mad
deleri gereğince gıyabi kararın adı geçene ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde
kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı, ilan ücretinin sanıktan alı
nacağı ilan olunur.
2463
E. No : 1998/195
K. No : 1999/523
Ölümle tehdit, saldırgan sarhoşluk ve sövme suçlarından sanık Mehmet ve Emin oğlu,
1953 doğumlu, Bolu, Gümüşova Yıldıztepe Köyü nüfusuna kayıtlı Muzaffer Tokaç hakkında mah
kememizde açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
Mahkememizin 19/7/1999 tarihli ilamı ile sanığın sabit olan suçundan eylemine uyan
TCK.191/1, 647/4 mad. gereğince 35.000,-TL. Ağır para cezası, T C K . 482/3, 647/4, 72 mad. ge
reğince 1 670.000,-TL. Ağır para cezası ile ve TCK.572/1, 647/4 mad. gereğince 180.000,-TL.
Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sonuç para cezalannın647/6 mad. ge
reğince ertelenmesine karar verildiği, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri ge
reğince gıyabi kararın adı geçene ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yo
luna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı, ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilan
olunur.
2464
E. No : 1996/476
K. No : 1998/122
Tutuklandıktan sonra firar etmek suçundan sanık Mustafa oğ. Naciye'den olma 1970 Hen
dek doğumlu, Düzce Uzunmustafa Mah. Tekniker Sokak Akyüz Apt. Kat:3, D:8'de oturur Musta
fa Bük hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda;
Sanığın sabit olan suçundan eylemine uyan TCK.nun 298/1. maddesi gereğince 2 ay hapis
cezası ile cezalandırıldığına dair aynı esas-karar 24/3/1998 tarihli gıyabi karar tüm aramalara rağ
men bulunup kendisine tebliğ edilemediği, değişin adresinide mahkememize ibraz etmediğinden
Resmi Gazete vasıtası ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve
müteakip maddeleri gereğince gıyabi kararın adı geçene ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren
15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı, ilan ücretinin
sanıktan alınacağı ilan olunur.
2465

15 Şubat 2 0 0 0 - S a y ı : 23965

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 401

Bornova Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No

: 1999/3336

K . No

: 1999/3232

Davacı
Sanık

: K.H.
: Yusuf Bancı A l i oğlu 1965 doğumlu 748/3 Sk. No:23 M T K Sitesi Bor
nova
: Tehlikeli vasıta kullanmak
: 11/8/1999

Suç
Suç Tarihi
Tatbik Edilen

Kanun Maddesi : TCY.565/1, 119/2, 647 S.Y. 4/1
Verilen Ceza

: 30.000.000,-TL. Hafif para cezası

Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın adresinin
bunca aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201
sayılı Kanunun 28 ve 29.ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı Kanu
nun 31. maddesi gereğince ilam tarihinden itibaren 15. sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılması
na tarihinde karar verilmiştir.
2487
1999/2714
E. No
1999/3097
K . No
K.H.
Davacı
Mustafa Akyıldız Kadri oğlu 967 doğumlu 887 Sk. No:5/A İzmir
Sanık
Ehliyetsiz araç kullanmak
Suç
8/9/1999
Suç Tarihi
Tatbik Edilen
Kanun Maddesi 2918 S.Y. 118/Son, T C K . 119/2, 647 S.Y. 4/1
: 79.350.000,-TL. Hafif para cezası
Verilen Ceza
Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın adresinin
bunca aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201
sayılı Kanunun 28 ve 29.ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı Kanu
nun 31. maddesi gereğince ilam tarihinden itibaren 15. sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılması
na tarihinde karar verilmiştir.
2488
E. No
K . No
Davacı
Sanık
Suç
Suç Tarihi

î 999/1756
1999/2963
K.H.
Metin Çelik Veli oğlu 1963 doğumlu İkiçeşmelik Mah. Küçükköy Sk.
Kuşadası
Ehliyetsiz araç kullanmak
9/6/1999

Tatbik Edilen
2918 S.Y. 36, TCK.119/2, 647 S.Y. 4/1
34.575.000,-TL. Hafif para cezası
Verilen Ceza
Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın adresinin
bunca aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201
sayılı Kanunun 28 ve 29.ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı
Kanunun 31. maddesi gereğince ilam tarihinden itibaren 15. sonra sanığa tebligatın yapılmış sayıl
masına tarihinde karar verilmiştir.
2489
Kanun Maddesi

Sayfa
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Bornova Sulh Ceza H a k i m l i ğ i n d e n :

E. No
K . No
Davacı
Sanık

1999/1752
1999/2649
K.H.
1 - Veysel Altun Teber oğlu 1960 doğumlu Güzelbahçe Sevgi Yolu
No:4 İzmir
2 - Muzaffer Çelik Selahattin oğlu 1956 doğumlu 270/1 Sk. No: 13/1
Bornova
Saldırgan sarhoşluk
3/6/1999

Suç
Suç Tarihi
Tatbik Edilen
Kanun Maddesi TCY.572/1, 647 S.Y. 4/1
Verilen Ceza
: 300.000,-TL. Hafif para cezası
Yukanda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın adresinin
bunca aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201
sayılı Kanunun 28 ve 29.ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı Kanu
nun 31. maddesi gereğince ilam tarihinden itibaren 15. sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılması
na tarihinde karar verilmiştir.
2490
E. No
K. No
Davacı
Sanık

1998/3218
1998/3778
K.H.
Kenan Hacıömeroğlu Mahmut oğlu 1965 doğumlu 592 Sk. Boş İnşaat
ta yatar Bornova
Kumar oynamak ve oynatmak
5/4/1998

Suç
Suç Tarihi
Tatbik Edilen
Kanun Maddesi TCY.567/1,72,647 S.Y. 4/1
1.290.000,-TL. Hafif para cezası
Verilen Ceza
Yukanda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın adresinin
bunca aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201
sayılı Kanunun 28 ve 29.ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı Kanu
nun 31. maddesi gereğince ilam tarihinden itibaren 15. sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılması
na 'arihinde karar verilmiştir.
2454
1999/2529
E. No
1999/3211
K. No
K.H.
Davacı
Tevfik Azir İsmail oğlu 1965 doğumlu 263 Sk. No:36/A Bornova
Sanık
Trafik Yasasına muhalefet
Suç
26/8/1999
Suç Tarihi
Tatbik Edilen
Kanun Maddesi 2918 S.Y. 39/A-Son, 36/3, TCK.119/2, 647 S.Y. 4/1
Verilen Ceza
79.350.000.-TL. Hafif para cezası
Yukanda adı ve adresi yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda sanığın adresinin
bunca aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201
sayılı Kanunun 28 ve 29.ncu maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilanen tebliğine ve aynı Kanu
nun 31. maddesi gereğince ilam tarihinden itibaren 15. sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılması
na tarihinde karar verilmiştir.
2455
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Kadıköy 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E . No

: 1998/266

K . No

: 1998/1251

K. Tarihi

: 9/12/1998

Sanık

: Suat Balta, Fevzi ve Herdem'den olma, 1978 doğumlu, Ağrı Taşlıçayır nü
fusunda kayıtlı

Suç

: H . Adiyen darp ve yaralamaya eksik teşebbüs

K . Maddesi

: TCK.nun 456/4, 81/1,36.

Verilen Ceza : 2 ay 6 gün hapis cezası

E. No

.-1999/1160

K . No

-. 1999/1619

K . Tarihi

: 22/9/1999

Sanık

: Serkan Kolcu, Asım ve Ayşe'den olma, 1979 doğumlu, Gümüşhane Mer
kez nüfusunda kayıtlı

Suç

; Hırsızlık

K . Maddesi

: TCK.nun 491/4, 62

Verilen Ceza : 4 ay hapis cezası
E . No

: 1999/51

K . No

: 1999/203

K . Tarihi

: 24/6/1996

Sanık

: Özcan Kaya, Mevlüt ve Zinnet'den olma, 1966 doğumlu, Gümüşhane Kel

Suç

: Müessir fiil

K. Maddesi

: TCK.nun 456/4, 457/1.

kit Aziz nüfusunda kayıtlı

Verilen Ceza : 8 ay hapis cezası
E. No

: 1999/1460

K . No

: 1999/1865

K . Tarihi

: 26/10/1999

Sanık

: Hasan Özer, Faik ve Durkadm'dan olma, 1974 Ulus doğumlu, Bartın Ulus

Suç

: Müessir fiil ve mütecaviz sarhoşluk

K . Maddesi

: TCK.nun 456/4, 572/1

Kanlıca nüfusunda kayıtlı

Verilen Ceza : 3 ay hapis ve 2 ay hafif hapis cezası
Yukarda hüküm özetleri ve açık kimlikleri yazılı sanıklara gıyabi kararlar tüm aramalara
rağmen bulunamayıp tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip mad
deleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine,
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına ilan masraflarının sanık
lardan alınmasına ilan olunur.
2479
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Düzce 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1999/181
K . No : 1999/227
2918 sayılı Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Hasan ve Ayşe oğlu, 1969 doğum
lu, Bolu, Çilimli Hızardere Köyü nüfusuna kayıtlı Abdullah Çodar hakkında mahkememizde açı
lan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
Mahkememizin 10/6/1999 tarihli ilamı ile sanığın sabit olan suçundan eylemine uyan 2918
SY.nın 36, T C K . l !9, 647/4, 72 maddeleri gereğince 34.485.000,-TL. Hafif para cezası ile ceza
landırıldığı, sanığın gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğin
den Resmi Gazete vasıtası ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gıyabi kararın adı geçene ilanen tebliğine, ilan tarihinden
itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı, ilan
ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.
2461
Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 2000/51
Sanık
: Murat Çengel-Ömer ve Livan oğlu 1976 doğumlu Denizli Merkez Şirinköy Köy nüf. kayıtlı olup halen Sümer Mah. Eski Çal Yolu No:99/4'de
oturur.
Suç
: 3167 sayılı Yasaya muhalefet
Suç Tarihi
: 1/11/1999
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 13/1. TCK.nun
119. maddesi gereğince suç tarihi itibariyle, 60.000.000,-TL. Ağır para cezası ile (---) T L . yargı
lama giderini tebliğ tarihinden itibaren en geç 10. gün içerisinde merciine yatırıp makbuzunu dos
yamıza ibraz etmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı, aksi halde yargılamaya devam
la eyleminin sübutu halinde cezası yarı nisbetinde artırılarak hüküm olunacağı, C M U K . 225. mad
desi gereğince duruşmaya gelmese bile gıyabında karar verileceği, duruşmanın 21/3/2000 günü sa
at 9.00'da olduğunun ilanına,
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından
15. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2416
Ankara 13. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1999/1003
K. No
: 1999/1010
Davacı
: K.H.
Sanık
: Mehmet Akif Gürses; Mehmet ve Bahriye'den olma 1952 doğumlu Anka
ra İli Altındağ İlçesi Yavuz selim Mah. Nüf. Kayıtlı Ankara'da Basınevleri Basın Cad. 47/C İzmirli'de ikamet eder
Suç
: 3167 sayılı Yasaya muhalefet
Suç Tarihi
: 17/5/1999
Karar Tarih : 17/11/1999
Yukarda açık kimliği yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizden verilen gıyabi karar
ile sanığın 3167 SK. 13/1. TCK.29. 119/5 maddesi uyarınca 6.840.000,-TL. Ağır para cezası ile
cezalandırılmasına ve l .900.000,-TL. Mahkeme giderinin sanıktan alınmasına dair karar tüm ara
malara rağmen sanık bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,
29, 30 ve 31. maddelerine tevfikan Resmi Gazete'de bir defaya mahsus ilan edilerek ilanın yapıl
dığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına ve müteakip işlemlerin
devamına gazete ilan giderinin sanıktan tahsiline karar verildi.
2158
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Gemlik Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1999/546
K. No : 1999/703
Sanık : Osman Mumcu A l i ve Havva oğlu, 1964 D.lu, Samsun İli, Ondokuzmayıs İlçesi,
Kösegedik Köyü Nüf. kayıtlı, Vatan Mh. Özdüyüm Sk. No: 9 Yıldırım/Bursa ad
resinde oturur, halen adresi meçhul
Hüküm Ö z e t i :
2918 SK. 36. Md.sine muhalefet suçundan sanık Osman Mumcu hakkında açılan kamu da
vasının yapılan yargılaması sonunda, mahkememizin 1/11/1999 tarihli kararı ile 2918 S K . 36/3,
T C K . 119, 647 S K . 4, T C K . 72. Md.si gereğince 34.485.000 - T L . hafif para cezası ile cezalandı
rılmasına karar verilmiş olup, yapılan tüm aramalara rağmen gıyabi ilam kendisine tebliğ edileme
miştir.
Yukarıda hüküm özeti yazılı kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip mad
deleri gereğince Resmi Gazete'de ilanına, ilan masraflarının sanıktan alınmasına, ilan tarihinden
itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, ilanen tebliğ olunur.

2615

E. No : 1999/147
K . No : 1999/834
Sanık : Calmiciu Lucian - Cheorghe ve Maria oğlu, 1969 D.lu Romanya Nüf. kayıtlı, Sat
Beresti Com. Saseut Jud. Bacau/Romanya adresinde oturur.
Hüküm Ö z e t i :
5682 S K . muhalefet suçundan samk Calmiciu Lucian hakkında açılan kamu davasının ya
pılan yargılaması sonunda, mahkememizin 9/12/1999 tarihli kararı ile 5682 SK. 34/1, T C K . 40
Md.si gereğince 1.520.000,- T L . Ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup, ya
pılan tüm aramalara rağmen gıyabi ilam kendisine tebliğ edilememiştir.
Yukarıda hüküm özeti yazılı kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip mad
deleri gereğince Resmi Gazete'de ilanına, ilan masraflarının sanıktan alınmasına, ilan tarihinden
itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, ilanen tebliğ olunur.

2616

E. No : 1999/698
K . No : 1999/792
Samk : Manuel Woıfor - Aguistein ve Vithinie oğlu, 1973 D.lu, Sieraleona uyruklu, Kelima City Block 5 Siera-Leona adresinde oturur.
Hüküm Ö z e t i :
5682 SK. muhalefet suçundan sanık Manuel Woıfor hakkında açılan kamu davasının ya
pılan yargılaması sonunda, mahkememizin 19/11/1999 tarihli kararı ile 5682 SK. 34/1, 647 S K . 6
Md.si gereğince 60.000.000,- T L . Ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup, ya
pılan tüm aramalara rağmen gıyabı ilam kendisine tebliğ edilememiştir.
Yukarıda hüküm özeti yazılı kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip mad
deleri gereğince Resmi Gazete'de ilanına, ilan masraflarının sanıktan alınmasına, ilan tarihinden
itibaren 15 gün sonra karann tebliğ edilmiş sayılmasına, ilanen tebliğ olunur.

2617

Sayfa: 406

RESMÎ G A Z E T E

15 Şubat 2000 - S a y ı : 23965

Gemlik
E. No :
K . No :
Sanık :

Sulh Ceza Hakimliğinden :
1999/458
1999/733
Mihai Antoce - Stefan oğlu, Margerata'dan olma 1974 D.lu, Romanya Bakau
Nüf. kayıtlı ve oturur.
Hüküm Özeti ;
5682 SK. muhalefet suçundan sanık Mihai Antoce hakkında açılan kamu davasının yapı
lan yargılaması sonunda, mahkememizin 11/11/1999 tarihli kararı ile 5682 S K . 34/1, T C K . 40
Md.sı gereğince 1.520.000,-°TL. Ağır para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup, ya
pılan tüm aramalara rağmen gıyabi ilam kendisine tebliğ edilememiştir.
Yukarıda hüküm özeti yazılı kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip mad
deleri gereğince Resmi Gazete'de ilanına, ilan masraflarının sanıktan alınmasına, ilan tarihinden
itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, ilanen tebliğ olunur.
2618

Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğinden :
Kayseri 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 1/6/1999 gün ve 1999/1286 Esas, 1999/1180 karar
sayılı ilamı ile ehliyetsiz araç kullanmak suçundan Sanık Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi Kaftangiyen
Köyü Nüf kayıtlı, Aslan ve Neziha oğlu 1976 D.lu Erkan Aktepe'nin 2918 S.K. 36 ncı ve T C K .
119. Mad. 647 S.K. 4/1. maddesi gereğince 34.485.000-TL. Hafif para cezası ile cezalandırılma
sına karar verildiği,
Sanığın tebligata yarar adresinin bütün araştırmalara rağmen bulunamadığından Tebligat
Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca bir defaya mahsus Resmi Gazete'de ilanı sure
tiyle tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına süresi içinde ka
nun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş olacağına, ilan ücretinin sanıktan tah
siline, ilanın bir suretinin 1 ay süre ile mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi.
2649

Kayseri 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 7/7/1999 gün ve 1997/381 esas 1999/1565 karar sa
yılı ilamı ile hırsızlık suçundan sanık Kayseri İli Kocasinan İlçesi Cengiz Topel Mahallesi nüfu
suna kayıtlı, A l i ve Ladiş oğlu 1967 D.lu Mustafa Türksoy'un T C K . 491/4, 522, 81. ve 647 Sayı
lı Yasanın 4. maddelerine göre 1.980.000 - T L . Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar ve
rildiği,
Sanığın tebligata yarar adresinin bütün araştırmalara rağmen bulunamadığından Tebligat
Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca bir defaya mahsus Resmi Gazete'de ilanı sure
tiyle tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına, süresi içinde
kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş olacağına, ilan ücretinin sanıktan
tahsiline, ilanın bir suretinin 1 ay süre ile mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi.
2650

Kumluca Sulh Ceza Hakimliğinden ;
E. No : 1999/284
K . No : 1998/389
Trafik Kanununa Muhalefet suçundan sanık Malatya İli, Darende İlçesi, Günpınar nüfusu
na kayıtlı olup, Gazi Bulvarı Orhan Veli Cad. Kaptan Apt. No: 34/3'de ikamet eden Naci ve Ha
lime oğlu, 15/12/1966 doğumlu Kadir Yılmaz hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonun
da sanığın TCK.nun 72. maddesi gereğince 34.575.000,- T L . hafif para cezası ile cezalandırılma
sına dair, sanığın yokluğunda 6/7/1999 tarihinde verilen karar, PTT ve Zabıta marifetiyle buluna
madığı için kendisine tebliğ edilemediğinden, ilamın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30
ve 31 Maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün son
ra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilan'en tebliğ olunur.
2511
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Ekinözü Sulh
E. No
:
K . No
:
Suç
:
Suç Tarihi
:
Karar Tarihi :
Sanık
:

Ceza Hakimliğinden :
1996/08
1999/43
Açma, kaçak olarak dikiliden ağaç kesmek ve tel örgüleri sökmek
25/3/1996
30/7/1999
Atanur Balkan, Şükrü ve Sultan oğlu Elbistan 10/5/1965 D.lu K.Maraş îli
Ekinözü İlçesi Maarif M h . nüfusuna kayıtlı.
"Açma, kaçak olarak dikilen ağaç kesmek ve tel örgüleri sökmek" suçundan sanık Atanur
Balkan hakkında mahkememizde açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Sanık Atanur Balkan'ın eylemine uyan 6831 SY.nun 93/2, 647 SY. 4, maddesi gereğince
1.825.000,- T L . ağır para cezası, ayrıca 6831 SY.nın 109, 3506 SY.nın Ek-1, T C K . 24, 647 SY.4,
T C K . 72, 75. Maddeleri gereğince 165.500,- T L . hafif para cezası ile cezalandırılmasına ve ayrı
neviden olan para cezalarının ayrı ayrı infazına karar verilmiş olup, mahkememizce verilen gıya
bi karar bütün aramalara rağmen sanık Atanur Balkan'a tebliğ edilemediği gibi adreside tespit edi
lemediği anlaşıldığından hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 30. Maddeleri uya
rınca ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı tak
dirde hükmün kesinleşeceği ve ilan masraflarının kendisinden tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.
2613
Soma Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1999/402
K . N o : 1999/611
Basit Hırsızlık suçundan mahkememizin 1/10/1999 tarihli karan ile 491/ilk. maddesi uya
rınca 6 ay hapis cezası ile hükümlü aşağıda açık kimliği yazılı sanığın bütün aramalara rağmen bu
lunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gere
ğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15
gün sonra muhataba tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba
tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.
,
Sanık : Talip Kılıçarslan - Murat ve Muzaffer'den olma 5/6/1961 D.lu Balıkesir Merkez
Selimiye K . N . K .
2619

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinden :
E . No : 1998/735
K . No : 1999/143
Alkollü Araç Kullanmak suçundan Sanık Fahrettin Özkan hakkında mahkememize açılan
kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda:
Sanığa 16/3/1999 tarih ve 1998/735 esas 1999/143 karar sayılı ilamı ile 2918 Sayılı Yasa
nın 25/5/1997 tarihli 4264/4 maddesi ile değişik 48/5 maddesi uyannca sanık birinci kez alkollü
araç kullandığı subuta erdiğinden sanığın sürücü belgesinin Üç Ay Süre ile Elinden Alınmasına
karar verilmiş olup, sanık Fahrettin Özkan'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığı, adresinin bi
linmemesi ve kendisine tebligatlarının yapılamadığı, anlaşılmış bulunduğundan tebligattın Resmi
Gazete yolu ile sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan sanık Kadir ve Nuriye oğlu,
i 951 doğumlu Antalya İli Korkuteli İlçesi Kozava Aşağı Köyü Nf. Kyt. ve halen Antalya İli Özalp
Caddesi Yurdagü) Apt. No: 175 adresinde ikamet eden Fahrettin Özkan'a ilanın yapılmasına, Res
mi Gazete'nin sank Fahrettin Özkan'a ilanın yapılmasına neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra
ilan yapılmış sayılmasına. Resmi Gazete ilan masraflarının sanıktan alınmasına karar verildi.
2645
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Lapseki Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1998/36
K . No
: 1999/142
Davacı
: K.H.
Mağdur
: Mehmet Dirim, Rıza oğlu, 1982 D.lu, Çanakkale Lapseki Umurbey Nf.
Kay. halen Birlik Sk. No: 1 Umurbey Lapseki adresinde oturur.
Sanıklar
: 1 - Mustafa Buyun, A l i ve Fethiye oğlu, Samsun, Vezirköprü Sırbaşmak
Köyü Nf. Kay. halen aynı yerde oturur, halen Yayladere İlçesi İç Güvenlik
TabuT Kom. asker T C . İslam.
2 - Veli Buyun, A l i ve Fethiye oğlu, 1/9/1981 D.lu, Samsun, Vezirköprü,
Sırbaşmak Köyü Nf. Kay. halen Mevlana M h . Polatkaya İnşaatta çalışır, ve
yatar kalkar, okuryazar, sabıkalı, T C . İslam.
Suç
: Etkili Eylem
Suç Tarihi
: 13/1/1998
Karar Tarihi : 13/10/1999
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememize yapılan açık yargılaması so
nunda sanık Mustafa Buyun'un T C K . 456/4, 463, 647 S.Y. 4. ve 6. maddeleri uyarınca 300.000T L . ağır para cezasının teciline, sanık Veli Buyun hakkında T C K . 456/4, 463,457/1, 55/3,647 S.Y.
4. maddesi uyarınca 200.000 - T L . Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamamış ve kendilerine karar tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri uyannca Resmi Gazete'de ilanının
tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra karann tebliğ edilmiş sayılacağına, hü
kümden sonra yapılan ilan ücreti ve karar tebliğ giderlerinin sanıktan tahsil olunacağı hususu ila
nen tebliğ olunur.
2648
İ s p a r t a Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 2000/76
İsparta Sümerbank A.Ş. Şubesine ait çek karnesini iade etmemek suçundan sanık İsmail
ve Emine'den olma 1971 D.lu, Eğirdir İlçesi Yılanlı Köyü Nüf. kayıtlı halen İsparta Zafer Mah.si
212 Sok. No: 7'de oturur A l i Kaya hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılmakta
olan duruşması sıracında verilen tensip kararı gereğince;
Sanığın hazırlık aşamasında adresi tesbit edilemediğinden ve tebligatında yapılamadığın
dan dolayı sanığın çek karnesini iade etmek suçundan dolay: eylemine uyan 3167 S.K.nun 13/1
maddesinde yer alan en az para cezası olan 60.000.000 - TL.yı ve mahkeme masrafı 500.000,TL.yı olmak üzere 60.500.000 - TL.yı tebligattan itibaren 10 gün içerisinde en yakın mal müdür
lüğüne yada defterdarlık muhasebe müdürlüğüne yatırarak alındı belgesinin mahkememize gön
derildiği takdirde dosyanın ortadan kaldırılmasına karar verilebilecektir. Aksi takdirde suçun subutu halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır ve ilanın yapıldığı tarihten sonra duruşma
nın atılı bulunduğu 12/4/2000 tarihinde duruşmaya gelmediğinde duruşmaya devam olunacağı ve
gıyabında karar verilebileceği Tebligat Yasasının 31. maddesine göre Resmi Gazete'de yayınlan
dığı tarihden itibaren 7 gün içinde tebligat yapılmış sayılacaktır.
2456
Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1999/1010
K . No : 1999/924
3167 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Sadık Asmaz hakkında mahkememizden
8/11/1999 tarihli ilamı ile 3167 S.K. 13/1 .maddesi gereğince 4.560.000- T L . ağır para cezası ve
rilmiş olup sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilemediğinden
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince adı geçenlere karann ilanen tebliğine hüküm
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 8 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücretinin
kendilerinden alınacağı ilan olunur.
2851
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Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1999/964
K . N o : 1999/905
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Abdullah Kozluk hakkında mahkememizden
8/11/1999 tarihli ilamı ile TCK.565/1.119, maddesi gereğince 455.000,- T L . hafif para cezası ve
rilmiş olup sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilemediğinden
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince adı geçenlere kararın ilanen tebliğine hüküm
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 8 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücreti
nin kendilerinden alınacağı ilan olunur.
2852

E. No : 1999/998
K . N o : 1999/928
3167 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık Hüseyin Gürgen hakkında mahkememizden
8/11/1999 tarihli ilamı ile 3167 S.K.13/1 maddesi gereğince 4.560.000-TL. ağır para cezası ve
rilmiş olup sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilemediğinden
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince adı geçenlere kararın ilanen tebliğine hüküm
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 8 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücreti
nin kendilerinden alınacağı ilan olunur.
2853

E. No : 1999/1035
K . N o : 1999/1051
3167 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık Osman Bayram hakkında mahkememizden
8/11/1999 tarihli ilamı ile 3167 S.K.13/1, maddesi gereğince 4.560.000- T L . ağır para cezası ve
rilmiş olup bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince adı geçenlere kararın ilanen tebliğine hüküm fıkrası
nın neşir tarihinden itibaren 8 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücretinin ken
dilerinden alınacağı ilan olunur.
2858

E. N o : 1999/911
K . No : 1999/895
Tehlikeli vasıta kullanmak suçnudan sanık Mustafa Danacı hakkında mahkememizden
8/11/1999 tarihli ilamı ile TCK.565/1.119, maddesi gereğince 455.000 - T L . hafif para cezası ve
rilmiş olup sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilemediğinden
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince adı geçenlere kararın ilanen tebliğine hüküm
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 8 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücreti
nin kendilerinden alınacağı ilan olunur.
2859
Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliğinden :
Kayseri 3.Sulh Ceza Mahkemesinin 22/9/1997 gün ve 1997/96 Esas, 1997/936 Karar sa
yılı ilamı ile kavgada korkutmak maksadı ile, tabancasıyla havaya ateş etmek suçundan sanık Mus
tafa vc Necla oğlu 1972 doğumlu, İsparta Merkez Çelebiler Mah.si nüfusuna kayıtlı Mahmut Z i 
ya Yetkin'in T C K 466/2.maddesi, 647 SY.mn 3506 S Y ile değişik 4/1 .maddesi uyarınca neticeten
1.200.000 - T L . A P C sı ile cezalandırıldığı, 647 S Y nın ö.maddesi uyarınca da cezasının ertelen
mesine karar verildiği,
Sanığın tebligata yarar adresinin bütün araştırmalara rağmen bulunamadığından Tebligat
Kanunun 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca bir defaya mahsus Resmi Gazetede ilanı suretiyle
tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına, süresi içinde kanun
yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş olacağına, ilan ücretinin sanıktan tahsiline,
ilanın bir suretinin 1 ay süre ile mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi.
2826
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Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1999/56
K. No : 1999/609
Sarkıntılık ve kesici aletle Müessir fiil suçundan sanık Halil İbrahim Bal hakkında mahke
memizce verilen 9/9/1999 tarih ve 1999/56 Es. 1999/609 karar ile T C K . 456/4. 457/1, 51/1, 647
sayılı Kanununun 6. maddesi ve 94. maddesi gereğince cezasının ertelenmesine karar verilmiş
olan Ankara Çubuk Taşpınar nüfusuna kayıtlı olup halen G . M . K . Bulvarı 127/D Maltepe Ankara
adresinde ikamet eden Alişan ve Sezer'den olma 1957 D.lu Halil İbrahim Bal tüm aramalara rağ
men gıyabi ilan tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı İlanen tebliğ olunur.

2895

E. No : 1998/756
K. No : 1998/1070
Etkili Eylem suçundan sanık İsmail Tunç hakkında mahkememizce verilen 15/10/1998 ta
rih ve 1999/756 Es. 1999/1070 karar ile 456/4 maddesi uyarınca, 1.800.000,-TL. Ağır para ceza
sına karar verilmiş olan Çankırı Kızılırmak Tepe Alagöz Köyü Nüf. kayıtlı olup halen Levent Sok.
No: 53 Yenimahalle/Ankara adresinde ikamet eden Abdullah ve Zeynep oğlu 1957 D.lu İsmail
Tuncun tüm aramalara rağmen gıyabi ilan tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı Hanen tebliğ olunur.

2896

E No : 1999/402
K. No : 1999/524
Teh. Va. Kullanmak suçundan aşağıda açık kimliği yazılı sanık hakkında verilen 8/7/1999
tarih ve 1999/402 Es. 1999/524 karar sayılı ilamı ile TCK.nun 647 Sayılı Kanunun 4/1 maddesi
gereğince 455.000,-TL. HPC. ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağ
men bulunamadığından ve tebligat yapılamadığından gıyabi ilan. tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı İlanen tebliğ olunur.
Sanık : Güler Gümüş,. Eşref ve Zeliha kızı 1971 D.lu Bolu Gerede Akbaş Nüf. kayıtlı ha
len İvedik Cad. No: 436/16 Demetevler/Ankara adresinde ikamet eder.
2897
E N o : 1999/284
K . No : 1999/587
Sarhoşluk suçundan aşağıda açık kimliği yazılı sanık hakkında verilen 27/8/1999 tarih ve
1999/284 Es. 1999/587 karar sayılı ilamı ile TCK.nun 571 maddesi gereğince 380.000,-TL. H.P
Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından
ve tebligat yapılamadığından gıyabi ilan tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı İlanen tebliğ olunur.
Sanık : A l i Ekber Kaya: Abdullah ve Hatice oğlu 1979 D.lu Çorum Alaca Büyükcamii
Nüf. kayıtlı halen Güzelyurt Mah. 7. Sok. No: 4 Ankara adresinde ikamet eder.
2898
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Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No

: 1999/714

K . No

: 1999/937

• Sanık

: Uğur Nazlı- Mehmet ve Melahat oğlu 1967 D.lu Denizli İli Sarayköy İlçe
si Duacılı Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Denizli Merkez Saraylar Mah.
491 Sokak No: 7/A da oturur.

Suç

: 3167 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi

: 23/7/1999

Karar Tarihi : 9/11/1999
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3167 sayılı yasanın 13/1.3506 sayılı yasa ile
değişik T C K . 19.119/4 maddesi gereğince Mahkememizden verilen 11.790.000- T L . ağır para ce
zası ilamı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2810

E. No

: 1999/342

K.No

: 1999/675

Sanık

: Şükrü Fatih Altıer- Orhan ve Ayşe Yaşar oğlu 1952 D.lu İstanbul İli Kadı
köy İlçesi Rasimpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Denizli Mer
kez Ankara asvaltı 23.km.de bulunur.

Suç

: 3167 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi

: 16/2/1999

Karar Tarihi : 3/7/1999
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3167 sayılı yasanın 13/1.3506 sayılı yasa ile
değişik T C K . 19.119/4 maddesi gereğince Mahkememizden verilen 6.840.000-TL. ağır para ce
zasına dair karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar veril
miştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2811

E. No

: 1999/466

K.No

: 1999/822

Sanık

: Şükrü Fatih Altıer- Orhan ve Ayşe Yaşar oğlu 1952 D.lu İstanbul İli Kadı
köy İlçesi Rasimpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Denizli Mer
kez Ankara asvaltı 23.km.de bulunur.

Suç

: 3167 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi

: 12/3/1999

Karar Tarihi : 5/10/1999
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3167 sayılı yasanın 13/1.3506 sayılı yasa ile
değişik T C K . 19.119/4 maddesi gereğince Mahkememizden verilen 6.840.000-TL. ağır para ce
zasına dair gıyabi ilam tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine ka
rar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
•
2812
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Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:
E. No

: 1999/388

K . No

: 1999/757

Sanık

: Şükrü Fatih Altıer- Orhan ve Ayşe Yaşar oğlu 1952 D.lu İstanbul İli Kadı
köy İlçesi Rasimpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Denizli Mer
kez Ankara asvaltı 23.km.de bulunur.

Suç

: 3167 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi

: 16/2/1999

Karar Tarihi : 23/9/1999
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3167 sayılı yasanın 13/1.3506 sayılı yasa ile
değişik TCK.19.119/4 maddesi gereğince Mahkememizden verilen 6.840.000 - T L . ağır para ce
zası ilanı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2813

E. No

: 1995/444

K. No

: 1999/910

Sanık

: Erol İskenderli- Yusuf ve Gülsüm oğlu 1977 Denizli doğumlu Denizli İli
Güney İlçesi Tilkilik Mah. nüfusuna kayıtlı olup halen Denizli Merkez Ba
kirli Mah. 505 Sokak No: 15 de oturur.

Suç

: Kavgada bıçak çekmek

Suç Tarihi

: 11/5/1995

Karar Tarihi : 5/11/1999
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında TCK.nun 466/1,647/4.maddeleri gereğince
Mahkememizden verilen 150.000 - T L . ağır para cezasına dair gıyabi karar tüm aramalara rağmen
sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2814

E. No

: 1999/734

K . No

: 1999/945

Sanık

: Hüseyin Kıyar- İbrahim ve Fatma oğlu 1954 D.lu Aydın İli Kuyacak İlçe
si Yöre Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Denizli Merkez Bayramyeri
Zümrüt İşhanı No: 9 da oturur.

Suç

: 3167 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi

: 24/7/1999

Karar Tarihi : 11/11/1999
Yukanda açık kimliği yazılı sanığın eylemine uyan 3167 sayılı yasanın 13/1.3506 sayılı
yasa ile değişik TCK.19.119/4 maddesi gereğince Mahkememizden verilen 11.790.000 - T L . ağır
para cezasına dair gıyabi ilam tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebli
ğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2815
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Sayfa : 413

Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No

: 1999/399

K . No

: 1999/755

Sanık

: Şükrü Fatih Altıer- Orhan ve Ayşe Yaşar oğlu 1952 D.lu İstanbul İli Kadı
köy İlçesi Rasimpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Denizli Mer
kez Ankara asvaltı 23.km.de bulunur.

Suç

: 3167 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi

: 16/2/1999

Karar Tarihi : 23/9/1999
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3167 sayılı yasanın 13/1.3506 sayılı yasa ile
değişik TCK.19.119/4 maddesi gereğince Mahkememizden verilen 6.840.000 - T L . ağır para ce
zasına dair gıyabi ilam tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine ka
rar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2816

E. No

: 1999/572

K . No

: 1999/784

Sanık

: Şükrü Fatih Altıer- Orhan ve Ayşe Yaşar oğlu 1952 D.lu İstanbul İli Kadı
köy İlçesi Rasimpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Denizli Mer
kez Ankara asvaltı 23.km.de bulunur.

Suç

: 3167 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi

: 7/5/1999

Karar Tarihi : 23/9/1999
Yukanda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3167 sayılı yasanın 13/1. maddesinin 3506 sa
yılı yasa ile değişik T C K . 19.119/4 maddesi gereğince Mahkememizden verilen 6.840.000 - T L .
ağır para cezasına dair gıyabi ilam tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen
tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilam ile ilanından
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı iian olunur.
2817

E. No

: 1999/435

K. No

: 1999/763

Sanık

: Şükrü Fatih Altıer- Orhan ve Ayşe Yaşar oğlu 1952 D.lu İstanbul İli Kadı
köy İlçesi Rasimpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Denizli Mer
kez Ankara asvaltı 23.km.de bulunur.

Suç

: 3167 sayılı yasaya muhalefet

Suç Tarihi

: 3167 sayılı yasaya muhalefet

Karar Tarihi : 23/9/1999
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3 ¡67 sayılı yasanın 13/1.3506 sayılı yasa ile
değişik TCK.19.119/4 maddesi gereğince Mahkememizden verilen 6.840.000,-TL. ağır para ce
zasına dair gıyabi ilam tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine ka
rar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanı ile ilanından
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2817
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Hakimliğinden :

E. No : 1995/1080
K. No : 1999/414
Hırsızlık suçundan sanık Mehmet Güçlü hakkında mahkememize verilen 10/6/1999 tarih
ve 1995/1080 esas 1999/414 kaıar ile TCK.nın 492/1 ilk T C K . 522 maddesi 647 SK. 4. maddesi
gereğince 900.000,-TL. A . R Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan Ankara Haymana
Balçıkhısar N.K.lı olup halen Sultanmurat Mah. No: 2 adresinde ikamet eden Tahsin ve Beyaz oğ
lu 1975 D.lu Mehmet Güçlü tüm aramalara rağmen gıyabi ilan tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı İlanen tebliğ olunur.

2899

E. No : 1994/392
K . No : 1999/304
Elektrik hırsızlığı suçundan sanık Mehmet Ağca hakkında mahkememizce verilen
5/5/1999 tarih ve 1994/392 Es. 1999/304 karar ile T C K . 493/ilk maddesi, 522. madde, 647 SK. 6
maddesi gereğince Ertelenmesine karar verilmiş olan Kahramanmaraş Elbistan Uzunpınar Nüf.
kayıtlı olup halen Şahapgürler Mah. 22. Sok. No: 53 adresinde ikamet eden Hüseyin ve Zeynep
oğlu 1969 D.lu Mehmet Ağca tüm aramalara rağmen gıyabi ilan tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı İlanen tebliğ olunur.

2900

E No : 1999/286
K. No : 1999/529
3167 Sayılı Kan. Muh. suçundan aşağıda açık kimliği yazılı sanık hakkında verilen
8/7/1999 Tarih ve 1999/286 Es. 1999/529 karar sayılı ilamı ile TCK.nun 119/5 maddesi gereğin
ce 6.840.000,-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup sanık tüm aramala
ra rağmen bulunamadığından ve tebligat yapılamadığından gıyabi ilan tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendilerinden alınacağı İlanen tebliğ olunur.
Sanık : Erhan Atak. Fevzi ve Yeter oğlu 1964 D.lu Ankara Bala Belçarsak Nüf. kayıtlı ha
len Libya Cad. No: 60 Koca tepe/Ankara adresinde ikamet eder.

2901

E No : 1998/1056
K. No : 1998/1347
Bıçakla yaralama suçundan sanık Ömer Levent Olgaç hakkında mahkememizce verilen
(0/12/1998 tarih ve 1998/1056 Es. 1998/1347 karar ile T C K . 456/4. maddesi gereğince
4.800.000,-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmış olan Sivas Altınyayla Nüf. kayıtlı olup halen
Bülbülderesi Cad. No: 33/5 Ankara adresinde ikamet eden Yusuf Kemal oğlu Hacer Safiye'den ol
ma 1973 D.lu Ömer Levent Olgaç'ın tüm aramalara rağmen gıyabi ilan tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı İlanen tebliğ olunur.

2902
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Sayfa : 415

Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1999/526
K.No
: 1999/736
Sanık
: Şükrü Fatih Altıer- Orhan ve Ayşe Yaşar oğlu 1952 D.lu İstanbul İli Kadı
köy İlçesi Rasimpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Denizli Mer
kez Ankara Yolu 23.km.de bulunur.
Suç
: 3167 sayılı yasaya muhalefet
Suç Tarihi
: 25/3/1999
Karar Tarihi : 16/9/1999
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 3167 sayılı yasanın 13/1.3506 sayılı yasa ile
değişik TCK.19.119/4 maddesi gereğince Mahkememizden verilen 6.840.000,- TL. ağır para ce
zasına dair gıyabi ilam tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine ka
rar verilmiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilam ile ilanından
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2819 .

Karaman Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. N o : 1999/1184
Trafik kanununa muhalefet suçundan sanık Hüseyin İcat hakkında açılan kamu davasının
yargılaması sonunda:
Sanığın yokluğunda 34.485.000 - T L . Hafif Para Cezasına karar verildiği sanığın tüm ara
malara rağmen bulunup gıyabi hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanen tebliğine hüküm fıkrasının ilan tari
hinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilip ilan olunur.
2979
E. No : 1999/126
Hırsızlık suçundan sanık Sezgin Küçükçetin hakkında :
Sanığın yokluğunda 665.000 - T L . Ağır Para Cezasına karar verildiği sanığın tüm arama
lara rağmen bulunup gıyabi hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29
ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanen tebliğine hüküm fıkrasının ilan tarihin
den itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilip ilan olunur.
2980
E. No : 1999/1377
Ehliyetsiz araç kullanmak suçundan sanık Adem Gezer'in Hk.
Sanığın yokluğunda 34.485.000 - T L . Hafif Para Cezasına karar verildiği sanığın tüm ara
malara rağmen bulunup gıyabi hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanen tebliğine hüküm fıkrasının ilan tari
hinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilip ilan olunur.
2981
E. No : 1999/159
Bıçakla etkili eylem suçundan sanık Recep Gürü hakkında:
Sanığın yokluğunda 3.493.333 - T L . Ağır Para Cezasına karar verildiği sanığın tüm ara
malara rağmen bulunup gıyabi hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanen tebliğine hüküm fıkrasının ilan tari
hinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilip ilan olunur.
2982

Sayfa : 416
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Ankjınıjt.j5ujlı Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1997/616
K. No : 1998/1478
Bıçakla yaralama suçundan sanık Fikri Afacan hakkında mahkememizce

verilen

29/12/1998 tarih ve 1997/616 Es. 1999/1478 karar ile 456/4, 457/1, 647/6 maddesi gereğince Te
ciline karar verilmiş olup Balıkesir Bigadiç Salma Evler Nüf. kayıtlı olup halen Ayvalı Mah. Serp
me Evler Sok. 65 Sok. N o : 2 Etlik/Ankara ikamet eden Mustafa ve Seviye oğlu 1965 D.lu Fimni
Afacan'm tüm aramalara idğmen gıyabı ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden ^ibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı İlanen tebliğ olunur.

2903

E. No : 1999/ ¡44
K. No . 1999/227
Emirlere Muhalefet suçundan sanık Lutfullah Çalışkan hakkında mahkememizce verilen
25/3/1999 tarih ve 1999/144 Es. 1999/227 karar ile 526/1 maddesi, 647 S.K. 4/1 maddesi uyarın
ca 906.000. - T L Hafit Para Cezasına karar verilmiş olan Ankara Gölbaşı Selametli Köy. Nüf. ka
yıtlı olup halen Selametli Beldesi Şehitemrah adresinde ikamet eden Mustafa Kıymet oğlu 1969
D.lu Lutfullah Çalışkan tüm aramalara rağmen gıyabi ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı İlanen tebliğ olunur.

2904

E No : 1999/324
K. No : 1999/419
Emirlere Muhalefet suçundan sanık A l i Halıcıoğlu hakkında mahkememizce verilen
10/6/1999 tarih ve 1999/324 Es. 1999/419 karar ile 526/1 maddesi, 647 S.K. 4/1 maddesi uyarın
ca 906.000,-TL. Hafif Para Cezasına karar verilmiş olan Sakarya Merkez Ozanlar Köy. Nüf. ka
yıtlı olup halen Hayri Akmanlar Mah. No: 257 adresinde ikamet eden Cevat Zekiye oğlu 1974
D.lu A l i Halıcıoğlu tüm aramalara rağmen gıyabi ilan tebliğ edilememiştir.
720! Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
Han tarihinden itibaren !5 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı İlanen tebliğ olunur

2905

E No : 1999/1034
K. No : 1999/749
3167 Sayılı Kan. Muh. suçundan aşağıda açık kimliği yazılı sanık hakkında verilen
15/10/1999 Tarih ve 1999/1034 Es. 1999/749 karar sayılı ilamı ile 3167 Say. Kan. 13/1 maddesi
gereğince 4.560.000,-TL. Ağır para cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık tüm
aramalara rağmen bulunamadığından ve tebligat yapılamadığından gıyabi ilan tebliğ edilemedi
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince İlanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendilerinden alınacağı İlanen tebliğ olunur.
Sanık : Kamil Öztürk. Samı ve Hazime oğlu 1967 D.lu Ordu Merkez Delikkaya Nüf. ka
yıtlı halen Demetevler 4. Cad. No: 118/A Ankara adresinde ikamet eder.

2906
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Sayfa: 417

Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1999/866
K . No
: 1999/1130
Davacı
: K.H.
Sanık
: Zafer Çulcu - Mustafa ve Gülten'den olma 1967 Doğ. Denizli Merkez Gü
müşler Kayalar Nüf. Kay. halen Sümer M h . 2492 Sk. No: 2 Denizli
Suç
: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Suç Tarihi
: 12/9/1998 - 28/10/1998
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K.nın 13/1. 3506 SK. ile T C K . 19. ve 119/4.
Mad.ce verilen 90.000.000 - T L . Ağır para cezasına ait karar Sanık tüm aramalara rağmen bulu
namadığından ilanen tebliğine karar verildi.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28.29. ve 31. maddeleri gereği hüküm ilan edildikten 15.
gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2789
E . No
K . No
Davacı
Sanık

:
:
:
:

1999/829
1999/1125
K.H.
Hayirettin Bağcı - Hüseyin Hüsne ve Behide'den olma 1953 Doğ. Uşak İli
Eşme İlç. Üç Eylül M h . Nüf. Kay. halen Kayalık Cad. No. 184 Denizli.
Suç
: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Suç Tarihi
: 9/8/1999
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K.nın 13/1. 3506 SK. ile T C K . 19. ve 119/4.
Mad.ce verilen 90.000.000 - T L . Ağır para cezasına ait karar Sanık tüm aramalara rağmen bulu
namadığından ilanen tebliğine karar verildi.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hüküm ilan edildikten 15.
gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2790

E . No
K . No
Davacı
Sanık

:
:
:
:

E. No
K . No
Davacı
Sanık

1999/841
1999/1124
K.H.
Burhan Candan - Mehmet ve Lezize'den olma 1955 Doğ. Denizli Merkez
Ceşmebaşı Nüf. Kay. halen 3. Sanayi Sitesi Sümer Altı Denizli
: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet

1999/858
1999/1131
K.H.
A l i Kayan - Nebi ve Hava'dan olma 1965 Doğ. Acıpayam İlç. Karahöyükavsan Nüf. Kay. halen Denizli Bağbası M h . Vatan Cad. No. 6090 Deniz
li.
Suç
: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Suç Tarihi
-.7/8/1999
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K.nın 13/1. 3506 SK. ile T C K . 19. ve 119/4.
Mad.ce verilen 90.000.000 - T L . Ağır para cezasına ait karar Sanık tüm aramalara rağmen bulu
namadığından ilanen tebliğine karar verildi.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hüküm ilan edildikten 15.
gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2791

Suç

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 418
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Suç Tarihi
: 10/8/1999
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K.nın 13/1. 4421 SK. ile T C K .
Mad.ce verilen 90.000.000,- T L . Ağır para cezasına ait karar Sanık tüm aramalara
namadığından ilanen tebliğine karar verildi.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hüküm ilan
gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

E. No
K.No
Davacı
Sanık

:
:
:
:

E. No
K . No
Davacı
Sanık

:
:
:
:

19. ve 119/4.
rağmen bulu
edildikten 15.
2792

1999/958
1999/1121
K.H.
Necdet Kaçar - Necip ve Rabia'dan olma 1967 Doğ. Denizli Çal İlç. İsabey
Serdarlar M h . Nüf. Kay. halen Çal İlç. İsabey. Köyünde oturur.
Suç
: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Suç Tarihi
: 16/9/1999
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K.nın 13/1. 4421 SK. ile T C K . 19. ve 119/4.
Mad.ce verilen 90.000.000,- T L . Ağır para cezasına ait karar Sanık tüm aramalara rağmen bulu
namadığından ilanen tebliğine karar verildi.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hüküm ilan edildikten 15.
gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2793

1999/842
1999/1127
K.H.
Mehmet Turgut - A l i ve Meral'den olma 1962 Doğ. Denizli Merkez Uçancıbaşı Mah. Nüf. Kay. halen 2. Ticari Yol No. 70 D. 3 Denizli
Suç
: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Suç Tarihi
: 8/9/1999
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K.nın 13/1. 4421 SK. ile T C K . 19. ve 119/4.
Mad.ce verilen 90.000.000 - T L . Ağır para cezasına ait karar Sanık tüm aramalara rağmen bulu
namadığından ilanen tebliğine karar verildi.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hüküm ilan edildikten 15.
gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2794
E. No
K . No
Davacı
Sanık

: 1999/696
: 1999/1133
:K.H.
: Zafer Sezgin - Ramazan ve Aynur'dan olma 1966 Doğ. Denizli Merkez
Bağbaşı M h . Nüf. Kay. halen Sezgin Likit Gazı San. ve Tic. Ltd. Şti. yetki
lisi.
Suç
: 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
Suç Tarihi
: 13/7/1999
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K.nın 13/1. 3506 SK. ile T C K . 19. ve 119/4.
Mad.ce verilen 11.790.000,- T L . Ağır para cezasına ait karar Sanık tüm aramalara rağmen bulu
namadığından ilanen tebliğine karar verildi.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hüküm ilan edildikten 15.
gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2795
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Denizli 2 . Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1999/789
K . No
: 1999/1134
Davacı
: K.H.
Sanık
: Ömer Lütfi Yurtseven - A l i Osman ve Münire'den olma 1962 Doğ. Deniz
l i Merkez Karaman M h . Nüf. Kay. halen Salıak Cad. Kaşıkçı İşhanı Kat: 2
No: 7 Denizli
Suç
: 3167 S.K. Muhalefet
Suç Tarihi
: 5/7/1999
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K.nın 13/1. 3506 SK. ile T C K . 19. ve 119/4.
Mad.ce verilen 11.790.000,- T L . Ağır para cezasına ait karar. Sanık tüm aramalara rağmen bulu
namadığından ilanen tebliğine karar verildi.
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hükmün ilan edilmesine
ilan edildikten 15. gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2797
E. No
K . No
Davacı
Sanık

: 1999/574
.1999/1141
: K.H.
: Selman Duatepe - Osman ve Gülser'den olma 1979 Doğ. Denizli İli Baba
dağ İlç. Gündoğdu M h . Nüf. Kay. halen Oğuzhan Cad. No: 10 Denizli.
Suç
: 3167 S,K. Muhalefet
Suç Tarihi
: 18/5/1999
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K.nın 13/1. 3506 SK. ile T C K . 19. ve 119/4.
Mad.ce verilen 6.840.000 - T L . Ağır para cezasına ait karar. Sanık tüm aramalara rağmen buluna
madığından ilanen tebliğine karar verildi.
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hükmün ilan edilmesine
ilan edildikten 15. gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2798
E. No
K . No
Davacı
Sanık

:
:
:
:

1999/564
1999/1140
K.H.
Selman Duatepe - Osman ve Gülser'den olma 1979 Doğ. Babadağ İlç.
Gündoğdu M h . Nüf. Kay. halen Oğuzhan Cad. No: 10 Denizli.
Suç
: 3167 S.K. Muhalefet
Suç Tarihi
: 12/3/1999
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K. 13/1. 3506 SK. T C K . 19. ve 119/4. Mad. veri
len 6.840.000,- T L . Ağır para cezasına ait karar. Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından
ilanen tebliğine karar verildi.
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hükmün ilan edilmesine
ilan edildikten 15. gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2799
E. No
K. No
Davacı
Sanık

1999/847
1999/1137
K.H.
Kemal Ankan - Şükrü ve Şaziye'den olma 1935 Doğ. Denizli Merkez Dükkanönü M h . Nüf. Kay. halen Hastane Cad. 494 Sk. No: 6/3 Denizli
: 3167 S.K. Muhalefet
: 5/7/1999

Suç
Suç Tarihi
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Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K. 13/1. 3506 SK. ile T C K . 19. ve 119/4. Mad.ce
verilen 11.790.000- T L . Ağır para cezasına ait karar. Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadı
ğından ilanen tebliğine karar verildi.
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hükmün ilan edilmesine
ilan edildikten 15. gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2800
E. No
K. No
Davacı
Sanık

:
:
:
:

1999/864
1999/1136
K.H.
Kemal Arıkan - Şükrü ve Şaziye'den olma 1935 Doğ. Denizli Merkez Dükkanönü Mh. Nüf. Kay. halen Hastane Cad. 494 Sk. No: 6/3 Denizli
Suç
: 3167 S.K. Muhalefet
Suç Tarihi
: 24/7/1999
Karar Tarihi : 30/12/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K. 13/1. 3506 SK. ile T C K . 19. ve 119/4. Mad.ce
verilen 11.790.000 - T L . Ağır para cezasına ait karar. Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadı
ğından ilanen tebliğine karar verildi.
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hükmün ilan edilmesine
ilan edildikten 15. gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2801
E. No
K. No
Davacı
Sanık

: 1999/487
: 1999/675
:K.H.
: Mehmet Emin Arslan - İbrahim ve Şükriye'den olma 1974 Doğ. Mardin ili
Midyat İlç. Çavuşlu Köyünde Nüf. Kay. olup, halen Yeşilyurt M h . 227/2
Sk. No: 11 Denizli'de oturur.
Suç
: 3167 S.K. Muhalefet
Suç Tarihi
: 15/4/1999
Karar Tarihi : 14/9/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K. 13/1. 3506 SK. ile T C K . 19. ve 119/4. Mad.ce
verilen 6.840.000 - T L . Ağır para cezasına ait karar. Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığın
dan ilanen tebliğine karar verildi.
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hükmün ilan edilmesine
ilan edildikten 15. gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2802
E. No
K. No
Davacı
Sanık

:
:
:
:

1999/769
1999/869
K.H.
Selçuk Gel - Mehmet ve Süheyla'dan olma Susurluk 1951 Doğ. Balıkesir
İli Susurluk İlç. Kışla M h . Nüf. Kay. Subaylar Lojmanları D . Blok. Deniz
li.
Suç
: 3167 S.K. Muhalefet
Suç Tarihi
: 19/7/1999
Karar Tarihi : 22/10/1999
Mahkememizden sanığa verilen 3167 S.K. 13/1. 3506. SK. ile T C K . 19. ve 119/4. Mad.ce
verilen 11.790.000,- T L . Ağır para cezasına ait karar. Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadı
ğından ilanen tebliğine karar verildi.
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 31. maddeleri gereği hükmün ilan edilmesine
ilan edildikten 15. gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2803
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Bozüyük Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1998/368
K . No : 1999/135
Ehliyetsiz Araç Kullanmak suçundan sanık Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Sarısögüt Köyü nü
fusuna kayıtlı. Ahmet ve Şerife'den olma. 1971 D.lu Mustafa Karaman hakkında Mahkememiz
den verilen 6/4/1999 tarih ve 1999/72 sayılı kararı ile, 4262 SK. ile değişik 2918 SK.nun 36/3,
TCK.nun 119/5, Mad. gereğince Sanığın 19.485.000-TL. Hafif Para Cezası ile cezalandırılması
na karar verildiği, yokluğunda verilen»kararın tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemedi
ğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddesi gereğince hüküm Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ilanen
tebliğ olunur.
2970
Fatih 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1999/1797
K . No
: 1999/1291
Hükümlü : Ahmet Demir: Hüseyin ve Zeynep oğlu 1967 doğumlu, Malatya Merkez H i sartepe Köyü nüfusuna kayıtlı.
Suç
: Kumar Oynatmak
Suç Tarihi : 1/9/1999
Mahkememizin 1999/1797 Esas 1999/1291 karar sayılı 25/10/1999 tarihli ilamı ile Kumar
Oynatmak suçundan T C K . 567/1,647 SK. 4, T C K . 72. Mad. gereğince neticeten 45.000.000 - T L .
Hafif para cezası ve suça konu 20 Milyon lira para ve oyun kağıdının da T C K . 567/2. Mad. gere
ğince Müsadereleri cezaları verilen sanık Ahmet Demir tebligatla aranıp bulunamadığından ve ka
rar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve izleyen maddeleri gere
ğince ilam tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlü sanığa tebliğ tebliğ edilmiş sayılacağı ilam
ücretinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2971
Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğinden :
3167 S.Y.ya Muhalefet suçundan Mardin İli Derik İlçesi Derinsu Ky. Nüf. kayıtlı sanık
Mehmet Nurettin oğlu Kutbettin Işık tüm aramalara rağmen bulunamadığından 3167 S.K.nun 13/1
maddesi gereğince suç tarihi itibariyle 4.560.000,- T L . asgari para cezasının yasal 10 günlük sü
re içerisinde Maliye'ye yatırdığı takdirde hakkındaki kamu davasının ortadan kaldırılacağı, aksi
halde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve suçunun subutu halinde TCK.nun 119/5 mad
desi gereğince belirlenen cezanın 1/2 oranında artırılarak hüküm olunacağı sanığa ilanen tebliğ
olunur.
•
2975
Hatay Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1999/632
K . No
: 1999/940
Karar Tarihi : 14/9/1999
Yukarıda tarih ve numarası yazılı sanık Şerafettin ve Mediha'dan olma 1970 D.lu Altınö
zü Büyükburç Köyü nüfusuna kayıtlı Antakya Tayfur Sökmen Cad. 3. Kuseyri Sok. No, 64'te otu
rur, Mehmet Karaman'ın tüm aramalara rağmen adresi tesbit edilip tebligat yapılamamıştır.
3167, 13/1, TCK. 119/7 maddesi gereğince 6.840.000-TL. ağır para cezası ve 950.000T L . yargılama giderinin sanıktan tahsil edilmesi için Resmi Gazete'de ilan ettirilerek ilan bedeli
nin mahkememize gönderilmesinin temini ilan olunur.
2989
Serik Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No
: 1996/728
K . No
: 1997/235
Karar Tarihi
: 13/6/1997
Müdahilin Kimliği
: Mustafa Uslu, Mahmut oğlu, 1970 D.lu Antalya İli İsmet Gök
çen Cad. Şirinyalı Mahallesi No: 325/7 Lara adresinde oturur.
Uygulanan Kanun Mad. : TCK.nun 119 M.si.
Verilen Ceza
: Ortadan Kaldırma
Yukarıda açık kimliği yazılı müdahilin yokluğunda karar verilmiş olup, müdahil tüm ara
malara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devam eden maddeleri gereğince ya
yın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı duyurulur.
2828
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Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No 1999/138
K. N o : 1999/262
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan aşağıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında veri
len 19/4/1999 tarih ve 1999/138 esas 1999/262 karar ile T C K . 568/1, 119/5, 647 maddesinin 4/1
maddesi gereğince cezasının 531.000 - T L . Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş
olup Çankırı Eldivan Saray nüfusuna kayıtlı olup halen Felek Sk. N:21/l 2 Keçiören/Ankara adre
sinde oturur Hasan ve Zahide oğlu 1967 D.lu Naci Ekinci ve Kütahya Altıntaş yapılcan nüfusuna
kayıtlı olup halen Ergazı Köyü Serpme Sk. N : 274 Batıkent/Ankara adresinde ikamet eden Kamil
ve Şerife oğlu 1963 D.lu Abdülmalik Gezen tüm aramalara rağmen ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2887

E. No : 1996/636
K. No : 1999/310
Silah Teşhiri suçundan sanık Yusuf Arslan hakkında mahkememizce verilen 5/5/1999 ta
rih ve 1996/636 es. 1999/310 karar ile TCK.nın 456/1, 647 sayılı kanunun 4.maddesi ve 647 sayı
lı kanunun 6 maddesi uyarınca cezanın Ertelenmesine karar verilmiş olan Kırıkkale Merkez Yenidoğan nüfusuna kayıtlı olup halen G . M . K . Bulvarı Özveren Sk. 2/4 Maltepe Ankara adresinde ika
met eden Mehmet ve Şerife oğlu 1973 D.lu Yusuf Arslan tüm aramalara Tağmen gıyabı ilan tebliğ
edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2888

E. No :• 1996/730
K. No : 1998/1254
Sarkıntılık suçundan sanık Umut Yaman hakkında mahkememizce verilen 19/11/1998 ta
rih ve 1996/730 esas 1998/1254 karar ile TCK.421/2, 55/3, 647 sayılı kanunun 4 maddesi ve 647
sayılı kanunun 6 maddesi gereğince cezasının teciline karar verilmiş olan Çankırı Yapraklı Akya
zı nüfusuna kayıtlı olup halen Dikmen îlkadım Mah. Sinan Sk. 619/A Ankara adresinde ikamet
eden Özcan ve Nimet oğlu 1978 D.lu Umut Yaman tüm aramalara rağmen gıyabı ilan tebliğ edi
lememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2889

E. No : 1999/346
K. No : 1998/588
Saldırgan sarhoşluk suçundan sanık Yusuf Ziya Erdekli hakkında mahkememizce verilen
27/8/1999 tarih ve 1999/346 es. 1999/588 kr. ile TCK.572/1, 647 sayılı kanunun 4/1 maddesi ge
reğince 300.000,- T L . Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan Ankara Çamlıdere nüfusuna kayıtlı olup halen Aşık Veysel Mah. 38/5 Ankara adresinde ikamet eden Cahit ve
Sevda oğlu 1971 D.lu Yusuf Ziya Erdekli tüm aramalara rağmen gıyabı ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2890
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Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. Np : 1999/210
K . N o : 1999/263
Kurrjar oynamak ve oynatmak suçundan sanık Kader Buhur hakkında mahkememizce ve
rilen 19/4/19J99 tarih ve 1999/210 esas ve 1999/263 karar ile T C K . 568/1, U9/5, 647 maddesinin
4/1 maddesi (gereğince cezasının 531.000 - T L . Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar ve
rilmiş olup İ^el Silifke Cılbayır nüfusuna kayıtlı olup halen Ayvalı Cad. N : 16/A Etlik/Ankara ad
resinde oturur Mehmet ve Ayşe'den olma 1977 D.lu Kader Buhur tüm aramalara rağmen gıyabı
ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2891

E. N o : 1999/132
K . N o : 1999/261
Kumar oynamak ve oynatmak suçundan sanık Himmet Demir hakkında mahkememizce
verilen 19/4/1999 tarih ve 1999/132 esas 1999/261 karar ile T C K . 567/1, ve 647 sayılı kanunun
4/1 maddesi gereğince cezasının 1.290.000,- T L . Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar ve
rilmiş olup Kars Merkez Subatan nüfusuna kayıtlı olup halen Atatürk Mah. Onur Sk. N : 26 adre
sinde ikamet eden Bayram ve Nevriye oğlu 1953 D.lu Hikmet Demir tüm aramalara rağmen gıya
bı ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2892

E. No : 1995/762
K. No : 1998/1207
Bıçakla yaralama suçundan sanık Orhan Yazıcı hakkında mahkememizce verilen
11/11/1998 tarih ve 1995/762 Es. 1999/1207 karar ile 456/4, 457/1, 51/1, 59, 647/6 maddesi gere
ğince Teciline karar verilmiş olup Malatya Hekimhan Saraylı Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen
Birlik Mah. 781 Sk. 3/5 Esenevler/İstanbul adresinde ikamet eden Süleyman ve İnsaf oğlu 1976
D.lu Orhan Yazıcı tüm aramalara rağmen gıyabı ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2893

E. No : 1999/98
K. No : 1998/259
Müessir fiil suçundan sanık Melek Zülfigarova hakkında mahkememizce verilen
19/4/1999 tarih ve 1999/98 es. 1999/259 ikarar ile TCK.nun 456/4, 457/1 maddesi gereğince
9.120.000-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmış olan Azerbaycan nüfusuna kayıtlı halen Hayriartmanlar Mah. No: 41 Ankara adresinde ikamet eden Güimehmet ve Saadet kızı 1949 D.lu Me
lek Zülfigarova tüm aramalara rağmen gıyabi ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2894
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Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1999/378
K. No : 1999/394
2821 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık Bülent Kınık hakkında mahkememizce ve
rilen 3/6/1999 tarih ve 1999/378 es. 1999/394 karar ile 2821 sayılı kanunun 59/1, T C K . l 19 mad
desi gereğince 1.950.000,- T L . Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan Çorum
Sungurlu Türkhacılarhanı nüfusuna kayıtlı olup halen Babür Cad. N : 44 adresinde ikamet eden
Mustafa ve Döndü oğlu 1973 D.lu Bülent Kınık tüm aramalara rağmen gıyabı ilan tebliğ edileme
miştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2886

E. No : 1998/612
K. No : 1999/489
Hırsızlık suçundan sanık Kurtuluş Bulat hakkında mahkememizce verilen 30/6/1999 tarih
ve 1998/612 esas 1999/489 karar ile TCK.nın 491/3, 522, 59/2, 647 SK.4,6 maddeleri gereğince
1.500.000 - T L . A.Para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan Ankara-Ş.Koçhisar Yazı
Söğüt Köyü k.lı olup halen Şıhkıyı Mahallesi No: 70 Ş.Koçhisar adresinde ikamet eden Durmuş
ve Kezbandan olma 1976 doğumlu Kurtuluş Bulat'ın tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi ilam
tebliğ edilememiştir.
720! Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2910

E. No : 1991/886
K. No : 1998/321
Hırsızlık suçundan sanık Hakan Dolu hakkında mahkememize verilen 13/5/1999 tarih ve
1995/1327 esas 1999/414 karar ile TCK.nın 492/4 T C K 522, 55/3 maddesi gereğince 647 SK. 4.
1.600.000 - T L . A.Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan Antalya Gazipaşa Korubaşı Ky.N.Ky.lı olup halen Tortum Sokak Bila No Hasan ve Gül oğlu 1982 doğumlu Hakan Dolu'nun tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi ilam tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2911

E. No : 1999/203
K . No : 1998/275
Saldırgan sarhoşluk suçundan sanık Yusuf Çağlıoğlu hakkında mahkememizce verilen
19/4/1999 tarih ve 1999/203 es. 1999/275 Kr. ile TCK.572/1, 647 sayılı kanunun 4/1 maddesi ge
reğince 300.000 - TL. Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan Çorum Sungur
lu Küçükincesi nüfusuna kayıtlı olup halen Mutlu Mah. Zabıta Blokları 165 Sk. N : 8 Ankara ad
resinde ikamet eden Aslan ve Hanım'dan olma Yusuf Çağlıoğlu tüm aramalara rağmen gıyabı ilan
tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2812
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Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1997/625
K. No : 1999/295
Gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet suçundan sanık Hasan Sarı hakkında mahkememizce
verilen 28/4/1999 tarih ve 1997/625 es. 1999/295 karar sayı ile 560 sayılı K . H . K değişik 4128 sa
yılı Yasanın 12/C maddesi delaletleri ile 18/a-g maddesi T C K . 119/2 maddesi gereğince cezalandı
rılmasına karar verilmiş olan Rize Çayeli Kaçkar Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen Kuzgun Sk.
42/A Della Pastahanesi Kavaklıdere/Ankara adresinde ikamet eden Seyfullah Fatma oğlu 1973
D.lu Hasan San tüm aramalara rağmen gıyabı ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.

2913

E . No : 1999/113
K. No : 1998/271
Saldırgan sarhoşluk suçundan sanık Nuri Gökdemir hakkında mahkememizce verilen
19/4/1999 tarih ve 1999/113 es. 1999/271 kr. ile TCK.572/1, 647 sayılı kanunun 4/1 maddesi ge
reğince 300.000,- T L . Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan Bartın Ulus Ön
cüler nüfusuna kayıtlı olup halen İsmetpaşa Beşik Sk. Selçuk Oteli 25 nolu oda Ankara adresinde
ikamet eden Hasan ve Emine'den olma Nuri Gökdemir tüm aramalara rağmen gıyabı ilan tebliğ
edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2914

E. No : 1998/803
K . No : 1999/47
Darp suçundan sanık Bayram Amanoğlu hakkında mahkememizce verilen 13/3/1999 tarih
ve 1998/803 es. 1999/47 karar ile TCK.456/4, 59, 647 sayılı kanunun ö.maddesi uyarınca cezasnın Ertelenmesine karar verilmiş olan Sivas Şarkışla Yaylalı Mah. nüfusuna kayıtlı olup halen Yıldızevler Mah. 88 Sk. N : 3 adresinde ikamet eden Mustafa ve Gölşehri'den olma 1961 D.lu Bay
ram Amanoğlu tüm aramalara rağmen gıyabı ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.

2915

E. No : 1997/1069
K . No : 1999/282
Elektrik Hırsızlığı suçundan sanık Şaziye Çoruhlu hakkında mahkememizce verilen
22/4/1999 tarih ve 1997/1069 Es. 1999/282 karar ile 493/ilk maddesi, 522.madde, 59/2, 647 SK.4
maddesi uyarınca Ertelenmesine karar verilmiş olan Rize İyidere Denizgören nüfusuna kayıtlı
olup halen Sinan Caddesi 2/5 Dikmen adresinde ikamet eden Behrem ve Hidaye kızı 1954 doğum
lu Şaziye Çoruhlu tüm aramalara rağmen gıyabi ilam tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2916
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Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. N o : 1998/1249
K. No : 1998/1547
Emirlere muhalefet suçundan sanık Durmuş Şaşmaz hakkında mahkememizce verilen
31/12/1998 tarih ve 1998/1249 Es. 1998/1547 karar ile 526/1 maddesi, 647 S.K. 4/1 maddesi uya
rınca 906.000 - T L . Hafif Para cezasına karar verilmiş olan Bolu Gerede Haşat Macarlarköy nü
fusuna kayıtlı olup halen İncesu Kiraz Sk. 24/A adresinde ikamet eden Mustafa ve Hayriye oğlu
1956 doğumlu Durmuş Şaşmaz tüm aramalara rağmen gıyabi ilam tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2917

E. No : 1999/209
K. N o : 1998/273
Mütecaviz Sarhoşluk suçundan sanık Sadun Çiçek hakkında mahkememizce verilen
19/4/1999 tarih ve 1999/209 es. 1999/273 karar ile T C K . m n 572/1, 647 sayılı kanunun 4/1 mad
desi gereğince 300.000,- T L . Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan Ankara
Çankaya Barbaros nüfusuna kayıtlı olup halen Büklüm Sok. N : 99/1 Esat/Ankara adresinde ika
met eden Necdet ve Yüksel'den olma 1968 D.lu Sadun Çiçek tüm aramalara rağmen gıyabı ilan
tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2918

E . No : 1999/411
K. No : 1999/427
Emirlere muhalefet suçundan sanık Adem Eryılmaz hakkında mahkememizce verilen
10/6/1999 tarih ve 1999/411 Es. 1999/427 karar ile 526/1 maddesi, 647 S.K. 4/1 maddesi uyarın
ca 906.000 - T L . Hafif Para cezasına karar verilmiş olan Ankara Bala Sırapınar nüfusuna kayıtlı
olup halen Yeşilevler Mah. 8.Cad. N : 35/10 Çankaya/Ankara adresinde ikamet eden Ramazan ve
Sultan oğlu 1965 D.lu Adem Eryıldız tüm aramalara rağmen gıyabı ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2920

E. No : 1999/477
K. No : 1999/592
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Nurettin Koroğlu hakkında mahkememizce ve
rilen 27/8/1999 tarih ve 1999/477 es. 1999/592 kr. TCK.565/1, 119/5, ve 647 sayılı kanunun 4/1
maddesi gereğince cezasının 455.000,- T L . hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş
olan Çankırı İlgaz Onaç nüfusuna kayıtlı olup halen Esentepe Mah. 26.Sk.No:51 Altındağ/Anka
ra adresinde ikamet eden İsmail ve Sabire oğlu Nurettin Koroğlu tüm aramalara rağmen gıyabı ilan
tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2923
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A n k a r a 4. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. N o : 1999/73
K . No : 1999/371
Müessir fiil suçundan sanık Tuğba Atila hakkında mahkememizce verilen 3/6/1999 tarih
ve 1999/73 es. 1999/371 karar ile TCK.nın 456/4, 457/1, maddesi gereğince 4.560.000 - T L . Ağır
para cezası ile cezalandırılmış olan Antalya Merkez Barbaros Mah. nüfusuna kayıtlı olup halen
Bahçelievler Mah. 16 Sk. N : 6/3 Ankara adresinde ikamet eden Ahmet Oktay ve Feride'den olma
1979 D.lu Tuğba Atila tüm aramalara rağmen gıyabı ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2924

E . N o : 1999/1
K . No : 1999/322
Silah Teşhiri ve Bıçakla yaralamak suçundan sanık Halil Ataç hakkında mahkememizce
verilen 13/5/1999 tarih ve 1999/1 es. 1999/322 kr. ile TCK.456/4, 62, 457/1, 81/1, ve 647 sayılı
kanunun 4. maddesi gereğince 580.000,- T L . Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar veril
miş olan Samsun Vezirköprü Adatepe nüfusuna kayıtlı olup halen 100.Yıl Bulvarı 58.Sk. N : 40
Ostim/Ankara adresinde ikamet eden Mustafa ve Zeynep oğlu 1964 D.lu Halil Ataç tüm aramala
ra rağmen gıyabı ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2925

E . No : 1994/1327
K . N o : 1999/535
Hırsızlık suçundan sanık Tayfun Özgan hakkında mahkememizce verilen 14/7/1999 tarih
ve 1994/1327 esas 1999/535 karar ile TCK.nun 491/4, 522, 53/3, 647 SK.4. maddeleri gereğince
800.000 - T L . Ağır Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan Ordu-Mesudiye-Bayraklı Köyü nüfusuna kayıtlı olup halen bi mekan takımından Şentürk ve Neriman oğlu 1976 do
ğumlu Tayfun Özgan'ın tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi ilam tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2926

E. No : 1997/1325
K . N o : 1999/313
Hırsızlık suçundan sanık Sümeyya Şener hakkında mahkememizce verilen 11/5/1999 ta
rih ve 1997/1325 Es. 1999/313 Karar ile TCK.nun 493/3 maddesi, 522 maddesi 647 SK.4. mad
desi gereğince 400.000- T L . A.P. cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan Zonguldak
Devrek Tabaklar nüfusuna kayıtlı olup halen Ergazi Mah.l.Cad.Şen Müh.sitesi 1/8 de ikamet eden
İsa ve Hatice oğlu 1973 doğumlu Sümeyya Şener tüm aramalara rağmen gıyabi ilam tebliğ edile
memiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2928
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A n k a r a 4. Sulh Ceza Hakimliğinden :
E. N o : 1997/617
K . No : 1999/853
Elektrik Hırsızlığı suçundan sanık Durak Yılmaz hakkında mahkememizce verilen
29/9/1998 tarih ve 1997/617 Es. 1999/853 karar ile 493/ilk maddesi, 522.madde, 59, 647 SK.6
maddesi uyarınca 500.000 - T L . A.P.cezasına karar verilmiş olan Yozgat Şefaatli Tahiroğlu Köyü
nüfusuna kayıtlı olup halen Demetevler 11 .Cadde 16/7 adresinde ikamet eden Özdemir ve Nazife
oğlu 1968 doğumlu Durak Yılmaz tüm aramalara rağmen gıyabi ilam tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2929

E . N o : 1999/157
K . No : 1999/225
Emirlere Muhalefet suçundan sanık Mustafa Şanlı hakkında mahkememizce verilen
25/3/1999 tarih ve 1999/157 Es. 1999/225 karar ile 526/1 maddesi, 647 S.K. 4/1 maddesi uyarın
ca 906.000 - T L . Hafif Para cezasına karar verilmiş olan Ankara Bala Yeniköy nüfusuna kayıtlı
olup halen Huzur Mah. 3.Cadde N:64 Çankaya adresinde ikamet eden Hamza ve Sakine oğlu 1953
doğumlu Mustafa Şanlı tüm aramalara rağmen gıyabı tebliğ edilememiştir.
720! Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2930

E. No : 1999/441
K. No : 1999/431
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan aşağıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında ve
rilen 10/6/1999 tarih ve 1999/441 es. 1999/431 karar sayılı ilamı ile TCK.nun 119/5 maddesi ge
reğince 6.840.000,- T L . Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık tüm ara
malara rağmen bulunamadığından ve tebligat yapılamadığından gıyabı ilan tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
Sanık : Murat Özturgut. Hüsniye ve Hardal oğlu ¡962 D.lu Sivas Şarkışla Hardal nüfu
suna kayıtlı halen Tunalı Hilmi Cad. N : 105/D Ankara adresinde ikamet eder.
2926
E. No : 1999/1039
K. No : 1999/731
3167 Sayılı Kan.Muh. suçundan aşağıda açık kimliği yazılı sanık hakkında verilen
12/10/1999 Tarih ve 1999/1039 es. 1999/731 karar sayılı ilamı ile 3167 Say.Kan.13/1 maddesi ge
reğince 4.560.000,- TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık tüm ara
malara rağmen bulunamadığından ve tebligat yapılamadığından gıyabı ilan tebliğ edilemedi.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine.
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağına.
İlan masraflarının kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.
Sanık : Mustafa Serdal Gömük. Mithat ve Sema oğlu 1974 D.lu Şanlıurfa Merkez Bıçakçılı Köyü nüfusuna kayıtlı halen Çıkrıkçılar Yokuşu N : 1/20 Ankara adresinde
ikamet eder.
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
MUHTELİF GİYİM EŞYASI SATIN A L I N A C A K T I R
T C D D İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından :
İZMİR
1 ~ Bölgemiz ihitiyacı olan aşağıda ayrıntıları yazılı muhtelif cins giyim eşyası iç piyasa
dan kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur.
Şartname Bed.
(TL.)
Eksiltme Gün ve Saati
Malzemenin Cinsi
a) 2250 takım Yazlık Iş Elbisesi
(Keten) Lacivert renkte
5.000.000
2/3/2000/14.00
b) 2000 Adet Yazlık iş elbisesi
Kasketi (Numuneye göre)
5.000.000
2/3/2000/14.00
c) 1423 Takım Memur yazlık elbisesi
(Bej renk Gömlek pantalon
2/3/2000/14.00
5.000.000
d) 3300 Adet Erkek Frenk gömleği
(Açık mavi renkli) Uzun kollu
5.000.000
2/3/2000/14.00
e) 28 Takım Yazlık bayan tayyörü
5.000.000
2/3/2000/14.00
0 28 Takım Kışlık bayan tayyörü
5.000.000
2/3/2000/14.00
g) 56 Adet Kışlık bayan gömleği
(Uzun kollu açık mavi renkli)
2/3/2000/14.00
5.000.000
h) 4000 Adet Yüz havlusu 45x90 cm.
(Açık mavi renkli)
5.000.000
2/3/2000/14.00
ı) 1750 Adet Banyo Havlusu 90x140 cm.
5.000.000
(Açık mavi renkli)
2/3/2000/14.00
5.000.000
2/3/2000/14.00
j) 1410 Çift Tabanı kösele ayakkabı
5.000.000
2/3/2000/14.00
k) 2750 Çift Tabanı lastik ayakkabı
2 - İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte T C D D 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak/İzmir
Merkez binasında yapılacaktır.
3 - B u iş için geçici teminat teklif bedelinin % 3'ü olup, kesin teminat ise ihale bedelinin
%6'sidir.
4 - İhaleye ait Şartnameler 3. Bölge Müdürlüğü Komisyon bürosunda her kalem malzeme
için ücreti mukabili temin edilebilir.
5 - İhaleye katılmak isteyen firmaların geçici teminat mektubu veya makbuzu, ve isteni
len diğer belgeler ile birlikte teklif mektuplarını ihale günü en geç saat: 13.30'a kadar komisyon
bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilme
yecektir.
6 - T C D D 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta serbesttir.
3236/1-1
DEĞİRMEN STATOR İÇ V E DIŞ ÇEMBERİ İLE V A G O N İÇ ÇEMBERİ
SATIN A L I N A C A K T I R
TEAS Cavırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :
1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı olan;
120 A d . Vagon Aşınma Çemberi
(Malzeme = ST-37)
1500 A d . Stator İç Çemberi
(Malzeme = ST-37)
150 A d . Stator Dış Çemberi
(Malzeme = ST-37)
1500 A d . Yan Plaka Kuyruğu
(Malzeme = ST-37)
300 A d . Fan Üst Kaplama Plakası
(Malzeme = ST-37)
300 A d . Vagon Kaplama Plakası
(Malzeme = ST-37)
Kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
2 - İhaleye katılmak için Şartname alınması ve %3 geçici teminat yatırılması zorunludur.
3 - Şartnameler TEAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çayırhan/Ankara ad
resinde Ticaret Servisinden 10.000.000- T L . (Y/Onmilyonlira) bedelle temin edilebilir.
4 - İhaleye katılmak isteyenler en geç 29/2/2000 tarih 13.30'a kadar teklif mektuplarını el
den veya posta ile Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
3364/1-1
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MUHTELİF M A L Z E M E L E R SATIN A L I N A C A K T I R
T E D AŞ Muğla Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler kapalı zarf
usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

Malzemenin
Dosya No _J<odu

Malzemenin Cinsi

00-09 M A 16200370 Redresör 220/110 V.20 A.Otomatik

MJJaarj

Geçici
Teminat
(TL.)

Dosya
Bedeli
(TL.)

3 A d . 115.000.000 4.000.000

27020360 380/220V.30(75)A.3F.4Telli.Aktif sayaç

50 A d .

28100340 200/5 A.A.96x96 2.S.Ampermetre

15 A d .

28100360 250/5 A.A.96x96 2.S.Ampermetre

10 A d .

25100400 400/5 A.A.96x96 2.S.Ampermetre

12 A d .

28100440 600/5 A.A.96x96 2.S.Ampermetre

30 A d .

33061080 2Faz.A.A.l.T.R5/IA.24VDC.Ters
Zamanlı Röle

10 A d .

33061100 2Faz.A.A.l.T.R5/lA.I lOVDC.Ters
Zamanlı Röle

5 Ad.

33062140 3Faz.A.A. 1 .T.R5/1.11 OVDC.Ters
Zamanlı Röle

00-10 M A 41080100 lkV.N-80 Havai Hat Mesnet tzalatörü

3 Ad.

3.000 A d . 605.000.000 6.000.000

41110100 VHD-15 Normal Tip MN-15 İzalatör

150 A d .

41110120 VHD-15 Sis.lipi MS-15 İzalatör

100 A d .

41500130 D.80.Pin Deveboynu İzalatör Demiri

3.000 A d .

43100100 ALD-16/50 Durdurucu Klemens

5.000 A d .

43100120 ALD-50/95 Durdurucu Klemens

1.000 A d .

43100180 A L B - A 4 0 / A 4 0 Branşman Klemensi

15.000 A d .

43100240 ALB-A120/A.120 Branşman Klemensi

500 A d .

43100340 ALB-A240/A.240 Branşman Klemensi

500 A d .

43140120 ALB-A.40/B.25 Branşman Klemensi 20.000 A d .
43140140 ALB-A.70/B.50 Branşman Klemensi
43140180 ALB-A240/B.120 Branşman Klemensi
44590280 100 A.Kofra Sigorta Buşonu
44650140

16 A.Anahtarlı Otomatik Sigorta

10.000 A d .
500 A d .
1.500 A d .
50 A d .
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Malzemenin Cinsi
32 A.Anahtarlı Otomatik Sigorta

Miktarı
100 A d .

63 A.Anahtarlı Otomatik Sigorta
(C sericisi)

200 A d .

Geçici
Teminat
(TL.)

Dosya
Bedeli
(TLj_

44650290 100 A.Anahtarlı Otomatik Sigorta
(C sericisi)
44660980 Sıvaüstü Topraklı Priz (Lastik Kapaklı)

150 A d .
100 A d .

44660500 Sıvaüstü A d i Anahtar

100 A d .

44710330 E.27 Porselen Duy

500 A d .

11 M A 44720070

11 W. Balast

1.000 A d .

44720140

40 W. Balast

1.500 A d .

44720200 125 W. Balast

2.000 A d .

44720220 250 W. Balast

750 A d .

40 W. Starter

5.000 A d .

44721140

53560100 Floransant armatür Soketi (Takım)
12090100 0 8 Dolu Bakır Boru

750 A d .
50 K g .

43510130

25 mm. Bakır Kablo Pabucu

1.000 A d .

43510140

35 mıh. Bakır Kablo Pabucu

1.000 A d .

43510150

50 mm. Bakır Kablo Pabucu

1.500 A d .

43510160

70 mm. Bakır Kablo Pabucu

1.500 A d .

43510170

95 mm. Bakır Kablo Pabucu

750 A d .

43510180 120 mm. Baktf Kablo Pabucu

500 A d .

43510190 150 mm. Bakır Kablo Pabucu

250 Ad.

43510200 185 mm. Bakır Kablo Pabucu

250 A d .

•12 M A 53050410 2x11 W. Florasant Armatür

2.500 A d .

53150600 125 W. Armatür

2.500 A d .

53150640 250 W. Armatür

250 A d .

2 - Konu ile ilgili şartname bedeli Vakıflar Bankası Muğla Şubesi nezdindeki 8554 nolu
hesaba yatırıldıktan sonra önyazı ekinde 0 (252) 214 31 14 nolu faxla dekont Müessesemize ileti
lecektir.
3 - TEÖAŞ tarafından yasaklı durumda olan firmaların ihaleye iştirak etmemeleri gere
kir. Katılmaları halinde bulunduğu aşamadaki teminat mektubu irad kaydedilecektir.
4 - Teklif mektupları en son 6/3/2000 günü saat 12.00'ye kadar TEDAŞ MUĞLA
E . D . M . Orhaniye Mah. Papatya Sok. No: 6 MUĞLA adresindeki muhaberat servisine verilmiş
olacaktır. Zarflar aynı gün saat 14.00'de huzurda açılacaktır.
5 - Müessesemiz 2886 Yasaya tabi değildir.
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K O L O N O S K O P CİHAZI SATIN A L I N A C A K T I R
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Satın Alma Sigorta Müdürlüğünden :
Kurumumuz Zonguldak Bölge Hastanesi Genel Cerrahi Ameliyathane Servisinin ihtiyacı
1 adet Kolonoskop cihazı Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu
mümkün olmadığı takdirde Pazarlık Usulü ile satın alınacaktır.
Sözkonusu ihale, Müdürlüğümüz 1 Nolu Satın Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe
ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 1.000.000,- T L . karşı
lığında temin edilecektir.
İsteklilerin K D V dahil olarak hazırlayacakları tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve
unvanları, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak
suretiyle 14/3/2000 tarihi Salı günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Akşemsettin
Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine verecekler veya
aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meydana gelecek
gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir.
İstekliler teklif zarfının içine,
1) Teklif Mektubu,
2) Şartname Ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalaT ihale dışı bırakılacaktır.),
3) K D V dahil toplam teklif bedellerinin %3 oranında Geçici Teminat (Tekliflerin alterna
tifli olması halinde geçici teminat en pahalı teklif üzerinden yatırılacak ve Banka Teminat Mek
tupları süresiz olacaktır.)
4) Garanti Sertifikası,
5) 2000 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,
6) İmza Sirküleri,
7) İkametgah Belgesi,
8) Vekaletname,
9) Katalog, Prospektüs, Servis Klavuzu, Kullanma Talimatı, Devre Şeması vb. belgeleri
koyacaklar ve teklif ettikleri cihaz, alet ve malzemeden 1 adet numuneyi demonstrasyon için ha
zır bulunduracaklardır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta,
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
3234/1 -1

•

G E N E L TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
İzmir Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından :
S.No : 1; Cinsi : Genel Temizlik; Muhammen Bedel : 114.000.000.000,-TL.; Geçici Te
minat : 3.420.000.000,-TL.; İhale Tarihi : 28/2/2000; Gün : Pazartesi; Saat: 10.00
Hastanemizin 2000 yılı ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemenin 2886
sayılı Devlet İhale Kanununa paralel çıkarılan 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale
Yönetmeliğinin 29. maddesi (a) fıkrası uyarınca Kapalı Teklif Usulüyle ihaleye çıkarılmış olup;
1 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Hastanemiz toplantı salonunda yapılacaktır.
2 - Şartname ve ekleri Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığında mesai saatlerinde Genel
Temizlik şartnamesi 50.000.000,-TL. karşılığında temin edilebilir. İhale Zarfına Şartname ekinde
ki Teklif Mektubu ve Formları koymaları gerekmektedir.
3 - İsteklilerin geçici teminat makbuzu veya mektubu, ihale yılında alınmış Ticaret Odası
belgesi ile eksiltme şartnamesinin 3. maddesinde yazılı diğer belgeleri usulüne uygun biçimde
zarflayarak ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Postadaki vaki
olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale saat ayarında TRT saati dikkate alınır.
4 - Tahmini fiyat ve bedele K D V dahil edilmemiştir.
5 - Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.
6 - Tüm belgeler ihale yılına ait olacaktır.
3238/1-1
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M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner
Sermaye Satın Alma Komisyon Başkanlığından :
Hastanemizin aşağıda liste edilen ihtiyaçları Döner Sermayeli Kuruluşlar Yönetmeliğinin
30. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
Bölümü : 1-Merkezi Depo; Cinsi : Malzeme Alımı; Miktarı : 18 Kalem; M . Bedeli :
267.367.000.000,-TL.; G.Teminat: 8.021.010.000-TL.; Şartname Bedeli: 25.000.000,-TL,; İha
le Tarihi: 28/2/2000; İhale Saati: 15.00
A - Bu ihaleye ilişkin, idari ve teknik şartname C.Ü. Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uy
gulama Hastanesi D.S. Satın Alma Müdürlüğünden alınabilir.
B - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Hastanemiz D.S. Satın Alma Komisyon odasın
da yapılacaktır.
C - İhaleye iştirak edecekler teklif mektuplarını belirtilen günde ihale saatine kadar aşağı
da istenen belgelerle birlikte D.S. Satın Alma Müdürlüğüne vermiş olacaklardır.
1 - Tahmini bedelin %3'ü oranında banka geçici teminat mektubu (limit içi süresiz) veya
vezne alındısı
(İhale listesinin tamamını kapsamayan tekliflerde teklif olunan kalemlere ait geçici temi
nat hesap listesi mutlaka dış zarfın içerisinde bulunacaktır. Aksi halde teklif işlem görmeyecektir.)
2 - İştigal konularım belirten 2000 Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili mesleki kuru
luşlardan alınan kayıt belgeleri
3 - İkametgah belgeleri.
4 - Noter tasdikli imza sirküleri.
5 - Vekaleten katılmıyor ise noter tasdikli vekaletname örneği.
D - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
E - İdare ihaleyi yapıp yapmakta serbesttir.
3370/1 -1
ÇELİT H A L A T SATIN A L I N A C A K T I R
İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
Şirketimize 32 kalemde 51.975 Mt. çelik halat satın alınacaktır.
Şartnamesi İSDEMİR Tedarik İkmal Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edilebilir.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 2000^6001/236^-239-243 no'lu
dosyasıyla ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç
1/3/2000 Çarşamba günü saat 14.00'a kadar İSDEMİR İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel
Müdürlüğü Haberleşme Arşiv Biriminde bulundurmaları ilan olunur.
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir.
2779/1-1
T E L E L E K İMAL ETTİRİLECEKTİR
2 kalemde 110 adet tel elek imal ettirilecektir.
Dosya No : 2000-1505/246
Şartnamesi bedelsiz olarak İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Tedarik ve İkmal Müdürlü
ğünden alınabilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektupla
rını en geç 24/2/2000 günü saat 14.00'a kadar Şirketimiz Personel Müdürlüğü Haberleşme Arşiv
Biriminde bulundurmaları gerekmektedir.
3069/1-1
T O Z A L T I K A Y N A K TELİVE T O Z U SATIN A L I N A C A K T I R
Şirketimize 16000 kg. tozaltı kaynak teli ve tozu satın alınacaktır.
Şartnamesi İSDEMİR Tedarik İkmal Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edilebilir.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 2000-2004/218 no'lu dosyasıyla
ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 1/3/2000 Çar
şamba günü saat 14.00'a kadar İSDEMİR İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğü Ha
berleşme Arşiv Biriminde bulundurmaları ilan olunur.
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir.
2780/1-1
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A L T I N P A R K , DİKMEN VADİSİ, KEÇİÖREN EVCİL H A Y V A N L A R P A R K I V E KEÇİÖREN
FATİH PARKI BİTKİSEL, YAPİSAL, TESİSAT, ELEKTRİK, Y A P I M , B A K I M , O N A R I M
V E TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından :
1 - Çevre Koruma Daire Başkanlığı Altınpark, Dikmen Vadisi, Keçiören Evcil Hayvanlar
Parkı ve Keçiören Fatih Parkı Bitkisel, Yapısal, Tesisat, Elektrik, Yapım, Bakım, Onarım ve Te
mizlik İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye
konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "1999
yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında teb
liğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşın tahmin edilen bedeli 1999 B.F. ile (526.425.532.512.) - TL.'dir.
4 - İhale 29/2/2000 Salı günü saat 14.00'da Büyükşehir Belediyesi ihale komisyonu oda
sında (Belediye Encümen Salonu-Milli Müdafaa Caddesi No: 8 Kızılay/ANKARA) yapılacaktır.
5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Da
ire Başkanlığı Keşif İhale Şefliğinde mesai saatleri içinde görülebilecektir.
6 - Puan değerlendirilmesinde;
a) İnşaatı süresinde bitirebilme durumu : 40 Puan
b) İş Deneyimi

: 60 Puan

c) Teknik Personel

: 0 Puan

d) Ekipman

: 0 Puan (ve alt sınır puanı (75) olarak alınacaktır.)

7 - İsteklilerin; "Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile ihale Şartnamesi"ne, "İhale Yönetmeliği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak;
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 25/2/2000 Cuma günü mesai
saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar Müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini). Kamu İktisadi Te
şekkülleri ile Belediye İktisadi Teşekküllerinde müteahhitlik karnesi aranmamakla birlikte bu ku
ruluşların en az işin keşif bedeli kadar iş bitirmelerinin olması zorunludur.
(Ortak girişimlerde pilot ortağın istenilen gruptan ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel
ortakların da grubuna bakılmaksızın bu işin keşif bedelinin en az %30'u kadar müteahhitlik kar
nesine sahip olmaları zorunludur.)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
e) 1994-1998 (5 yıl) yıllarına ait (1994'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan
itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 2000 yılında
ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini)
f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
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h) Teknik Personel Taahhütnamesini,
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisi,
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
m) İş Durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
n) İhale Şartnamesinde ve İhale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belge
leri vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarında
ki bilgi ve belgeler aranmaz.)
o) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10 kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine
asgari %10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması,
p) Yer görme belgesi,
Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7.nci maddesine göre hazırlayacak
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.nci maddesi doğrultusunda 25/2/2000 Cuma günü saat
17.00'ya kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerek
mektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri 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 sirküleri,
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
f) Ankara Büyükşehir Belediyesi adına alınmış (15.792.765.975-TL.) tutarında geçici te
minata ait alındı veya banka teminat mektubu,
8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi;
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
isteklilerce yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekale
ten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alın
mayacaktır.
10 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 üncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden ihale
ye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin
önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarf
ları açılmadan geri verilecektir.
11 - Telgrafla ve Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
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+ - % 25 T O L E R A N S L I T O P L A M 97.865 T O N FUEL-OİL V E KALORİFER Y A K I T I N I N
K I R I K K A L E ' D E N ŞİRKETİMİZ V E M A D E N AÇIK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
D E P O L A R I N A NAKLİYESİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Eti Alüminyum Anonim Şirketi Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
SEYDİŞEHİR
1 - Şirketimizin ihtiyacı için Kınkkale/Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Orta Ana
dolu Rafineri Müdürlüğü'nden bir yılda satınalınacak 96.000 ton 6 nolu Fuel-Oil ile 40 ton Maden
Açık İşletme Müdürlüğüne 1.825 ton Şirketimize Kalorifer yakıtı olmak üzere +,- % 25 tolerans
lı toplam 97.865 Ton Fuel-Oil ve Kalorifer yakıtının Kırıkkale'den Şirketimiz ve Maden açık İş
letme Müdürlüğü depolarına nakliyesi yapılacaktır.
2 - İhalesi kapalı zarf teklif almak usulü ile 29/2/2000 Salı günü saat: 15.00'de Şirketimiz
de yapılacaktır.
3 - İhaleye iştirak edecekler teklif mektuplarını ve teklif alma şartnamesinde istenilen bel
geleri ihale günü saat 14.30'a kadar Şirketimiz Muhaberat Servisine vermiş olacaklardır. Belirtilen
saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4 - İ h a l e n i n geçici teminatı 21.000.000.000,-(Yirmibirmilyar)TL.'dir. Ayrıca, ihale üzerin
de kalacak nakliyeci Müteahhitten K D V . Hariç ihale bedelinin % 6'sı nisbetinde kesin teminatı ve
4.000.000.000,-TL.lık mal teminatı alınacaktır.
5 - İhaleye ait teklif alma şartnamesi ve ekleri bedelsiz olarak;
- Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Seydişehir/Konya
- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanhğı-Ankara dan temin edilebilinir.
6 - Teklifler ihalede hazır bulunan firma yetkililerinin huzurunda açılacaktır.
7 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, işi en ucuz teklifi ya
pan istekliye ihale etmek veya etmemekle, dilediğine vermekte veya ihaleyi hükümsüz saymakta,
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.
3071/1-1
25 K A L E M ÇELİK ÇEKME B O R U V E ÇELİK DİRSEK SATIN A L I N A C A K T I R
1 - Şirkeıimizce tesislerinin ihtiyacı olarak 25 kalem çelik çekme boru ve çelik dirsek sa
tın alınacaktır.
2 - İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 1/3/2000 Çarşamba günü saat 15.00'de Şirketi
mizde yapılacaktır.
3 - Teklifler en geç ihale günü saat 14.30'a kadar Şirketimiz Muhaberat Servisine verilmiş
olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4 - Bu işin geçici teminatı 150.000.000,-TL.'dir.
5 - Şartanameler Şirketimiz Satın Alma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
6 - Teklifler firma yetkilileri huzurunda açılacaktır.
7 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kıs
men veya tamamen verip vermemekte serbesttir.
2778/1-1

•

HİZMET İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Tarım İsletmeleri Genel Müdürlüğü Malya Tarım İsletmesi Müdürlüğünden :
1 - İşletmemize ait yaklaşık 8000 (sekizbin) baş (+,- % 40) koyunun bakım, beslenme, ot
latma ve çonbanlık hizmetleri idari ve teknik şartname esasları dahilinde bir yıl süreyle kapalı zarf
eksiltme usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2 - İhale 22/2/2000 tarihinde saat 14.0'de işletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak az olur
veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise 29/2/2000 tarihinde tekrar yapılacaktır.
3 - İhale ile ilgili geçici teminat 5.694.000.000,-TL.'dir.
4 - İhaleye çıkarılan işin toplam muhammen bedeli 94.900.000.000,-TL.'dir.
5 - İşletmemiz Kırşehir İli Boztepe İlçesine 8 K m . mesafededir.
6 - İhale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/Ankara) ve İşletmemizde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
7 - İşletmemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya en uygun
bedeli tesbit etmekte serbesttir.
İlan olunur.
T L F : 0 386 515 41 40 3 Hat
F A X : 0 386 515 41 44
3235/1-1
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KEMİK DANSİTOMETRESİ ÇEKİM HİZMETİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İsletme Müdürlüğünden :
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve %3 geçici temina
tı belirtilen hizmetlerin alımı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c maddesi ge
reğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
1 - İhale Hastanemiz döner sermaye ihale odasında yapılacak olup ihaleye ait teknik ve
idari şartnameler ile diğer bilgiler aşağıda belirtilen bedel karşılığında İşletme Müdürlüğümüzden
temin edilebilir veya ücretsiz yerinde görülebilir.
2 - 2000 yılına ait kanuni ikametgah göstermesi
3 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
4 - 2000 yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
5 - 2000 yılma ait noter tasdikli imza sirküleri vermesi
6 - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim
selerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli 2000 yılına ait imza sirküleri ver
mesi. Türkiye'de şubesi bulunmayan tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı or
taklık sözleşmesini vermesi, ihale üzerinde kalındığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve
rilir. Ayrıca grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekille
ri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
8 - %3 geçici teminat
9 - İhaleye ait şartnameler ve her sayfası firma tarafından imzalanan orjinal idari ve tek
nik şartname
10 - İdari ve teknik şartnamede belirtilen diğer belgeler
11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.
12 - İhale şekli içeriği muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale saati aşağıda belirtilmiştir.
13 - Postada olabilecek gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.
Malzemenin C i n s i : 1-Kemik Dansitometresi Çekim Hizmeti; Miktarı: 3.500 Adet; M.Bed e l : 70.000.000.000,-TL. K D V Dahil; G.Teminat: 2.100.000.000,-TL.; Tarih : 28/2/2000; Saat:
11.00; Şartname Bed. : 20.000.000,-TL.
3371/1-1
DEĞİRMEN STATOR ÇEVRE V E T ZIRHI SATIN A L I N A C A K T I R
TEAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :
1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı olan;
400 A d . Stator " T " Zırhı (Malzeme Cinsi = G x l 2 0 M n l 3 )
1000 A d . Stator Çevre Zırhı (Malzeme Cinsi = G x l 2 0 M n l 3 )
Kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
2 - İhaleye katılmak için şartname alınması ve %3 geçici teminat yatırılması zorunludur.
3 - Şartnameler TEAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ÇAYIRHAN/ANKARA
adresinde Ticaret Servisinden 10.000.000,-TL. (Y/Onmilyonlira) bedelle temin edilebilir.
4 - İhaleye katılmak isteyenler en geç 29/2/2000 tarih 13.30'a kadar teklif mektuplarını el
den veya posta ile Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
3363/1-1
SÖNMÜŞ T O Z KİREÇ SATIN A L I N A C A K T I R
1 - Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 250 Ton Sönmüş Toz Kireç kapalı teklif almak suretiyle
ihale edilecektir.
2 - İhaleye katılmak için şartname alınması ve %3 geçici teminat yatırılması zorunludur.
3 - Şartnameler TEAŞ Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ÇAYIRHAN/ANKARA
adresinde Ticaret Servisinden 6.000.000,-TL. (Y/Altımilyonlira) bedelle temin edilebilir.
4 - İhaleye katılmak isteyenler en geç 29/2/2000 tarih 13.30'a kadar teklif mektuplarını el
den veya posta ile Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
3365/1-1
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B A T I K E N T , OSTİM, E R Y A M A N ORTA REFÜJLERİ BİTKİSEL, Y A P I S A L , Y A P I M , B A K I M
V E O N A R I M İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
A n k a r a Büyüksehir Belediye Başkanlığından :
1 - Çevre Koruma Daire Başkanlığı Batıkent, Osıim, Eryaman Orta Refüjleri Bitkisel,
Yapısal, Yapım, Bakım ve Onanm İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre ka
palı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "1999
yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında teb
liğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli 1999 B.F. ile (172.350.021.556.) - TL.'dir.
4 - İhale 29/2/2000 Salı günü saat 14.00'da Büyüksehir Belediyesi ihale komisyonu oda
sında (Belediye Encümen Salonu-Milli Müdafaa Caddesi No: 8 Kızılay/ANKARA) yapılacaktır.
5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Ankara Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma Da
ire Başkanlığı Keşif İhale Şefliğinde mesai saatleri içinde görülebilecektir.
6 - Puan değerlendirilmesinde;
a) İnşaatı süresinde bitirebilme durumu : 40 Puan
b) İş Deneyimi

: 60 Puan

c) Teknik Personel

: 0 Puan

d) Ekipman

: 0 Puan (ve alt sınır puanı (75) olarak alınacaktır.)

7 - İsteklilerin; "Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile ihale Şartnamesi"ne, "İhale Yönetmeliği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak;
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 25/2/2000 Cuma günü mesai
saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar Müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), Kamu İktisadi Te
şekkülleri ile Belediye İktisadi Teşekküllerinde müteahhitlik karnesi aramamakla birlikte bu kuru
luşların en az işin keşif bedeli kadar iş bitirmelerinin olması zorunludur.
(Ortak girişimlerde pilot ortağın istenilen gruptan ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel
ortakların da grubuna bakılmaksızın bu işin keşif bedelinin en az %30'u kadar müteahhitlik kar
nesine sahip olmaları zorunludur.)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
e) 1994-1998 (5 yıl) yıllarına ait (1994'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan
itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 2000 yılında
ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini)
0 Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
h) Teknik Personel Taahhütnamesini,
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i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisi,
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
m) İş Durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
n) İhale Şartnamesinde ve İhale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belge
leri vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarında
k i bilgi ve belgeler aranmaz.)
o) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10 kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine
asgari %10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması,
p) Yer görme belgesi,
Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7.nci maddesine göre hazırlayacak
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.nci maddesi doğrultusunda 25/2/2000 Cuma günü saat
17.00'ya kadar sıra numaralı alındılar karşüığında İhale komisyonu Başkanlığına vermeleri gerek
mektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri 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 sirküleri,
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
f) Ankara Büyükşehir Belediyesi adına alınmış (5.170.500.647- TL.) tutarında geçici te
minata ait alındı veya banka teminat mektubu,
8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi;
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
isteklilerce yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekale
ten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alın
mayacaktır.
10 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 üncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden ihale
ye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin
önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarf
ları açılmadan geri verilecektir.
11 - Telgrafla ve Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
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TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Adana Seyhan İlçe Belediye Başkanlığından :
1 -312.864.612.500-TL. keşif bedelli 9.386.000.000-TL. geçici teminatlı Seyhan İlçe
si sınırlan içerisinde bulunan Belediyemize ait park ve bahçelerin temizlenmesi işçiliği işi 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre ihale edilecektir.
2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan
"1999 yılında girişilecek ihalelerde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkındaki teb
liğ" hükümleri uygulanmayacaktır.

^

3 - İhale 2/3/2000 Perşembe günü saat 14.30'da Belediye Encümenince yapılacaktır.
4 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar 100.000.000 - T L . makbuz karşılığı Belediyemiz
Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje-İhale Şubesinden temin edilebilir. Şartname almayan isteklilerin
müracaatları değerlendirmeye alınmaz.
5 - İSTEKLİLERİN; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün "ka
palı teklif usulü ile ihale şartnamesine" ihale şartnamesine ek özel şartnameye uygun olarak;
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için Belediyemiz Başkanlığına
28/2/2000 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) İsteklilerin daha önce Belediye veya diğer kamu kuruluşlanna en az keşif bedeli kadar
temizlik hizmeti yapmış olduklarını belgeleyen iş bitirme belgesi ve bu hizmetleri yürütürken en
az 150 temizlik işçisi çalıştırdıklarını belgelemeleri (4 aylık sigorta bildirgeleri S.S.K. onaylı ve
aslı görülmek kaydıyla noter tasdikli sureti).
b) 2000 yılı Ticaret veya Sanayi Odası belgesi.
c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgelerini, (Ticaret Sicil Gazetesi).
d) Noter tasdikli imza sirkülerini.
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im
zalanmış ortaklık sözleşmesini.
f) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.
g) 1993-1997 yıllanna ait gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi da
iresinden 2000 yılında Örnek 3'e uygun olarak temin edecekleri belgeyi.
h) Mali durum bildirisi ve belgelerini.
i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini.
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgelerini,
k) Son 15 yılda yapmış oldukları işler bildirisi.
1) İş durumu ve tutumu ilgili yazılı beyanı.
m) Banka referans mektubu, kullanılmamış krediler nakit ve teminat olarak ayn ayn keşif
bedelinin % 10'nu kadar olacak. Banka referans mektuplan ile bildirilen nakit ve teminat mektubu
kredileri ile ilgili bankanın Genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele
ri vermesi.
B) İhaleye katılabilmek için ise, hazırlayacakları tekliflerini 2/3/2000 Perşembe günü saat
13.45'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
ne vermeleri gerekmektedir.
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Dış zarf aşağıdakileri içerecektir.
a) İç zarf.
b) Ticaret ve 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 sirküleri.
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesi.
f) Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış 9.386.000.000,- T L . ' l i k Geçici teminat
alındı makbuzu veya Banka teminat mektubu.
6 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrakın tamamlanması Yönünde yapılacak
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7 - İsteklilere daha önceden ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak
kazanlar hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak Ve ihaleye katılmaya
hak kazanamayanların teklif mektupları açılmadan geri verilecektir.
8 - Telgrafla ve fax'la yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek
tir.
9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

3367/1-1

TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
1 - 457.436.320.300 - T L . keşif bedelli 13.724.000.000,-TL. geçici teminatlı Seyhan İl
çesi sınırlan içerisinde bulunan mahalle cadde ve sokaklann süpürülmesi ve Pazar yerlerinin yı
kanması işçiliği işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre ihale
edilecektir.
2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazere'de Yayınlanan
"1999 yılında girişilecek ihalelerde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkındaki teb
liğ" hükümleri uygulanmayacaktır.
3 - İhale 2/3/2000 Perşembe günü saat 14.45'de Belediye Encümenince yapılacaktır.
4 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar 100.000.000 - T L . makbuz karşılığı Belediyemiz
Fen İşleri Müdürlüğü Etüt Proje-İhale Şubesinden temin edilebilir. Şartname almayan isteklilerin
müracaattan değerlendirmeye alınmaz.
5 - İSTEKLİLERİN; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün "ka
palı teklif usulü ile ihale şartnamesine" ihale şartnamesine ek özel şartnameye uygun olarak;
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için Belediyemiz Başkanlığına
28/2/2000 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) İsteklilerin daha önce Belediye veya diğer kamu kuruluşlarına en az keşif bedeli kadar
temizlik hizmeti yapmış olduklarını belgeleyen iş bitirme belgesi ve bu hizmetleri yürütürken en
az 250 temizlik işçisi çalıştırdıklarını belgelemeleri (4 aylık sigorta bildirgeleri S.S.K. onaylı ve
aslı görülmek kaydıyla noter tasdikli sureti).
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b) 2000 yıh Ticaret veya Sanayi Odası belgesi.
c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgelerini, (Ticaret Sicil Gazetesi).
d) Noter tasdikli imza sirkülerini.
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im
zalanmış ortaklık sözleşmesini.
0 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.
g) 1993-1997 yıllarına ait gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi da
iresinden 2000 yılında Örnek 3'e uygun olarak temin edecekleri belgeyi.
h) Mali durum bildirisi ve belgelerini.
i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini.
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgelerini,
k) Son 15 yılda yapmış oldukları işler bildirisi.
1) İş durumu ve tutumu ilgili yazılı beyanı.
m) Banka referans mektubu, kullanılmamış krediler nakit ve teminat olarak ayn ayn keşif
bedelinin %10'nu kadar olacak. Banka referans mektupları ile bildirilen nakit ve teminat mektubu
kredileri ile ilgili bankanın Genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele
ri vermesi.
B) İhaleye katılabilmek için ise, hazırlayacakları tekliflerini 2/3/2000 Perşembe günü saat
13.45'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
ne vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdakileri içerecektir.
a) İç zarf.
b) Ticaret ve 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 sirküleri.
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleşmesi.
f) Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış 13.724.000.000,- T L . ' l i k Geçici teminat
alındı makbuzu veya Banka teminat mektubu.
6 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrakın tamamlanması Yönünde yapılacak
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7 - İsteklilere daha önceden ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak
kazanlar hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak Ve ihaleye katılmaya
hak kazanamayanların teklif mektupları açılmadan geri verilecektir.
8 - Telgrafla ve fax'la yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek
tir.
9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

3368/1-1
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MUHTELİF TIBBİ S A R F M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R
Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden :
Hastanemizin 2000 yılına ait Yerli İlaç, Antibiyotik İlaç, Parenteral Solüsyon ve İthal İlaç
alımı işi Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre Kapalı Teklif
usulü ile ihale edilecektir. İhaleler belirtilen tarih ve saatlerde M.Ü. Hastanesi Başhekimlik Top
lantı Salonunda yapılacaktır.
İhale
Geçici Teminat
İhale
Tahmini Bedel
Tarihi
Saati
Miktarı
(TL)
(TL)
Cinsi
Antibiyotik İlaç Alımı
Parenteral Solüsyon Alımı
Yerli İlaç Alımı
İthal İlaç Alımı

9
33
36
37

Kalem
Kalem
Kalem
Kalem

131.571.500.000
114.953.000.000
61.635.500.000
344.005.000.000

3.947.145.000
3.448.590.000
1.849.065.000
10.320.150.000

29/2/2000
29/2/2000
29/2/2000
29/2/2000

10.00
10.30
11.00
11.30

1 - Tahmini bedele K D V dahil değildir.
2 - İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dahilinde M.Ü. Hastanesinde Döner Sermaye
Satın Alma Komisyon Başkanlığı'nda görülebilir, yada 10.000.000,-TL. bedel karşılığında alına
bilir.
3 - İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler usulüne göre hazırlanmış teklif mektup
larıyla beraber ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir:
a) Kanuni ikametgah belgesi yada tebligat adresini belirtir bir belge.
b) Ticaret Odası faaliyet belgesi (2000 yılı tescilli olacaktır)
c) İmza sirküleri
d) İhaleye vekaleten iştirak ediliyorsa vekaletnameyle beraber verilen imza sirküleri.
e) Tahmini bedelin % 3 ü tutarında Geçici Teminat belgesi.
f) İdari ve teknik şartnamede belirtilen belgeler.
4 - Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
İlan Olunur.
3319/1-1
P E R S O N E L TAŞIMA İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
TEAŞ - Türkiye Elektrik Üretim - İletim Anonim Şirketi Çatalan HES İşletme Müdûrlüğünden :
1 - Çatalan H E S İşletme Müdürlüğünde çalışan personel; 2000 - 2001 döneminde muhte
lif güzergahlardan 2 adet 22, 1 adet 27 kişilik Midibüs, 1 adet kapalı kasalı kamyonet (Mubaya
için) ve 1 adet station tipi taksi ile ve kapalı zarfla teklif alma suretiyle taşıttınlacaktır.
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartname; Karaisalı (ADANA)'da;
TEAŞ Çatalan HES İşletme Müdürlüğümüz de görülebilir ve istenildiğinde K D V dahil
5.850.000- (Y.Beşmilyonsekizyüzellibin) T L . karşılığında alınabilir.
3 - Tekliflerin en geç 2/3/2000 günü saat 12.00'ye kadar, Çatalan HES İşletme Müdürlü
ğü Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir.
4 - Şirketimiz; 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasına tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir.
3535/1-1

•

ARAÇ KİRALANACAKTIR
M.S.B. Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 4 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlı
ğından :
1. 1011. Ord. Ana Tam. Fab. Md.Iüğü'nün ihtiyacı için; Araç Kiralanacaktır.
2. Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatları yazılı (Bir) Adet Dosya
(2886/36) Kapalı Teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saatlerde komisyon ihale salonunda yapıla
caktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde İstanbul Ankara İç Ted. Blg. Bşk.lığında görülebi
lir. İsteklilerin yasal belgelerle hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyon
Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır.
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Not: İhaleye Katılacaklarda Aranacak Belgeler ;
1. Kanuni ikametgahı olması.
2. Tebligat için adres göstermesi.
3. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi.
4. İmza sirküleri vermesi.
5. Vekaleten katılmıyorsa vekaletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.
6. Geçici teminat vermesi.
7. Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi.
8. Tüzel kişi olması halinde sermaye paylarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya noter
tasdikli sureti.
Tahmini Tutan
Geçici Teminatı
İhale
Cinsi
Miktarı
(TL)
(TL)
Gün ve Saati
1) 23 A d . Otobüs
29 A d . Midibas
4 A d . Midibas
İle Personel Taşınması

240 İş Günü
240 İş Günü
365 Gün

221.170.000.000

•

6.635.100.000

29 Şubat 2000
Saat: 10.00
3366/1-1

S A N T R A L HATTİNİN BAKİM İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
TEAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme ve Bakım Müdürlüğünden :
ORHANELİ/BURSA
- TEAŞ Orhaneli Termik Santralı Kül Barajından Durusu transferine yarayan ve tamamen
bloke durumdaki hattın Teknik Şartnameye göre tekrar su transferi yeteneğine kavuşturulması işi
dir.
- İhaleye katılmak için Şartname ve yer görme belgesi alınması mecburidir.
- Şartnameler; Bursa - Orhaneli'nde TEAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme ve Bakım
Müdürlüğünden 50.000.000,-TL. ( K D V dahil) karşılığında temin edilebilir.
- Teklifler 2/3/2000 günü saat 13.30'a kadar Müdürlüğümüz muhaberat servisine verilmiş
veya gelmiş olacaktır. Bu gün ve saatten sonra gelecek teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dik
kate alınmaz. Teklifler aynı gün saat 14.00'de Müdürlüğümüzde açılacaktır.
- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta yada dilediği istekliye ihale etmekte serbesttir.
3542/1-1

•

ELEKTRİK ŞEBEKE B A K I M O N A R I M İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R
TEDAS Çanakkale Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemiz A G v O G elektrik şebekesinde eğik direklerin düzeltilmesi, sehim alın
ması, çürük direklerin dağişmesi, ayırıcı bakımı, trafo gücü büyütme, pano değişimi gibi bakım
onarım işleri kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
2 - İhale iki gruplu olup her grubun keşif bedeli 200.000.000.000,-TL. dir. Bir firma sade
ce bir grup iş alabilecektir. İhalenin geçici teminatı 10.000.000.000,-TL. olup bu teminat her iki
grup için kullanılabilecektir. Şartname bedeli her grup için 80.000.000,-TL. ( K D V dahildir.)
3 - İhaleye katılmak isteyenler ön yeterlilik için 29/2/2000 günü mesai bitimine kadar baş
vuracaklardır. Ön yeterlilikler 3/3/2000 tarihinden itibaren verilecektir.
4 - Ön yeterlilik alan firmalar tekliflerini 10/3/2000 günü saat 14.00'e kadar TEDAŞ
Çanakkale E . D . M . (Atatürk Caddesi Trafo Yolu) adresinde bulunan Muhaberat Servisine verecek
lerdir. Gelen teklifler aynı gün saat 15.00'de alenen açılacaktır.
5 - Kurumumuzca yasaklı olan firmalar ihalemize katılmaları durumunda geçici teminat
ları irad kaydedilir. Sözleşme yapmış olmaları halinde sözleşmeleri iptal edilir.
6 - Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta dilediğine kısmen veya tamemen verip vermemekte serbesttir.
3543/1-1
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İHALEYE D A V E T
Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Erozyon
Kontrolü ve Mera Islahı Dairesi Başkanlığından :
DOĞU A N A D O L U S U H A V Z A S I REHABİLİTASYON PROJESİ
ARAÇ A L I M I
İKRAZ N O : 3567 - T U
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Doğu Ana
dolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi giderlerini karşılamak üzere çeşitli para birimlerinden olu
şan bir kredi temin etmiştir. Bu kredinin bir bölümü, aşağıda belirtilen araçların alımı için ilgili
sözleşmeler tahdında yapılacak ödemelerde kullanılacaktır.
TC. Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ( A G M ) 22
adet 4X4 Çift Kabinli Pikap ve 4 adet 4X2 Kamyonun temini için teklif verebilecek yeterli istek
lileri kapalı zarf içinde teklif vermeye davet etmektedir.
İhale, satın almalara ait "Dünya Bankası Kılavuzu"nda - Dünya Bankası İkrazları ve I D A
Kredileri ile ilgili olarak yapılacak tedarikler, Ocak, 1995 (Ocak ve Ağustos 1996'da yeniden dü
zenlenmiştir.) - tanımlanan uluslararası rekabete dayalı ihale usulleri kullanılarak gerçekleştirile
cektir ve Kılavuzda uygun olarak tanımlanmış tüm ülkelere açıktır.
İlgilenen yeterli istekliler aşağıda belirtilen adreste saat 9.00-17.00 arasında (yerel saat)
ihale evraklarını tetkik edebilir ve aynı yerden daha geniş ilave bilgileri temin edebilirler.
İlgilenen yeterli istekliler ihale evrakının İngilizce metnini aşağıda belirtilen adrese bir di
lekçe ile müracaat ederek temin edebilirler.
Bütün teklifler, toplam teklif tutarının, çevrilebilir bir para cinsinden, en az % 3'ü oranın
da geçici teminatı ile birlikte aşağıda adresi verilen Satın Alma Komisyonu Başkanlığı'na en geç
18/4/2000 günü saat 10.30'a kadar verilmelidir. Geciken teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler
aşağıda belirtilen adreste teklif veren firmaların temsilcilerinin huzurunda ¡8/4/2000 günü, saat
11.30'da açılacaktır.
T C . Orman Bakanlığı
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı Dairesi Başkanlığı
Satın Alma Komisyonu Başkanlığı
Onbir No.lu Bina 4. Kat
06560 Gazi - A N K A R A
Telefon : (312) 212 55 06
Faks
: (312) 212 55 32

•

3502/1-1

O R M A N EMVALİ S A T I L A C A K T I R
Devlet Orman İşletmesi Antalya Müdürlüğünden :
Bölgesi
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif

Cins ve Nev'i
Çz. Tomruk
Çz. Sanayi Od.
Çz. Maden Dir.

M3. DM3.
1583.474
1136.677
426.833
3146.984 M 3 .

^

^ Bedel
(TL)
25.000.000 - 28.000.000
20.000.000
22.000.000

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı muhtelif depolarda mevcut orman emvali.satış bedeli
nin % 50'si peşin, kalan miktar için 3 ay vadeli (aylık % 2) banka mektubu olmak üzere şartname
uyarınca satışa çıkarılmıştır.
2 - Açık artırma 28/2/2000 Pazartesi günü saat 13.30'da İşletmemiz satış salonunda yapı
lacaktır.
3 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Antalya
Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin, Konya, Adana, Kumluca Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Ak
seki, Cevizli, Manavgat, Elmalı, Korkuteli, Serik, Kaş İşletmeleri ile İşletmemiz Şefliklerinde gö
rülebilir.
4 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, ihale saatinden 1 saat öncesine ka
dar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmalarını, Şirket adına katılacakların vekaletna
melerini yanında bulundurmaları,
5 - Teminat mektubu vereceklerin İşletme adı ve satış tarihini mektupta belirtmeleri gerek
mektedir.
6 - İhalede döviz kabul edilmemektedir.
2391/1-1
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KALORİFER YAKİTİ SATİN A L I N A C A K T I R
T ü r k T E L E K O M Anonim Şirketi Erzincan Başmüdürlüğünden :
Ünitemiz Başmüdürlük Hizmet Binası, Altıntepe T E L E K O M Müdürlüğü ile Motorlu
Araçlar Atelyesi için 2000-2001 yılı kış sezonunda yakacak olarak kullanılmak üzere özel kalori
fer yakıtı satın alınacaktır.
1 - Tahmini, Başmüdürlük Hizmet Binasına 60.000 Kğ., Altıntepe T E L E K O M Müdürlü
ğüne 40.000 Kğ., Motorlu Araçlar Atelyesine 20.000 Kğ., olmak üzere toplam 120.000 Kğ. Özel
Kalorifer Yakıtının temini için 2/3/2000 günü saat: 14.00'de kapalı teklif almak suretiyle Başmü
dürlüğümüz Binasında ihalesi yapılacaktır.
2 - İhalenin muhammen bedeli 26.500.000.000- (Yirmi altı milyar beş yüz milyon)
TL.'dir.
3 - İhalenin süresiz geçici teminatı 800.000.000,- (Sekiz yüz milyon) T L . olup. en geç
2/3/2000 günü saat: 12.30'a kadar Başmüdürlüğümüz Veznesine nakit veya Banka Teminat Mek
tubu olarak yatırılacaktır.
4 - İhale konusu alınacak özel kalorifer yakıtı peyder pey alınacak olup, miktarları kış se
zonu ihtiyacımıza göre tahmini olarak tespit edilmiştir. Şirketimiz bu miktarları %25 eksiltip ve
ya arttırabilir.
5 - İhaleye katılacak firmaların ayrıca aşağıda belirtilen hususlara haiz olmaları ve isteni
len belgeleri de teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) İhaleye katılacak firmaların bu işle iştigal ettiklerine dair Sanayi ve Ticaret Odasından
kayıtlı belge.
b) Gelir vergisine kayıtlı olduğuna dair Maliyeden belge,
c) İhaleye katılacak firma yerine girecek hükmi şahısların noterden tasdikli yetki belgesi.
d) İhaleye katılacak firmaların ihtiyaç duyulan özel kalorifer yakıtını verebilecek kapasite
olmaları,
e) Özel kalorifer yakıtı teklifleri Erzincan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce belirlenen
resmi kğ. fiyatları üzerinden % kar veya indirim oranı belirtilerek fiyatlandınlacaktır.
6 - İhale Şartnameleri Başmüdürlüğümüz Veznesinden 7.500.000,- T L . karşılığında temin
edilecek olup, bu şartnameye firma tarafından "Okudum aynen kabul ve taahhüt ederim." İbaresi
yazılarak imzalanıp teklif mektubu ile birlikte ihale komisyonuna verilecektir.
7 - İhale teklif mektupları ihale kanununa göre düzenlenecek olup, bu teklif mektubunun
üzerine "Özel Kalorifer Yakıtı İhale Teklifidir" ibaresi yazılıp ağzı kapatılarak mühürlenmiş vazi
yette 2/3/2000 günü saat: 13.45'e kadar Malzeme Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
8 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, İhaleyi yapıp yap
mamakta, dilediğine vermekte ve sipariş miktarını arttırıp eksiltmekte serbesttir.
9 - Belirtilen gün ve saatten sonra getirilecek teklif mektupları kabul edilmeyeceği gibi
posta yolu ile gönderilecek tekliflerin gecikmesinden Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.
10 - Yukarıda belirtilen hususlara haiz olmayan ve istenilen belgeleri ibraz edemeyen fir
maların teklifleri Alım ve Satım Yönetmeliğimiz esasları dahilinde Komisyonumuzca değerlendir
meye alınıp veya alınmayacaktır.
11 - İhale hakkında geniş bilgi almak isteyenler Malzeme Müdürlüğünden şahsen veya
(0446) 555 11 20-21 nolu telefonlardan bilgi edinebilirler.
İlan olunur.
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BİNEK A R A C I V E PİKAPLAR KİRALANACAKTIR
DSİ.XV.BöIge M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
ŞANLIURFA
Bölgemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere aşağıda yazılı bulunan Binek aracı ve Pikaplar
kiralanacaktır.

S.No

Cinsi

Miktarı

1.

a) Binek (Taksi)
b) Pikap

35 Adet
7 Adet

Muh.Keşif Bedeli
(TL.)
221.711.500.000

Geçici Teminat Miktarı
_TL_
6.651.345.000

1 - Kiralamaya ait ihaleler 2 Mart 2000 Günü Saat 10.30'da DSİ.XV. Bölge Müdürlüğü
Makina, İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğünde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde
si gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
2 - İhaleye iştirak edecekleri 28 Şubat 2000 Günü mesai bitimine kadar idareye müracaat
ederek araç yeterlilik belgesi alacaklardır.
3 - Araçlara Yeterlilik belgesi almak isteyenler müracaat dilekçeleriyle;
a) B u işte kullanacakları taşıtların sahibi olduklarını gösterir belge (Taşıtlar adlarına değil
ise Kira sözleşmesinin aslı veya 2000 yılı noter tasdikli suretini ekleyeceklerdir.)
b) Taşıtlara ait Ruhsatname ve sigorta belgelerinin aslını veya 2000 yılı noter tasdikli su
retini ekleyeceklerdir.
c) Şartnameye ait vezne alındısı.
d) Vergi borcu olmadığına dair belge (Ekli örneğe göre)
4 - İhaleye iştirak için yeterlilik alanlar teklif mektuplarına aşağıdaki belgeleri ekleyecek
lerdir.
a) Bu işle ilgili iştigal ettiğine dair yetkili odalardan alınmış belge,
b) İmza sirküsü
c) İhaleye Kendi adına katılmayanlar için vekaletname,
d) Geçici teminata ilişkin vezne alındısı.
e) İkametgah belgesi,
f) Türkiyede tebligat adresi göstermesi,
5 - Bu işlere ait şartnameler DSİ.XV. Bölge Müdürlüğü Makina, İmalat ve Donatım Şube
Müdürlüğünden 25.000.000 - T L . bedel karşılığında temin edilebilir veya Ücretsiz görülebilir.
6 - Posta ile yapılan müracaatlarda gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7 - İhaleye ait teklif mektubu ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilecektir.
3369/1-1

•

Y E M E K TEMİN EDİLECEKTİR
Etimesgut Belediye Başkanlığından :
Belediyemizde çalıştırılan yaklaşık 212 personel için öğle yemeği verilmek üzere 2886 sa
yılı Yasanın 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile Firmalardan pişmiş (Hazır) yemek temin
edilecektir. (Eksiltme Usulü)
1 - İşin Tahmini bedeli 38.478.000.000- T L . 'dir.
2 - İhale 29/2/2000 Salı günü saat 14.00'de Etimesgut Belediye Başkanlığı Encümen Sa
lonunda yapılacaktır.
3 - İşin geçici teminatı 1.154.340.000 - T L . olup, nakit veya teminat mektubu olabilir.
4 - Bu konuda hazırlanan şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İdari ve Mali İş
ler Müdürlüğünden 50.000.000 - T L . karşılığında temin edilir.
5 - İsteklilerde aranacak belgeler.
a) Kanuni İkametgah
b) Bu kabil iş yaptığına dair belge
c) Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
d) Şartnamede öngörülen belgeler
6 - İhaleye iştirak edecekler 28/2/2000 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar tekliflerini Be
lediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne zimmetle vereceklerdir.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
İlanen Duyurulur.
2777/1-1
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TADİLAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığından :
1 - Kırşehir E-Tipi Kapalı Cezaevinin tadilat işi Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönet
meliği hükümlerine göre yüklenici seçimi yapılmak suretiyle belli istekliler arasından kapalı zarf
la Fiyat ve teklif isteme usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - İhale 2/3/2000 günü saat 10.30'da Kırşehir Adliyesi İhale Komisyonu odasında yapı
lacaktır. İhaleye katılanların kapalı zarflarını ihale günü olan 2/3/2000 tarihinde en geç saat
10.00'a kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
3 - İsteklilerin İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için başvuru dilekçesi
ile birlikte teklif alma şartnamesinin 5 nci maddesinde sayılan örnek bilgi formlarına göre hazır
layacaktan ön seçim dosyalarını 28/2/2000 günü mesai saati sonuna kadar Kırşehir Cumhuriyet
Başsavcılığına teslim etmeleri gerekmektedir.
4 - Komisyon ihale tarihi olan 2/3/2000 Perşembe günü saat 10.30'da öncelikle ön seçim
dosyalarını veren firmalardan ihaleye katılmasını uygun görerek yeterlilik verdiklerini açıklayarak
huzurda tebliğ edecektir. Yeterli görülmeyen firmaların kapalı teklif zarflan ise açılmadan iade
edilecek ve ihale dışı bırakılacaktır.
5 - İşin Tahmini Bedeli Keşif Bedeli (1999 Yılı birim fiyatlarına göre) 141.065.567.529T L . ' d ir.
6 - İşin geçici Teminatı: 9.000.000.000 - (Dokuzmilyar)'dır.
7 - Teklif Alma Şartnamesi, Sözleşme taslağı, sözleşme özel şartları, teknik şartname, ye
terlilik için bilgi formu, tadilat projesi ve ekleri 50.000.000,- T L . karşılığı (Cumhuriyet Başsavcı
lığının T.C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesindeki 304001-910917-4 nolu hesabına yatınlmak sure
tiyle adı geçen bankadan alınacak dekontun ibraz edilmesi kaydıyla) Cumhuriyet Başsavcılığının
İhale Bürosundan temin edilecektir. Proje ve ekleri İhale günü teslim ve tesellüm karşılığı iade edi
lecektir.
8 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp yeterlilik belgesi verip vermemekte ve
ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta
serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir.
İlgililere duyurulur.

•

2390/1-1

KEMİKSİZ PARÇA SIĞIR ETİ SATIN A L I N A C A K T I R
MSB. İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı fl) Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığından :
1 - Aşağıda teslim yeri, cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati
yazılı malın ihalesi; hizasında yazılı gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı
maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile M S B . İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın A l 
ma Komisyon Başkanlığı - 35128 Yenişehir - İZMİR'de yapılacaktır.
2 - İhale konusu mala ait evsaf ve şartname, çalışma saatleri içerisinde İzmir - İstanbul Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığında ücretsiz görülebilecektir.
3 - İsteklilerden aranılacak belgeler kapalı teklif usulü eksiltme şartnamesinin 3 ve 6 ncı
maddesi ile Özel Şartlar'da belirtilmiştir.
4 - Taahhüt konusu malın kaç istekliye ihale edileceği şartnamede belirtilmiştir.
5 - Teklif mektuplan ihale saatine kadar 1 nolu Satın Alma Komisyonu Başkanlığına el
den verilebilir veya posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Teslim Yeri - Cinsi : Deniz İkmal Destek Komutanlığına Aksaz/Marmaris, Kemiksiz Par
ça Sığır Eti, Miktarı : 120.000 K G . , Tahmini Bedeli : 383.400.000.000,-TL., Geçici Teminat :
11.502.000.000,-TL., İhale Tarihi ve Saati : 1/3/2000 - 10.00
3541/1-1
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İŞYERİ S A T I L A C A K T I R
Soma Belediye Başkanlığından :
1 - Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel kişiliğine ait, aşağıda cins, ada, parsel, m2.1eri ile
açık adresleri, muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 14 adet işyeri 2886 sayılı Ya
sanın 45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.
2 - İhaleler 29/2/2000 Salı günü saat 14.30'dan başlayarak 10 dakika ara ile Belediye En
cümen odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile en geç 29/2/2000 Salı günü saat 14.00'e ka
dar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek geçici teminatlarını yatırmaları gerekmek
tedir.
4 - Belediye Encümeni ihaleye yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.
5 - Geçici teminatlar her işyeri için ayrı ayrı yatırılacaktır.
6 - İşyerleri %20 peşin (+) artı K.D.V., Geri kalan bakiye borç 4 eşit taksitte ödenecektir.
7 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8 - İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Gelirler Müd.'nden temin edilebilir.
İstenilen belgeler şunlardır.
1 - Dilekçe
2 - Nüfus sureti
3 - İkametgah kağıdı
4 - Geçici teminatı yatırıldığına dair banka dekontu.
Satışı yapılacak İşyerleri aşağıdaki gibidir;
S.

Sokak

Ada

No Adı

Parsel

1 S.A.İhsan Kalmaz

M2.

Hisse

Cinsi

Muh.Sat.Bed.

Geçici

(KDV Hariç)

Teminat

Sabş

(TL.)

(TL.)

Saati

123/3

16 m2 Tam 2 katlı kar.dük

5.500.000.000 165.000.000 14/36

123/4

2

S.A.İhsan Kalmaz

21 m2 Tam 2 kaüı kar.dük

6.000.000.000 180.000.000 14/40

3

Basın Sokak

123/14 21 m2 Tam 2 kaüı kar.dük

8.500.000.000 255.000.000 14/50

4

Basın Sokak

123/15 16 m2 Tam 2 kaüı kar.dük

7.500.000.000 225.000.000 15/00

5

7.500.000.000 225.000.000 15/10

Cumhuriyet Sokak

82/3

17 m2 Tam 2 katlı kar.dük

6

Cumhuriyet Sokak

82/4

31 m2 Tam 2 katlı kar.dük 11.500.000.000 345.000.000 15/20

7

Gençlik Sokak

120/20 146 m2 2/28 1 No'lu kar.dük 6.000.000.000 180.000.000 15/30

8

Gençlik Sokak

120/20 146 m2 2/28 2 No'lu kar.dük 5.500.000.000 165.000.000 15/40

9

Gençlik Sokak

120/20 146 m2 2/28 3 No'lu kar.dük 5.500.000.000 165.000.000 15/50

10 Gençlik Sokak

120/20 146 m2 2/28 4 No'lu kar.dük 6.000.000.000 180.000.000 16/00

Gençlik Sokak

120/20 146 m2 2/28 5 No'lu kar.dük 5.000.000.000 150.000.000 16/10

12 Gençlik Sokak

120/20 146 m2 2/28 6 No'lu kar.dük 5.500.000.000 165.000.000 16/20

13 Gençlik Sokak

120/20 146 m2 2/28 7 No'lu kar.dük 5.500.000.000 165.000.000 16/30

14 M.Akif Caddesi

279/35 36 m2

11

İlanen duyurulur.

Tam Ahşap Dükkan. 2.500.000.000

75.000.000
3636/1-1
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G E C Y T E C 4000İ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZINA X - R A Y TÜPÜ
SATIN A L I N A C A K T I R
Sağlık Bakanlığı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabibliği Döner
Sermaye Sorumlu Saymanlığından :
Hastanemiz ihtiyacı 2000 yılı Bilgisayarlı Tomografi Tüpü İhalesi aşağıda belirtilen gün
ve saatte 84/8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesince K a 
palı Teklif usulü ile ihale edilecektir.
Sıra No: 1; İhalenin Konusu: Bilgisayarlı Tomografi Tüpü; Miktarı; l Kalem; Muhammen
Bedel: 14.000.000.000- T L . ; Geçici Teminat: 420.000.000 - T L . ; İh.Günü: 28/2/2000; İh.Saati:
10.00'da
1 - İstekliler, ihaleye ait Şartnameyi Ankara Onkoloji Hastanesi Döner Sermaye Sayman
lığından ücretsiz görebilirler, 5.000.000-TL. karşılığında temin edebilirler.
2 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Demetevler Onkoloji Hastanesi Kütüphanesin
de Satın Alma Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 - İştirakçiler, yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesinin aslı veya No
ter tasdikli suretini, imza sirkülerini, vekaleten katılanların Noter tasdikli vekaletnamelerini, K a 
nuni ikametgah belgelerini, Kalite uygunluk belgelerini, Tebligat için adreslerini, Geçici teminat
larını (Nakit ise, Hastanemiz veznesine yatıracaklardır.) ve teklif mektuplarını ihale saatine kadar
Satın Alma Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
4 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
3641/1-1
E T SATIN A L I N A C A K T I R
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Trabzon Eğitim Merkezi Müdürlüğünden :
1 - Müdürlüğümüz yemekhanesinin ihtiyacı olan yaklaşık 22.000 K g . etin bir yıllık süre
içinde satın alınması işi kapalı yazılı teklif mektubu suretiyle ihale edilecektir.
2 - İhale 3/3/2000 Cuma günü saat 14.00'te yapılacak olup, ihaleye iştirak edecek olan fir
malar konu ile ilgili teklif mektuplarını en geç aynı gün saat 12.00'ye kadar Müdürlüğümüz Sos
yal İşler Amirliğine intikal ettireceklerdir.
3 - İhalenin tahmini bedeli 66.000.000.000-TL. (Altmışaltımilyar) lira olup, iştirak ede
cek olan firmalar 1.980.000.000 - T L . (Birmilyardokuzyüzseksenmilyon) lira geçici teminatı ve
ya teminat yerine geçecek belgeyi Müdürlüğümüz veznesine yatıracaklardır.
4 - Konu ile ilgili şartname 5.000.000 - T L . lira mukabilinde Müdürlüğümüzden temin
edilecektir.
5 - Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihalede tekliflerdin şirketimiz için en uy
gun olanını tayin ve tesbit ederek dilediğine vermekte, ihale konusu malzeme miktarını ihtiyaç
oranında artırıp eksiltmekte serbesttir.
3650/1-1
35.000 P A K E T B A S K I L I KAĞIT PEÇETE SATIN A L I N A C A K T I R
TCDD Yolcu Taşımaları Dairesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından :
1 - Yemekli vagonlarımızda kullanılmak üzere 35.000 paket (her pakette 100 yaprak)
30 X 30 cm ebadında (ebat toleransı ± %4) T C D D amblemli beyaz kağıt peçete Kapalı Zarf Yön
temiyle satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait teklif ve numunelerin engeç 1 Mart 2000 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar
T C D D Genel Müdürlüğünde bulunan Komisyonumuza gönderilmiş veya elden teslim edilmiş ol
ması şarttır.
3 - İştirakçilerden % 3 oranında geçici teminat, ihaleyi kazanan firmadan ise % 6 oranın
da kesin teminat alınacaktır.
4 - Bu işle ilgili şartname komisyonumuzda görülebilecektir.
5 - T C D D 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen
yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir.
6 - Bu ilan www.malzeme.tcdd.gov.tr. adresinde de yayınlanmaktadır.
3637/1-1
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K A M U F L A J L I YAZLİK E R EĞİTİM ELBİSESİ SATIN A L I N A C A K T I R
İstanbul Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu İhale Komisyon Başkanlığından :
1 - Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen maddeler, hiza
larında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine göre K a 
palı Teklif usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname İstanbul ve Ankara Jandarma İkmal Merkezi K o 
mutanlıkları ile İzmir Jandarma İkmal Grup Komutanlığında görülebilir.
3 - İsteklilerin geçici teminatları ve kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektupları
nı ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve her türlü gecikmelerin kabul
edilmeyeceği duyurulur.
4 - İhalesi İstanbul-Kartal-Soğanlık Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jan
darma İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.

Cinsi

Miktarı

Tahmini

Geçici

Bedeli

Teminatı

İhale

(TL.)

(TL.)

Tarihi ve Saati

Elbise, Kamuflajh,
Yazlık, Er Eğitim

1 Mart 2000
100.000 Takım

900.000.000.000 27.000.000.000 Çarşamba günü
Saat: 14.30'da

Not: İhtiyacın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 50.000'er takımlık (2) iki parti ayrı ay
rı isteklilerede ihale edilebilecektir. B u taktirde 50.000 takım elbise, kamuflajh, yazlık er eğitim'in
muhammen bedeli 450.000.000.000 - T L olup, Geçici Teminatı 13.500.000.000 - TL.dır.
3644/1-1
K A M U F L A J L I Y A Z L I K K O M A N D O ELBİSESİ SATIN A L I N A C A K T I R
s

ğmdan î *

a n P U

* Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No.lu İhale Komisyon Başkanlı-

1 - Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen maddeler, hiza
larında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre K a 
palı Teklif usulü ile satın alınacaktır.
2 - B u işe ait idari ve teknik şartname İstanbul ve Ankara Jandarma İkmal Merkezi K o 
mutanlıkları ile İzmir Jandarma İkmal Grup Komutanlığında görülebilir.
3 - İsteklilerin geçici teminatları ve kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektupları
nı ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve her türlü gecikmelerin kabul
edilmeyeceği duyurulur.
4 - İhalesi İstanbul-Kartal-Soğanlık Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No.lu İhale
Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.
Tahmini
Geçici
Cinsi

Miktarı

Elbise, Kamuflajlı,
Komando, Yazlık

Bedeli

Teminatı

İhale

(TL.)

(TL.)

Tarihi ve Saati
1 Mart 2000

62.500 Takım

625.000.000.000 18.750.000.000 Saat: 11.00'de
3645/1-1
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K A M U F L A J L l KIŞLIK K O M A N D O ELBİSESİ SATIN A L I N A C A K T I R
ğından İ

s t a n b u l

Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No.lu İhale Komisyon Başkanlı-

1 - Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen maddeler, hiza
larında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre K a 
palı Teklif usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname İstanbul ve Ankara Jandarma İkmal Merkezi Ko
mutanlıkları ile İzmir Jandarma İkmal Grup Komutanlığında görülebilir.
3 - İsteklilerin geçici teminatları ve kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektupları
nı ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve her türlü gecikmelerin kabul
edilmeyeceği duyurulur.
4 - İhalesi İstanbul-Kartal-Soğanlık Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No.lu İhale
Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.

Cinsi

Miktarı

Tahmini

Geçici

Bedeli

Teminatı

İhale

(TL.)

(TL.)

Tarihi ve Saati

Elbise, Kamuflajlı,
Komando, Kışlık

2 Mart 2000
62.500 Takım

640.625.000.000 19.218.750.000 Saat: 11.00'de
3646/1-1

#

K A M U F L A J L l KIŞLIK E R EĞİTİM ELBİSESİ SATIN A L I N A C A K T I R
İstanbul Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu İhale Komisyon Başkanlı
ğından :
1 - Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen maddeler, hiza
larında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine göre K a 
palı Teklif usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname İstanbul ve Ankara Jandarma İkmal Merkezi Ko
mutanlıkları ile İzmir Jandarma İkmal Grup Komutanlığında görülebilir.
3 - İsteklilerin geçici teminatları ile kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektupları
nı ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve her türlü gecikmelerin kabul
edilmeyeceği duyurulur.
4 - İhalesi İstanbul-Kartal-Soğanlık Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jan
darma İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.

Cinsi

Miktarı

Elbise, Kamuflajlı,
Yazlık, Er Eğitim

Tahmini

Geçici

Bedeli

Teminatı

(TL.)

(TL.)

İhale
Tarihi ve Saati
2 Mart 2000

50.000 Takım

525.000.000.000 15.750.000.000 Perşembe günü
Saat: 14.30'da
3647/1-1
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TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden :
1 - Üniversitemiz birimlerinin 31/12/2000 tarihinde sona erecek olan Kampus veya bina
ların genel temizliğinin yaptırılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine gö
re "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir.
2 - 1/3/2000 - 31/12/2000 tarihleri arasında yaptırılacak olan temizlik işlerinin tahmini
bedeli ( K D V Hariç) 232.389.744.000-TL.'dır.
3 - İhale konusu işlerle ilgili binalar ile bunların ihaleye esas tahmini bedelleri, geçici te
minat tutarları, ihale gün ve saatleri aşağıdaki gibidir.

Bina Adı
1 - Göztepe Kampusu Binalan

( K D V Hariç)
10 Aylık Tem.
Tahmini Bed.
(TL.)
82..648.572..000

Geçici
Teminatı
Tutan % 3
İ h a l e T a r i h ve Saati
(TL.)
2.479,.457.160 28/2/2000 - Saat: 14..00

2 - Anadoluhisan Kam. Binalan

16,.627.068..000

498, .812.040 28/2/2000 - Saat: 14.,10

3 - Haydarpaşa Kamp. Binalan

33..147.636.,000

994 .429.080 28/2/2000 - Saat: 14..20

4 - Bahçelievler Kamp. Binalan

20..881.152..000

626 .434.560 28/2/2000 - Saat: 14.,30

5 - Acıbadem Kamp. Binalan

18,.663.732..000

559 .911.960 28/2/2000 - Saat: 14,,40

6 - Bağlarbaşı Kamp. Binalan

14,.567.160..000

437 .014.800 28/2/2000 - Saat: 14..50

7 - Beyazıt Kamp. Binalan

10,.560.588.,000

316 .817.640 28/2/2000 - Saat: 15.,00

4,.188.084,.000

125 .642.520 28/2/2000 - Saat: 15.,10

18,,596.232,.000

557 .886.960 28/2/2000 - Saat: 15..20

10- Sağlık Eğit. Fak. Binası

4,.269.840..000

128 .095.200 28/2/2000 - Saat: 15.,30

11 - Zeynep. Kam. Sağ. Hiz. M Y O .

2,.059.920.,000

61 .797.600 28/2/2000 - Saat: 15.,40

12- Sağ. Hiz. Mes. Y.Ok. (Hayd. P.)

2,.059.920..000

61 .797.600 28/2/2000 - Saat: 15..50

13 - Mahalli İdareler Prog. Bin.

2,.059.920..000

61 .797.600 28/2/2000 - Saat: 16,,00

14- Nişantaşı Kamp. Diş. Prt. Böl.

2,.059.920..000

61 .797.600 28/2/2000 - Saat: 16,.10

8- Frans. Kamu Yön. B l . (Tarabya)
9 - Marmara Üniv. Rek. Binası

TOPLAM

232, .389.744..000

6.971 .692.320

4 - İhaleye girebilmek için isteklilerin;
a) 2000 yılı Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Demeği Belgesi,
b) İmza Sirküleri,
c) İkametgah Belgesi,
d) Tahmini Bedellerin % 3 oranındaki geçici teminat tutarının Üniversitemiz Bütçe Daire
si Başkanlığı (Göztepe Kampusu - Kuyubaşı - İST.) veznesine yatınldığına dair vezne alındı mak
buzu veya banka teminat mektubu, (Teminatlar Kampus veya bina bazında verilecektir.)
e) T S E Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslının ibraz edilerek noter tasdikli suretinin verilme
si (2000 yılında temizlik hizmetleri ile ilgili vizesi yapılmış)
f) Ayrıca şartnamenin 3. maddesinde belirtilen diğer belgeler ile müracaat etmeleri gerek
mektedir.
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5 - İstekliler ihalenin tümüne, birine ya da birden fazlasına tek başlarına veya birlikte
teklif verebilirler. Fakat teklifler her bir Kampus veya bina için ayrı ayn verilecektir.
6 - Şartnameler bedelsiz olarak Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Da
ire Başkanlığı (Sultanahmet-İSTANBUL) adresinden temin edilebilir.
7 - Teklifler 28 Şubat 2000 Pazartesi günü saat 13.00'e kadar Marmara Üniversitesi Rek
törlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Sultanahmet-İSTANBUL) adresine sıra numaralı
alındılar karşılığında teslim edilecektir. Posta ile yapılacak başvuruların da bu saate kadar İdari ve
Mali İşler Dairesi Başkanlığına ulaşması gerekmektedir.
8 - İhale 28 Şubat 2000 Pazartesi günü ilanın 3. maddesinde belirtilen saatlerde Marma
ra Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Sultanahmet-İSTANBUL) adresinde ya
pılacaktır.
9 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tesbitte tamamen serbesttir.
3642/1-1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ S E L V E D E P R E M FELAKETİ ACİL Y A R D I M PROJESİ
Köy Hizmetleri 1. Bölge M ü d ü r l ü ğ ü Proje Uygulama Şube M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
KÖY HİZMETLERİ 1. ( A N K A R A ) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
B O L U İLİNDE KÖPRÜ, STABİLİZE V E 1. K A T A S F A L T SATHİ
K A P L A M A YAPIMI İNŞAAT İŞLERİ İHALELERİ
IBRD Kredi No. 4388-TU
1 - Bu teklif daveti 31/8/1998 tarih ve 493 sayılı Business Develeopment dergisinde bu
proje için yayınlanan genel ilanla ilgili olarak yayınlanmaktadır.
2 - Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (bundan sonra
I B R D olarak anılacak) Sel ve Deprem Felaketi Acil Yardım Projesi için bir kredi almış olup, bu
kredi meblağının bir kısmı Köy Hizmetleri 1. (Ankara) Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolu İlinde aşa
ğıda belirtilen inşaat işleri kapsamında kullanacaktır.
Tahmini
İşin Adı
Süresi
Sözleşme No
Yaklaşık İş Miktarı
Bolu 1. Grup
215 gün
WRS-Bo-l
86 km stabilize ve
31 km asfalt kaplama
Stabilize ile 1. Kat Asf.
Sathi Kaplama İnşaatı
WRS-Bo-2
Bolu 2. Grup
215 gün
82 km stabilize ve
Stabilize ile 1. Kat Asf.
31 km asfalt kaplama
Sathi Kaplama İnşaatı
VVRS-Bo-3
Bolu 1. Grup
260 gün
196.00 m (7 Adet) köprü
Köprü Yapım İnşaatı
260 gün
271.80 m (7 Adet) köprü
WRS-Bo-4
Bolu 2. Grup
Köprü Yapım İnşaatı
3 - T C . Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü teklif sa
hiplerini yukarıda listelenen inşaat işlerinin yapımı için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet
etmektedir.
4 - İhale, Dünya Bankası Kılavuzlarında belirtilen " I B R D ve IDA Kredileri çerçevesin
de satın alma işlemlerinin tabi olduğu esaslar, Ocak 1995 (Ocak ve Ağustos 1996'da ve Eylül
1997'de revize edilmiştir)" doğrultusunda ulusal ihale usullerine uygun olarak yapılacak ve kıla
vuzlarda tanımlanan bütün uygun kaynak ülkelerden teklif sahiplerine (münferit firmalar veya or
tak girişimler) açık olacaktır. İlgilenen teklif sahipleri, aşağıdaki adresten hafta içi mesai saatleri
(08.00 - 12.00 ve 13.30 - 17.00) içinde detaylı bilgi alabilir ve ihale dokümanlarını inceleyebilir
ler.
5 - Yukarıda listelenen inşaat işlerine ait Türkçe İhale Dokümanları, ilgilenen teklif sa
hiplerince yazılı başvuruda bulunarak her bir set için 70.000.000 - T L . ya da konvertibıl bir para
birimi cinsinden aynı miktara karşılık gelen bedel karşılığında aşağıda belirtilen adresten satın alı-
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nabilir. Her bir iş için doküman bedeli Köy Hizmetleri 1. (Ankara) Bölge Müdürlüğü Döner Ser
maye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Etlik Şubesinin 30401/145091 nolu hesabına yatırıl
ması gerekmektedir. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
6 - Sadece, Teklif Sahiplerine Talimatlar bölümünde açıklanan usullere göre yeterlilik
kriterlerini sağlayan münferit firmaların veya ortak girişimlerin teklifleri değerlendirmeye alına
caktır.
7 - Teklifler, Teklif Açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır.
Teklif para birimi cinsinden veya konvertible başka bir para birimi cinsinden Teklif Bedelinin %
3'ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte tekliflerin, teklif sahiplerinin veya temsilcilerinin önün
de açılacağı 22/3/2000 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilme
si gereklidir. Vaktinde ulaştırılmayan teklifler kabul edilmeyecektir.
Köy Hizmetleri 1. Bölge Müdürlüğü
Proje Uygulama Şube Müdürlüğü
Varlık Mah. 06070 Ankara/TÜRKİYE
Tel

: (0312) 341 25 01 - 384 05 60

Faks : (0312) 341 81 14

3643/1-1

T E K E L ÜRÜNLERİ S A T I L A C A K T I R
Kocaeli T E K E L Pazarlama ve Dağıtım B a ş m ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 - Kocaeli T E K E L Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğüne bağlı Değirmendere belde
sinde T E K E L Ürünlerinin satışı açık eksiltme ihale yöntemi ile Toptan Satıcıya verilmek suretiy
le yapılacaktır.
2 - 40.600 Kg. M.Tütün ve 9.731 Kasa alkollü içkinin toptan satıcı eliyle satışının sağlan
ması için ihale 3/3/2000 Cuma günü Kocaeli T E K E L Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü bina
sında saat 14.00'da yapılacaktır.
3 - Satışı yapılacak T E K E L Mamulatının maktu geçici teminatı 1.285.000.000,- TL.'dir.
Kesin teminatı ihale bedeli üzerinden ve geçici teminat oranının iki katıdır./Teminatlar nakit ola
rak Türk Parası veya karşılığı Amirekan Doları ve Alman Markı olarak alınacaktır.)
4 - İhale ile ilgili yönetmelik hergün mesai saatleri içinde Kocaeli T E K E L Pazarlama ve
Dağıtım Başmüdürlüğünden 3.750.000,- TL. karşılığında temin edilecektir.
5 - Toptan satıcı mamulatı Başmüdürlükçe gösterilecek T E K E L Deposundan alınacaktır.
6 - Toptan satıcı T E K E L Ambarından teslim aldığı mamulatın bedelini T E K E L ' c e belir
lenen Banka Şubesine nakten T E K E L ' i n çalışmakta olduğu Bankalara ait karşılığı Bloke çek ve
ya elektronik fon transfer (EFT) yöntemi ile peşin olarak ödeyecektir.
7 - İhaleye iştirak edecekler ihale tarihinden bir gün önce mesai bitimine kadar Tacir Sı
fatına haiz olduğuna dair Ticaret Unvanının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden bir
örneği Mahalli Ticaret Odasından aldığı bir yazı ile Vergi Dairesinden Kaytılı olduğunu belirleyen
Resmi bir belgeyi Başmüdürlüğümüze vermeleri gerekmektedir. Zamanında belgeleri vermeyen
iştirakçiler ihaleye katılamaz.
Ayrıca Toptan satıcı en fazla Uç yaşında kamyon Kamyonet gibi bir adet araç sahibi veya
kullanma hakkına haiz olduğunu belgeleyecektir.
8 - Postada doğacak gecikmeler ile Telgraf ve faksla yapılan başvurular geçersiz sayıla
caktır.
9 - T E K E L 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadığından toptan satıcılık vermekte ser
besttir.

2581/1-1
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MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R
Türkiye Kömür İşletmeleri Güney Epe Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğünden :
İhalenin Konusu: CAT-777 Kamyon Yedeği; Miktan: 68 Kalem; Dosya No: 839.GELİ/2000-125; İhale Gün ve Saati: 1/3/2000-15.30; Şartname Ücreti: 5.000.000 - T L .
A - İhalelerimize ait şartnameler;
a) Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğü'nden (Satın Alma Dairesi Başkanlığı Kat. 11)
b) İstanbul'da TKİ Satın Alma Müdürlüğü'nden (G 62 Sokak Merkezefendi Balıklı Yolu
"Atatürk Öğrenci Sitesi Karşısı" Zeytinburnu)
c) İzmir'de TKİ İzmir İrtibat Şefliği'nden (78.Sokak No: 3 Erzene Mah.Bornova)
d) Yatağan'da Bölge Müdürlüğümüz Satın Alma Şefliği'nden (Yatağan Milas Karayolu
8.Km.) dilekçe ve yukarıda belirtilen ücretten temin edilebilir.
B - İhalelerimize ait zarflar belirtilen günde saat 15.30'da Bölge Müdürlüğümüz Satın A l 
ma Komisyonu ve ihaleye iştirak edenlerin huzurunda açılacaktır.
C - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
D - Bölge Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.

3545/2-1

7 K A L E M TEMİZLİK MALZEMESİ V E 121 K A L E M
MUHTELİF BİLGİSAYAR MALZEMESİ SATIN A L I N A C A K T I R
Türkiye Demir Çelik İsletmeleri Genel Müdürlüğünden :
1 - Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 9009 dosya nolu 21 kalem muhtelif bilgisayar mal
zemeleri ile 9008 dosya nolu 7 kalem temizlik malzemesi alımı için 3/3/2000 tarihi itibariyle iha
leye çıkılmıştır.
2 - İhale ile ilgili teknik şartname Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / Ankara adresinde
ki Tedarik ve İkmal Müdürlüğünden bir dilekçe ile temin edilebilir.
3 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ekli liste ve idari şartnameye uygun olarak hazırla
yacağı kapalı teklif mektuplarını 3/3/2000 günü saat 14.00'e kadar Haberleşme ve Arşiv Müdür
lüğüne teslim etmiş olmaları gerekmektedir.
4 - İhale tarihinden sonra gelen ve istenilen belgeleri noksan olan teklifler ile telgraf, te
leks ve telefax ile verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve
dilediğine verip vermemekte serbesttir.
3546/2-1

MAMOGRAFİ, DANSİTOMETRE V E SİNTİGRAFİ TETKİKLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R
T C D D Ankara Hastanesi Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığından :
1 - Hastanemizde yapılamayan mamografi, dansitometre ve sintigrafi tetkiklerinin özel bir
merkezde yaptırılabilmesi için yurt içinden kapalı zarf yöntemine göre ihale edilecektir.
2 - Teklifler en geç 6/3/2000 günü saat 14.00 de kadar hastanemiz satın alma bürosuna tes
lim edilecektir. İhale saati 14.00 dür.
3 - Bu işe ait şartnameler hastanemiz satın alma bürosundan 10.000.000 - T L . ücret kar
şılığında temin edilecektir. Firmalar şartnameyi ücreti mukabilinde aldığını evrakları ile birlikte
komisyona ibraz edecektir.
4 - Firmalar teklif ettikleri bedelin %3'ü oranındaki geçici teminatlarını T C D D 2. Bölge
Müdürlüğü veznesine nakden yatıracaklardır. Firma dilediği takdirde banka teminat mektubu da
verebilecektir.
5 - T C D D 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta kısmen yapmak
ta veya dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.
3548/2-1
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MUHTELİF B A K I M O N A R I M İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Petrol Ofisi Anonim Şirketi Bölge M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
Keşif bedeli 18.600.000.000 - T L . İzmit Bölge Müdürlüğümüz boş kutu ambarı, paket
ambarı, kaynak atölyesi, ısı, merkezi, gres kazan dairesi, elektrik atölyesi, pik istasyonu, gres fab
rikası sundurma yanlarındaki muhtelif kiremit ve eternit değiştirilmesi işleri, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığının uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkındaki tebliğ hükümleri uygulan
madan ilan ve şartnamesinde istenilen belgeleri sağlayarak ihaleye katılmaya yeterli görülen fir
malardan kapalı teklif (eksiltme) almak suretiyle ihale edilecektir.
1 - Yapılacak işlere ait ihale dosyası mesai saatleri dahilinde Bölge Müdürlüğümüz Tek
nik İşler Şube Müdürlüğünden 12.500.000 - T L . bedelle alınabilir.
A - İstekliler ilan şartlarımıza ve yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesi
ne uygun olarak yeterlilik alabilmek için;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış keşif bedelinin iki katı tutannda (C) guru
bu müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek suretiyle veya noter suretini)
b) Şirket adına herhangi bir resmi kuruluştan alınmış benzer iş yapmış olduğunu belgele
yen resmi iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi ile bu iş bitirme belgesini tevsik
edici son hakediş ve geçici veya kesin kabul tutanağının aslı veya noter tasdikli suretleri,
c) Teknik personellerden alınmış noter tasdikli taahhütname ve noter tasdikli diploma su
retleri (Şirketin daimi elemanı ise noter tasdikli diploma suretleri ve tasdikli üç aylık sigorta bil
dirgesi.),
d) 1994-1998 (5 Yıl) yıllarına ait gelir veya kurumlar vergi borcu olmadığına dair vergi
dairesinden 2000 yılında alınmış vergi durum bildirimi,
e) İhalenin yapıldığı yıl alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
f) Cezalı olmadığına dair beyanını,
g) İhale şartnamesinde belirtilen diğer belgeleri vereceklerdir.
B - İhaleye katılmak için teklif mektubu ile birlikte;
a) İşin şartnamesinde belirtilen 558.000.000 - T L . tutarındaki geçici teminatı,
b) Noter tasdikli imza sirküleri (2000 yılında alınmış olacak.)
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
d) Yer görme belgesini,
e) Kapalı teklif mektubu,
f) İhale dosyası vezne alındı makbuzu
2 - Yeterlilik için son müracat 23 Şubat 2000 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Bölge
Müdürlüğümüz Haberleşme Şefliğine yapılacaktır.
3 - İhale 28 Şubat 2000 Pazartesi günü saat 15.00'de Bölge Müdürlüğümüz İhale Komis
yon Başkanlığında yapılacaktır.
4 - Yeterlilik ihale günü olan 28 Şubat 2000 Pazartesi günü saat 15.00'de İhale Komisyon
Başkanlığında açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanan firmaların teklif mektuplan aynı Ko
misyonca açılacak, hak kazanamayanlann tekilf mektuplan açılmayacaktır.
5 - Firmalar teklif mektuplarını yukarıda belirtilen ihale günü en geç 14.30'a kadar Bölge
Müdürlüğümüz Haberleşme Şefliğine vereceklerdir.
6 - Başvuru dosyasını idareye verdikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir.
8 - Ofisimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, yeterlik verip vermemekte,
ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.
İlan olunur.
3372/2-1
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S O D Y U M B U H A R L I A M P U L SATIN A L I N A C A K T I R
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 - 2000/19 nolu dosya konusu; 25.000 Adet 220W ve 2000 adet 350W y.b. sodyum bu
harlı ampul kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
Keşif Bedeli
171.801.250.000-TL.

Geçici Teminat
5.154.037.500,-TL.

Şartname Bedeli
40.000.000,-TL.

2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir.
Şartnameler;
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Abdülhakhamit Cad. No: 79/A Kat 3 Oda No: 304 Tel: (0212) 237 23 50 561 Taksim/
İstanbul 80090 adresinden alınabilir.
3 - Yasaklanan firmaların ihaleye katılmamaları, katıldıkları takdirde bulundukları aşama
daki teminattan irat kaydedilecektir.
4-Teklifler en geç 23/2/2000 günü Saat 10.00'a kadar aynı adreste 1. Kat 102 Nolu Oda
daki Genel Evrak Şefliğine verilmelidir.
5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
2694/1/2-2
A E R K A B L O SATIN A L I N A C A K T I R
1 - 2000/20 nolu dosya konusu; 25.000m (3x35+1 xl6+50)mm2 ve
(3x70+1 xl6+95)mm2 A E R kablo kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.
Keşif Bedeli
364.868.750.000,-TL.

Geçici Teminat
10.946.100.000,-TL.

180.000m

Şartname Bedeli
80.000.000,-TL.

2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir.
Şartnameler;
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Abdülhakhamit Cad. No: 79/A Kat 3 Oda No: 304 Tel: (0212) 237 23 50 561 Taksim/
İstanbul 80090 adresinden alınabilir.
3 - Yasaklanan firmalann ihaleye katılmamaları, katıldıkları takdirde bulundukları aşama
daki teminatları irat kaydedilecektir.
4 - Teklifler en geç 23/2/2000 günü Saat 10.00'a kadar aynı adreste I.Kat 102 Nolu Oda
daki Genel Evrak Şefliğine verilmelidir.
5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
2694/2/2-2

•

BENZİN V E MOTORİN SATIN A L I N A C A K T I R
T ü r k Telekom B a ş m ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
28104 G İ R E S U N
1999-2000 yılı içersinde Başmüdürlük İdari ve vasıtalarına Benzin ve motorin ile
T E L E K O M Müdürlüğü Hizmet binasının 1 yıllık ihtiyaçlarım karşılamak üzere kalorifer yakıtı
Fueloil ihale usulü ile satın alınacaktır.
1 - Başmüdürlük ihtiyacı tahmini 50.000 LT. Benzin, 55.000 - LT. motorin ve 70 ton fu
eloil olarak tespit edilmiştir.
2 - Bu işe ait geçici teminat
TL.'dır. (alınacak mal bedelinin ihale tari
hi itibari ile %3'ü olacak)
3 - İhale 3/3/2000 günü saat 14.00'de yapılacak olup, teklif mektupları aynı gün 12.00'a
kadar Başmüdürlüğümüz M l z . Şefliğine bizzat yada posta ile teslim edilecektir. Dileyenler ihale
ye bizzat iştirak edebilir.
4 - Postadaki vakii gecikmeler dikkate alınmaz.
5 - İhale Türk Telekomünikasyon A.Ş. Alım-Satım yönetmeliğin 45. A maddesi gereğin
ce yapılacaktır.
6 - Yıkama yağlama servisi olmayan bayilerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.
7 - İhaleye ait şartname 7.500.000,- T L . + K D V bedeli mukabilinde Başmüdürlüğümüz
den temin edilebilir.
8 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya
dilediğine vermekte ihale tarihini herhangi bir tarihe ertelemekte serbesttir.
9 - İlanda belirtilmeyen hususlarda Türk Telekomünikasyon A.Ş. Alım-Satım Yönet
meliğinin hükümleri esastır.
3037/2-2
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M O N T TİPİ DERİ C E K E T SATIN A L I N A C A K T I R
P E T K İ M Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel M ü d ü r l ü ğ ü Aliağa Petrokimya
Kompleksinden :
1 - Şirketimiz Aliağa Kompleksinin ihtiyacı olan,
Dosya No : 2000/SA-83; Konusu : Mont Tipi Deri Ceket; Miktarı : 1200 Adet; Son Tek
lif Verme Tarih ve Saati: 23/2/2000-12.00
malzeme özel şartnamesi gereği kapalı zarf usulü teklif teinin etmek suretiyle ihale edilecektir.
2 - Bu işe ait şartname 20.000.000,-TL. ( K D V dahil) bedel karşılığında PETKİM Petrokim
ya Holding A.Ş. Aliağa Petrokimya Kompleksi İç Alım Müdürlüğü'nden temin edilebilecektir.
3 - Teklifler engeç 23/2/2000 günü saat I2.00'ye kadar Aliağa iş yerimizdeki Muhaberat
Servisine ulaşmış olmalıdır. Teklif zarfları aynı gün saat 14.45'de İç Alım Komisyonumuzda tek
lif veren firma yetkililerinin de katılabileceği toplantıda açılacaktır.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii değildir. Alım konusu mal ve hiz
metleri alıp almamakta dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 3218/2-2
H A V A Y O L U TAŞIMA İHALESİ E T H Y L C H L O R O F O R M A T E V E BASINÇ
T R A N SMITTER A L I M L A R I
1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan;
- Dış Alım Müdürlüğü ihtiyacı Havayolu Taşıma İhalesi, 2000-DN-002 no'lu dosya kap
samında son teklif verme tarihi 23/2/2000, saat 13.30 (Teklifler aynı gün saat 14.30'da huzurda
açılacaktır.)
- P V C fabrikası ihtiyacı 84.000 K g . E T H Y L C H L O R O F O R M A T E , 2000-A3-0221 no'lu
dosya kapsamında son teklif verme tarihi 1/3/2000, saat 13.30 (Teklifler aynı gün saat 14.30'da
huzurda açılacaktır.)
- Elektrik Enstrüman Bakım Müdürlüğü ihtiyacı 77 adet Basınç Transmıtter, 2000-C10238-0 no'lu dosya kapsamında son teklif verme tarihi 8/3/2000, saat 13.30 (Teklifler aynı gün sa
at 14.30'da huzurda açılacaktır.)
Olarak kapalı zarf usulü ihale yöntemiyle yurt dışından satın alınacaktır.
2 - Bu alımlara ait şartnameler Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve A n kara-İstanbul-İzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilebilecektir.
3 - Teklifler şartnamesine uygun olarak son teklif verme günü ve saatine kadar Aliağa Mu
haberat Servisine ulaşmış olacaktır.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hiz
metleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 3219/2-2
İLETİM T R A F O MERKEZLERİ İŞLETMESİ HİZMET A L I M I
Y O L U Y L A YAPTIRILACAKTIR
T E A Ş Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 - Şirketimiz mülkiyetinde bulunan, 56 adet 16 grup halinde iletim Trafo Merkezinin
bakım ve güvenlik koruması hariç, işletme ile ilgili hizmetler, sözleşme kapsamında hizmet alımı
yoluyla ve kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
2 - İhaleye, ana statüsünde elektrik üretimi, iletimi alanında veya elektrik üretim, iletim
tesislerinin montajı, işletmesi alanlarında hizmet verebileceğini gösteren özel hukuk hükümlerine
tabi sermaye şirketi statüsüne sahip tüzel kişiler katılabilir.
3 - İhaleye katılmak için şartname almak zorunludur. Şartnameler; TEAŞ Genel Müdür
lüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 Oda No: 15021 Telefon 212 69
00/2049 Bafıçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve istendiği takdirde ( K D V Dahil)
250.000.000 - T L . karşılığında alınabilir. (Dosya No: 32-HİD/99108)
4 - Tekliflerin en geç 7/3/2000 günü saat 12.00'ye kadar TEAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15 15086 no'lu odadaki muhaberat servisine verilmesi gerekmektedir.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
3346/3-3
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MUHTELİF M A L Z E M E L E R SATİN ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Bursa Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğünden :
Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı olarak aşağıda konuları, miktarları belirtilen malzemeler
karşılarında belirtilen tarihlerde yapılacak kapalı zarf usulü ihale yoluyla satın alınacaktır.
Şart.Bed.
Alınacak Malzemelerin Cinsi

Miktarı

İhale Tarihi ve Saati

(TL.)

^ a ^ W 2 0 C LastiklTYükleyici Yedeği
- Cat. D 8 L Dozer Şanzuman Yedeği
- İngersoll Rand D M 50 Delik Makinası
Yedeği
- Komatsu H D 785-2 Kamyon Yedeği
- Komatsu H D 785-2, 465-3 ve D 355
Dozer Yedekleri

13 Kalem
32 Kalem
50 Kalem

1/3/2000-14.00
1/3/2000-14.30
8/3/2000-14.00

Bedelsiz
23.400.000
58.500.000

110 Kalem
24 Kalem

13/3/2000-14.00
13/3/2000-14.30

58.500.000
23.400.000

Yukarıdaki alımlarla ilgili ihaleler karşılarında belirtilen tarih ve saatte yapılacak olup, tek
lif mektuplarının aynı günde saat 13.30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine veril
mesi gerekmektedir.
Bu işe ait şartnameler, Ankara'da TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Baş
kanlığından (Hipodrum Cad. Yeni Mahalle).
İstanbul'da TKİ Satın Alma Müdürlüğünden (Merkezefendi Balıklı Yolu Atatürk Öğrenci
Sitesi Karşısı Zeytınburnu/İSTANBUL),
İzmir'de TKİ İzmir Gümrük Şefliğinden (Erzene Mh. 78.Sk.No: 3 D: 4 Bornova İzmir) ve
Bölge Müdürlüğümüz Makina İkmal Şube Müdürlüğünden (Gümüşpınar Köyü/OrhaneliBursa) temin edilebilir.
Bölge Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabii değildir. Postada meydana gelecek gecik
meler. Telefon, Telgraf ve Faxla yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.
3531/2-2
MUHTELİF M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R
PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
A - Muhtelif laboratuvar cam malzemeleri,
Muhtelif oto yedek parçalan,
Muhtelif inşaat malzemeleri,
Muhtelif elektrik malzemeleri,
B - Çeşitli borulama malzemeleri,
C - Çeşitli ebatlarda çelik çubuk, cıvata, somun, saplama, vana ve rondelalar,
D - Madeni yağlar ve gresler, fabrika kimyasal maddeleri,
E - Muhtelif kimyasal maddeler,
F - Laboratuvar kimyasal maddeleri,
G - Muhtelif hurda ve çalışabilir durumda, fabrika enstrüman ve elektronik malzemeleri
satılacaktır.
Kompleksimiz kapalı saha ambarlannda bulunan ve yukanda dökümü verilen malzemeler
açık teklif alma usulü ile teklif almak suretiyle satılacaktır. Bu işlere ait malzeme listeleri, A l i 
ağa/Yarımca Kompleksi Satış Müdürlükleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir Büro Müdürlüklerinden
temin edilebilir.
Teklifler teleks ya da faks'la (A) şıkkında belirtilen malzemeler için 29 Şubat 2000 günü
saat 12.00'ye kadar (B) şıkkında belirtilen malzemeler için 1 Mart 2000 günü saat 12.00'ye kadar,
(C) şıkkında belirtilen malzemeler için 2 Mart 2000 günü saat 12.00'ye kadar, (D) şıkkında belir
tilen malzemeler için 3 Mart 2000 günü saat 12.00'ye kadar, (E) şıkkında belirtilen malzemeler
için 7 Mart 2000 günü saat 12.00'ye kadar, (F) şıkkında belirtilen malzemeler için 8 Mart 2000
günü saat 12.00'ye kadar, (G) şıkkında belirtilen malzemeler için ise; 9 Mart 2000 günü saat
12.00'ye kadar Aliağa Kompleksinin 0.232.6161248, 0.232.6161439, no'lu fakslan ile 51706 Pete TRNoTu teleksine ulaştırılmış olmalıdır.
3547/2-2
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MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından :
1 - Kurumumuz ihtiyacı olarak muhtelif malzeme satın alınacaktır.
2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son
gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.
Şartname
Miktar
Bedeli
Malzemenin Cinsi
(Kalem)
Dosya No
Tarih
Saat
(TL.)
Bağ Pabucu, Palet İç ve Dış Baklası
ve Palet Bağası
Muh. Taşlama Taşı ve Zımpara Bezi

3

0020014

28/2/2000

15.00

3.000.000

28

0020013

29/2/2000

15.00

2.000.000

3 - Teklif zarflan ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Muhaberat,
Mevzuat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
4 - İhaleye katılmak isteyen firmalann ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri
teklif zarflanna koymalan gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmaya
caktır.
5 - Teklif zarflan ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de Zonguldak'ta Kurumumuz Sa
tın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.
6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.
7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Anka
ra'da T T K Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sk. No:22 Bahçelievler/ANKARA
adresinden ücreti mukabili temin edilebilir.
8 - Kurumumuz 2886 nolu Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
3217/2-2
MUHTELİF M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R
1 - Kurumumuzda mevcut muhtelif malzeme satılacaktır.
2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son
gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.
Şartname
Miktar
Bedeli
Malzemenin Cinsi
(Adet)
Dosya No
Tarih
Saat
(TL.)
Köprülü Vinç (Komple)
2
~29/2/2000
15.00
2.000.000
Ana Aspiratör (Komple)
1
28/2/2000
15.00 12.000.000
Howden Sirocco Marka
3 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Muhaberat,
Mevzuat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
4 - İhaleye katılmak isteyen firmalann ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri
teklif zarflanna koymalan gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmaya
caktır.
5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de Zonguldak'ta Kurumumuz Sa
tın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.
6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.
7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Anka
ra'da T T K Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sk. No:22 Bahçelievler/ANKARA
adresinden ücreti mukabili temin edilebilir.
8 - Kurumumuz 2886 nolu Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
3216/2-2
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A Y D I N L A T M A MALZEMESİ V E OTO LASTİĞİ SATIN A L I N A C A K T I R
MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
1 - Genel Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve miktarı yazılı olan malzemeler, kapalı zarf
usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

Dosya No
2000-SAM

Malzemenin Cinsi
1400-24 ebat 24 Kat iç ve dış lastik
1200-20 ebat 18 Kat iç ve dış lastik
(65 tonluk-90 ton/Mt.lik vinç için)
2000-42-MA-7 2x11 VV.125-250 ve 400 VV.Armatür
11 W. 125-250-110 ve 210 W.Ampul

Miktarı
4Tk.
12 Tk.

Şart.Bed.
İhale
Tarihi
(TL.)
Ücretsiz 29/2/2000

9.150 A d . 40.000.000 2/3/2000
29.750 A d .

2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir.
Şartnameler; "MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul Yolu
Üzeri 12.Km.Kat: 4 Oda No: 418 (Tel: 0.332.255 00 60/1199) Konya" adresinden bedeli mukabi
linde temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç yukarıdaki tarihlerde saat 14.00'de kadar aynı adresteki Muhaberat
Servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30'da İhale Komisyonumuzca hazır bulunan is
teklilerin huzurunda açılacaktır.
4 - TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıklar tarafından yasaklanan firmaların ihaleye katılmamaları,
katılmaları halinde bulunduğu aşamadaki teminatı irad kaydedilecektir.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
3549/2-1
K-3250-41-2 TİPLİ 2 A D E T HAVA SOĞUTUCUSU SATIN A L I N A C A K T I R
İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adresten alınabilir.
1 - İSDEMİR A.Ş. Genel Müdürlüğü İskenderun Tedarik İkmal Müdürlüğünden.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplarını engeç
22/3/2000 günü saat 14.00'e kadar İSDEMİR A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Müdürlüğü Haber
leşme ve Arşiv Biriminde bulundurmaları ilan olunur.
3544/2-1
MADENİ YAĞ V E ORESVARİLİ SATIN A L I N A C A K T I R
Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
1 - İzmit Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı olan; 65.000 Adet (±%20) Madeniyağ varili,
7.500 Adet (±%20) Gres varili ile İzmir Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı olan, 45.000 Adet (±%20)
Madeniyağ varili şartnamesi esasları dahilinde satın alınacaktır.
2 - İhaleye iştirak edecek firmalar ihale konusu malzemelerin tamamına teklif verebile
cekleri gibi alımı yapılacak malzemelerden; Madeniyağ varili için her iki Tesisimizin ihtiyaç mik
tarlarının tamamına ayrı ayrı, Gres varili içinde ayrı teklif verebileceklerdir. Malzeme cinsine gö
re verilecek teklifler o malzemenin tamamı için verilmemiş ise bu teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3 - Tahmini bedel : Tahmini bedel belirtilmemiştir.
4 - Geçici Teminat:
a) İhalenin konusu varillerin tamamına teklif verecek firmalar 40.000.000.000,- T L . ,
b) İhaleye kısmi teklif verecek firmalar ise, teklif tutarlarının %3'ünden az olmamak üzere,
geçici teminat vereceklerdir.
5 - Şartnameler 75:000.000- T L . ( K D V Dahil) ücret karşılığında verilecek olup, bu ücret
POAŞ Genel Müdürlüğü MeTkez Muhasebe Şube Müdürlüğü Bestekar Sokak No: 8 Bakanlık
lar/Ankara adresine yatırılacaktır. Buradan alınacak makbuz ile Dilekçe mukabilinde Stok Sevkı
yat ve Ambalaj Şube Müdürlüğü Bestekar Sokak No: 25 Kat: 3 Bakanlıklar/Ankara adresinden te
min edilecektir.
Şartnameler ayrıca İzmit Bölge Müdürlüğümüzden de temin edilebilir.

>

15 Şubat 2 0 0 0 - S a y ı : 23965

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 463

6 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplannı en geç 29/2/2000 tarihinde saat
9.30'a kadar dış zarfın üzerine "Madeniyağ ve Gres Varili İhalesine Ait Tekliftir." ibaresini yaza
rak Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekar Sok. No: 8 Kat: 4
Kavaklıdere/Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez.
7 - Teklif mektupları 29/2/2000 günü saat 10.00'da Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü
İhale Komisyon Başkanlığında açılacaktır. Firma yetkilileri ihalede hazır bulunabilirler.
8 - Ofisimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya fiyat ve evsaf yönünden uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte serbesttir.
3649/2-1

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

İskenderun TELEKOM Müdürlüğünden :
Müdürlüğümüzde mevcut idari motorlu araçların 2000 yılı için akaryakıt ihtiyacı için
5.000 litre benzin ve 10.000 litre mazot (motorin) kapalı teklif almak suretiyle ihale yolu ile satın
alınacaktır.
İhale 28/2/2000 Pazartesi günü saat 14.30'da İskenderun T E L E K O M Müdürlüğü merkez
binasında yapılacaktır.
İhaleye iştirak edecek bayii ve firmaların teklif mektuplarını ihale gün ve saatinden evvel
Müdürlüğümüz Muhasebe servisine elden verilmeleri gerekmektedir. İhale gün ve saatinden son
ra, ne sebepten olursa olsun intikal edecek teklif mektupları geçersizdir. İhale hakkında gerekli, de
taylı bilgi 6135553 nolu telefondan alınabilir.
Firma ve bayiiler tekliflerini akaryakıt birimi litre fiyatı üzerinden %
T L . iskontolu olarak vereceklerdir. Satın alınacak normal benzin ve motorin bedeli üzerinden %3 nisbeti
olarak geçici teminatı, Makbuz karşılığında veznemize yatırılacaktır. Bu konudaki idari şartname
bedel karşılığında Muhasebe servisinden temin edilebilir.
İdaremiz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta
kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. İlânen duyurulur.

3648/2-1

1 A D E T C O M P A Q P R O L I A N T 1500 V E 11 A D E T C O M P A Q PROSİGNA
300 SİSTEMLERİ V E ÇEVRE ÜNİTELERİ PARÇALI B A K I M V E O N A R I M I
İLE B U SİSTEMLER ÜZERİNDE ÇALIŞAN S C O U N I X O P E N SERVER
SİSTEMİNİN B A K I M V E DESTEĞİ İŞİ 1 Y I L SÜRE İLE Y A P T I R I L A C A K T I R
E t i Holding Anonim Şirketi Genel M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
1 - Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı Ortaklıklarda bulunan 1 adet Compaq proliant 1500 ve 11 adet Compaq prosigna 300 sistemleri ve çevre üniteleri parçalı bakım ve onarım
ile bu sistemler üzerinde çalışan SCO Unix open server sisteminin bakım ve desteği işi 1 yıl süre
ile yaptırılacaktır.
2 - Konu ile ilgili şartnameler Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Baş
kanlığı (Cihan Sokak No: 2 Sıhhiye/Ankara) 308 no.Iu odadan, 40.000.000,- T L . bedelle temin
edilebilir.
3 - Teklif verme son günü 23/2/2000 Çarşamba, saat 14.30'a kadardır.
4 - Teşekkülümüz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve diledi
ğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.
3638/1 -1
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F I B E R G L A S S N D B ANTENİ SATIN A L I N A C A K T I R
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMI):
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik ve idari şartname esasları dahilinde ka
palı teklif usulü ile yurt dışından satın alınacaktır.
Dosya No: 2000/8; Malzemenin Cinsi: 15 Adet Fiberglass N D B Anteni; Geçici Teminat
Tutarı: 5.000,- $; Şartname Satış Bedeli: 15.000.000- TL.; Son Teklif Verme Tarih/Saati:
31/3/2000-14.00.
2 - Yukarıda bahsi geçen 15 adet N D B Antenine ait teknik şartname, yukarıda karşısında
yazılı bedel mukabilinde ( K D V Dahil), sözleşme taslağı, idari şartname ile birlikte Ankara'da Ge
nel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığından; firma mümessili olunduğuna dair belge ek
lenmiş dilekçe ile müracaat edilerek temin edilebilir.
3 - Kapalı olarak verilecek tekliflerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Genel Mü
dürlüğümüz Genel Evrakına teslim edilmeleri şarttır. Bu tarihten sonra verilecek teklifler ve pos
tada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teleks, telgraf veya faksla verilen teklifler dik
kate alınmayacaktır.
4 - Dış zarflar son teklif verme tarihinde karşılarında belirtilen tarih ve saatte açılacaktır.
5 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte veya tercih
ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.
3639/1-1
MUHTELİF M A L Z E M E L E R SATIN A L I N A C A K T I R
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığından :
Fakültemiz muhtelif bölümlerinin ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktarda tıbbi gaz, Döner
Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nin 38. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satın alına
caktır.
Bu iş ile ilgili olarak;
1 - İhale, 23/2/2000 Çarşamba günü saat 13.30'da fakültemiz Dekanlık binasında yapıla
caktır.
2 - İstekliler 2000 yılı Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi, Kanuni ika
metgah, Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname, Sağlık Bakanlığı Üretim ve Dolum izin bel
gesi ile şartnamede istenen diğer belgeleri bulundurmak zorundadırlar.
3 - İhaleye ait şartname ve ekleri Döner Sermaye Saymanlığı'ndan 20.000.000,- T L . kar
şılığında temin edilebilir ya da ücretsiz olarak görülebilir.
4 - Bu işe ait toplam tahmini bedel, 70.978.354.000 - T L . (Yetmişmüyardokuzyüzyetmişsekizmilyonüçyüzellidörtbin Türk Lirası) + K D V ' d i r .
5 - Geçici teminat toplam tahmini bedelin % 3'üdür.
6 - Alınması düşünülen Tıbbi Gazların Dökümü aşağıda olduğu şekildedir.
Gaz Adı
Oksijen
Likit Oksijen
Azot Gazı
Likit Azot
Karışım Gazı
Karbondioksit
Azot D Protoksit
Kuru Hava
Hidrojen
Argon Gazı
Asetilen Gazı

Miktarı
30.000 M3
210.000 kg.
200 M3
1.300 kg.
160 M3
450 kg.
11.500kg.
50 M3
5 M3
10 M 3
40 kg.

7 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
N O T : 11/2/2000 tarih ve 23961 sayılı Resmi Gazete yayımlanan ilan yanlış başlıkla
yayımlandığından geçersizdir.
3190/1-1

Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
1 - Genel Müdürlüğümüzce; Sakarya, Bolu, Düzce İşletme Müdürlükleri Hizmet alanları içerisinde bulunan aşağıda ihale Grup No'su, Yerleşim Ye
ri, Karakteristiği, İhale keşfi. Geçici teminat tutan dosya satış bedeli, yazılı Onaltı grup tesis işi Kısmi malzemeli olarak TEDAŞ 1999 yılı TÜM Y I L G E 
ÇERLİ Birim fıyatlan üzerinden kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihaleten yaptınlacaktır.
Grup No

İşin Adı, Yeri ve Karakteristiği

İhale Keşfi
(x Milyar TL.)

Geçici
Teminat Tutan
(x Milyar TL.)

Dosya Bedeli
K D V dahil (TL.)

A - S A K A R Y A İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Adapazarı Mrk 1 Şehir şebekesi TRP+OG+AG

200

10

50.000.000

SED AŞ. 2000/04

Adapazan Mrk. II Şehir şebekesi TRP+OG+AG

200

10

50.000.000

SED AŞ. 2000/05

Alifuatpaşa-Geyve-Pamukova-Kuzuluk-Bekirpaşa-Hendek-Arifiye Şehir
200

10

50.000.000

SED AŞ. 2000/06

Gölkent-Limandere-Karasu-Kocaali Şehir şebekesi TRP+OG+AG

200

10

50.000.000

SED AŞ. 2000/07

Adapazan Merkez ve Kaynarca Köy Şebekeleri TRP+OG+AG

150

7.5

40.000.000

SED AŞ. 2000/08

Söğüflü-Ferizli-Karasu-Kocaali Köy Şebekeleri TRP+OG+A

150

7.5

40.000.000

SED AŞ. 2000/09

Akyazt-Hendek-Karapürçek Köy Şebekeleri TRP+OG+A

150

7.5

40.000.000

SED AŞ. 2000/10

Geyve-Pamukova-Taraklı Köy Şebekeleri TRP+OG+AG

150

7.5

40.000.000

SED AŞ. 2000/11

Ada TM-Sapanca E N H . 36kV. 3x477MCM 12kM. 3x(lx240/25 mm2)
150

7.5

40.000.000

150

7.5

40.000.000

şebekesi TRP+OG+AG

X L P E yer altı 4kM.
SED AŞ. 2000/12

RESMÎ GAZETE

SED AŞ. 2000/03
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ELEKTRİK ŞEBEKE TEVSİİ V E TESİSİ İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R

Ada-Karasu Brş.-Ferizli-Gölkent E N H . 36kV. 3x3/0 12 K m .
Ada-Hendek Brş. Tavuklar KÖK-Çaybaşı ENH. 36kV.3x3/0 8 K m . ve
3xAWG Köy E N H Tadilatı

SED AŞ. 2000/13

Merkez-Mengen-Gerede-Dörtdivan Köy şebekeleri TRP+OG+AG

100

30.000.000

SED AŞ. 2000/14

Göynük-Mudurnu-Taşkesti-Kıbnscık Köy şebekeleri TRP+OG+AG

100

30.000.000
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B - B O L U İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İşin Adı, Yeri ve Karakteristiği

İhale Keşfi

Geçici
Teminat Tutan

Dosya Bedeli

C - DÜZCE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SED AŞ. 2000/15

Merkez-Kaynaşlı Köy şebekeleri TRP+OG+AG

100

5

30.000.000

SED AŞ. 2000/16

Akçakoca-Konuralp-Yığılca Köy şebekeleri TRP+OG+AG

SED AŞ. 2000/17

Cumayeri-Gümüşova-Gölyaka-Çilimli Köy şebekeleri TRP+OG+AG

100

5

30.000.000

100

5

30.000.000

SED AŞ. 2000/18

Akçakoca-Melenağzı E N H . 36kV.2x3x3/0 7km. 3x3/0 2 km

150

7.5

40.000.000
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Grup No

Kaynaşh-Üçköprü E N H . 36kV. 2x3x477 M C M . 5 K m . ,

2 - Tüm gruplar için katılma belgesi talepleri 29/2/2000 günü saat 17.00'ye kadar SEDAŞ G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad.
A D A P A Z A R I adresinden evrak kayıt servisine (Evraklar mühürlenmiş kapalı zarf içinde olacak şekilde) dilekçe ile yapılacak olup katılma belgeleri
10/3/2000 gününden itibaren verilmeye başlanacaktır.

RESMÎ GAZETE

2x3x(lx240/25mm2)XLPE yer altı 300 mt.

3 - İhaleye katılmak isteyen firmalardan, Firma repertuarında bulunmayanlar TEKLİF İSTEME ŞARTNAMESİN'inde yazılı bilgi ve belgeleri tam
ve eksiksiz olarak, "ÖRNEK F O R M L A R A " a göre doldurularak vereceklerdir.
4 - FİRMA REPERTUARI'ında yer alan Firmalardan yeniden dosya istenilmeyecek ancak;
a) Devir alınarak kullanılan Müteahhitlik karnesi, İş bitirme belgesi, Denetleme belgesi veya Yönetme belgesi sahiplerinin T.İ.Ş. 'nin 3/f ve 3/m 1 mad

b) Teknik personellerin T.İ.Ş.'nin 3/e Maddesinde belirtilen son 4 aylık SSK prim bordrolannı,
c) Ortaklann İş bitirme, İş denetleme ve İş Yönetme belgelerini kullanan Limited Kollektif ve Komandit şirketler son genel kurula ait hisse oranlannı gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin, Anonim Şirketler ise ortaklık Pay defterinin, aslını veya noter tasdikli sureüerini,
d) Değişen belge ve bilgilerini;
TEKLİF İSTEME ŞARTNAMESİNDE BELİRTİLEN K U R A L L A R A U Y G U N ŞEKİLDE vererek yeterlilik talebinde bulunacaklardır.
e) Yeterlilik talebinde bulunan firmalar Müracaattan ile beraber Araç-Gereç parkı (Vinç-Kamyon-Pikap Traktör-Kompresör v.s.) ve bunlann kendi
lerine yada Şirketlerine ait olduğunu kanıtlayan noter tasdikli belgeleri vereceklerdir.

V

t
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delerinde belirtilen, son 4 aylık SSK prim bodrolannı,

6 - FİRMA REPERTUAR'nda yer alan firmalar ile yeterlilik için müracaat edecek olan firmaların kullandığı karne, iş bitirme, Denetleme, Yönet
me veya İş bitirme yerine kullanılan istihkak gibi belgeler ancak repertuarda bulunan bir firmada kullanılabilir. Aynı belgenin her ne ad altında olursa olsun
farklı firmalarda kullanıldığının tesbiti halinde T.İ.Ş.'in 4j maddesinin uygulanacağı gibi aynca FİRMALARA TİCARİ İLİŞKİLERİN KESİLMESİNİ DÜ
Z E N L E Y E N YÖNERGE'ye göre işlem yapılacaktır.
7 - Firmalar tesis işlerinin tamamı için yeterlilik talebinde bulunabilecek, Katılma belgesi aldıkları tüm işlere teklif verebilecek, ancak en fazla bir
iş alabileceklerdir.
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5 - Halen yasaklı bulunan firmalara yeterlilik talebinde bulunsalar bile katılma belgesi verilmeyecektir.

8 - Firmalar yeterlilik aldıkları işlere ilişkin tekliflerini her iş için ayn ayrı yazacak ve tek bir zarfın içine koyup kapalı olarak vereceklerdir.
9 - İşlerde verilecek geçici teminat miktarı, teklif verilecek en büyük bir işe yetecek miktarda olacak ve geçici teminat mektubuna teklif verilecek
tüm işlerin veya grupların adları yazılacaktır.
10 - Yeterlilik değerlendirilmesinde Firmaların; T E D AŞ Genel Müdürlüğü, Müessese Müdürlükleri ve Bağlı ortaklıklanndaki iş durumları (devam
eden iş yoğunlukları ile işlerdeki tutum davranışları Teşkilatının yeterliliği, kaliteli malzeme ve kalifiyeli işçi kullanma) dikkate alınacaktır.

dürlüğü Grupları için 30/11/2000 tarihine kadardır.
12 - Enerji Nakil Hatlannda Fiili iş başlama Hatla ilgili projelerin onayından sonra olacaktır. (Azami 60 takvim günü)
13 - Köy gruplarında İhzarat hakedişi yapılmayacaktır. Montaj ödemeleri ise çalışma yapılan köydeki tüm tesis çalışmasının bitimine müteakip ger

RESMÎ GAZETE

11 - Bütün işler yılı içerisinde (2000) bitirilecek olup iş süreleri Adapazarı İşletme Müdürlüğü Grupları için 31/12/2000; Bolu ve Düzce İşletme Mü

çekleştirilecektir.
14 - Verilen geçerli tekliflerin değerlendirilmesi Teklif isteme şartnamesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.
15 - İhaleye iştirak için, ihale evraklarının satın alınması zorunlu olup ihale evraklarının satışına katılma belgesi verildikten sonra yapılacaktır.
16 - Teklifler en geç 22/3/2000 tarihinde saat 12.00'ye kadar 2 nci maddedeki adrese verilecektir. Teklifler aynı gün saat 13.30'da Satın Alma ve İha

17 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine verip vermemekte serbesttir.
3320/1-1

Sayfa : 467

le Komisyonunda alenen açılacaktır.

İhalenin Adı

G.No
IIIIIIIV-

VI-

Tahmini Tutarı
(TL.)

Geçici Teminatı
(TL.)

İhale
Saati

Yemek Hizmet İhalesi (46 Kişi)

9 Aylık

93.398.400.000

2.801.952.000

İhale Günü
28/2/2000

Genel Temizlik Hizmet İhalesi (115 Kişi)

9 Aylık

198.720.000.000

5.961.600.000

28/2/2000

14.00

Hormon Kitlen

27 Kalem

136.250.000.000

4.087.500.000

29/2/2000

10.00

Kan Merkezi Kiti ve Malzemeleri

12 Kalem

32.440.000.000

973.200.000

29/2/2000

14.00

5 Kalem

89.548.000.000

2.686.440.000

1/3/2000

9.00

81 Kalem

168.802.050.000

5.064.061.500

1/3/2000

14.00

Dializ Malzemeleri
Laboratuar Sarf Malzemeleri

9.00

İsparta Devlet Hastanesinin 2000 yılına ait Genel Temizlik ve Yemek Hizmetleri İhalesi ile yukanda yazılı olan malzemeler 84/8213 sayılı Döner Ser
mayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 maddesi (a) bendi gereğince hizasında gösterilen gün ve saatte kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

RESMÎ GAZETE

V-

Miktarı

Sayfa : 468

MUHTELİF M A L Z E M E L E R SATIN A L I N A C A K , G E N E L TEMİZLİK V E Y E M E K HİZMETLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R
İsparta Devlet Hastanesi Döner Sermaye İhale Komisyonu Başkanlığından :

1 - İhaleler İsparta Devlet Hastanesi Müdür odasında yapılacaktır.
2 - İhale, I, II ve III gruplara indirimli teklifler loptan yapılacak olup, değerlendirmelerde grup olarak yapılacaktır. IV, V, ve VI gruplar kalem, ka
lem değerlendirilecektir.

4 - İlk iki grup ihaleye iştirak edecektir. En geç 25/2/2000 günü mesai bitimine kadar idaremizden "İş Yeri Görme Belgesi" alacaklar ve bu belge
ihale dosyasına konacaktır.
5 - İştirakçiler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi ve 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 30. maddesine göre hazırlayacaktan teklif mektuplannı ihale sa
atine kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.
6 - Posta ile müracaatlar kabul edilir, ancak postadaki gecikmelerden dolayı komisyonumuz sorumlu tutulamaz.
7 - I ve II. Grup ihalelerin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığından 20.000.000 - (Yirmimilyon) T L .
karşılığında alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Diğer grupların şartname ve ekleri ücretsiz verilecektir.
3233/1-1
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3 - İştirakçilerden tekliflerine ilave olarak Türkiye'de tebligat adresi göstermesi, geçici teminat belgesi, 2000 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odasına
ait belge, noter tasdikli imza sirküleri, ihaleye katılan vekil ise vekile ait noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim ol
ması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ile idari ve teknik şartnamede belirtilen diğer belgeleri dış zarfa koyacaklardır.

«

*

Sağlık Bakanlığı Alanya Devlet Hastanesi Baştabipliğinden :
Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel geçici teminat yazılı 1 sıra nolu Genel Temizlik Hizmetleri ve 2 sıra nolu Yemek Pişirme Çamaşır Yıkama
ve Ütü Hizmetleri 84/8213 Sayılı Yönetmeliğin 29/A Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. İhale Hastanemiz konferans salonunda,
ihale komisyonu ve iştirakçiler huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
Muh. Bedeli

Geçici Teminatı

Miktarı

(TL)

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1 - Genel Temizlik Hizmetleri

(35 kişi ile 10 ay)

68.250.000.000 + K D V

2.047.500.000

29/2/2000

10.00

2 - Yemek Pişirme, Çamaşır Yıkama ve

(25 kişi ile 10 ay)

58.750.000.000 + K D V

1.762.500.000

29/2/2000

14.00

İhalenin Konusu
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HİZMET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Ütü Hizmetleri
İhaleye Girecekler İçin Gerekli Belgeler :
RESMÎ GAZETE

1 - Kanuni ikametgahı olması, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
2 - 2000 yılı Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3 - İmza sirküleri ve istekli adına katılmıyor ise vekaletname (her ikiside noter tasdikli)
4 - Geçici Teminatını yatırdığına dair belge (banka teminat mektubu veya vezne alındı makbuzu)
5 - Ortak Girişimle iştirak edilen durumlarda, Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilmesi (ihale üzerinde kalırsa noter lastiği yapılması)
6 - İsteklilerin usule uygun tanzim edecekleri teklif mektuplarını, idari ve teknik şartnamede belirtilen diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale saati
ne kadar komisyon başkanlığına vermeleri gerekir.
7 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Fax yada telgrafla ihaleye katılınamaz.

9 - İhale ile ilgili teknik ve idari şatnameler mesai saatleri içinde görülebilir. 10.000.000,-TL. karşılığında temin edilebilir.
10 - İlan olunur.

3538/1-1
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8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedelin teshilinde serbesttir
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42 K A L E M " A S A M " M A R K A DİYAFRAM V A N A L A R I SATİN A L I N A C A K T I R
PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel M ü d ü r l ü ğ ü Aliağa Petrokimya
Kompleksinden :
1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan Klor Alkali Fabrikası ihtiyacı 2000/B0234-0 dosya no'lu 42 kalem "Asanı" marka Diyafram Vana kapalı zarf usulüyle yurt dışından sa
tın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartname Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve Ankara-İstanbul-İzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilecektir.
3 - Teklifler Şartnamesine uygun olarak en geç 23/2/2000 tarih saat 13.30'a kadar Aliağa
Muhaberat Servisine ulaşmış olacaktır. Teklifler aynı gün huzurda açılacaktır.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hiz
metleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 3530/2-2

••
Çeşitli İlânlar
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerindeki açık kadrolara, 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 48. Maddesindeki şartlara haiz öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tari
hinden itibaren 15 gündür. Doçent kadrolarına müracaat edecekler, Üniversitemiz Personel Daire
si Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ya
bancı Ülkelerden alınan diplomaların, Üniversitelararası Kurulca denkliğinin onaylanması gerek
mektedir
1 - Adaylardan istenilen belgeler :
a) Anabilim Dalını belirten başvuru dilekçesi ekinde 2 adet Fotoğraf, Diploma fotokopisi,
Özgeçmiş, Nüfus Cüzdanı Sureti, Askerlik Durum Belgesi, Bilimsel Çalışmalar ve Yayınlar.
b) Doçent kadrosuna başvuranlar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayın
larını 4 takım olarak sunacaklardır.
Birimi
ZİRAAT Fakültesi
Tarım Politikası ve Yayım
TIP FAKÜLTESİ
Genel Cerrahi

İ__vani

K/D

Ad

Doçent

3

1

Doçent

3

1

Niteliği

3640/1-1

Batman G ü m r ü k M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :

İLANEN TEBLİGAT
Mustafa Başak
Abdullah ve Ayşe'den olma 20/9/1962 doğumlu Batman İli Hasankeyf İlçesi Akalin Kö
yü nüfusuna kayıtlı olup, Batman İli Petrolkent Mahallesi No: 74 ikametgah adresli, 1918 sayılı
Yasaya muhalefetten dolayı sanığa Gercüş Asliye Ceza Mahkemesinin 1997/27 Esas ve 1997/54
Karar sayılı ve 7/6/1999 tarihli Kesinleşmiş Kararı gereğince (512.275.233 - ) T L . ağır para ceza
sına hükümlü kılınmıştır.
İlanen tebliğ olunur.
İLANEN TEBLİGAT
Yusuf Başak
Abdullah ve Ayşe'den olma 20/9/1969 doğumlu Batman İli Hasankeyf İlçesi Akalin Kö
yü nüfusuna kayıtlı, Batman İli Karşıyaka Mahallesi 538 Sokak No: 25 ikametgah adresli olup,
1918 sayılı Yasaya muhalefetten sanığa Gercüş Asliye Ceza Mahkemesinin 1997/26 Esas ve
1997/53 Karar sayılı 7/6/1999 tarihli Kesinleşmiş Karan gereğince (567.815.972,-) T L . ağır para
cezasına hükümlü kılınmıştır.
İlanen tebliğ olunur.
2580/1-1
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Türk Standardları Enstitüsünden :
Ankara'da müesses Gökçek Kauçuk Kalıp Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti. firmasının TS 4709
konusunda imal ettiği "Gökçek" ticari markalı Kauçuk Elemanlar üzerinde TSE Markasını kullan
ma sözleşmesi, firmanın kendi isteği üzerine 4/2/2000 tarihinde fesih edilmiştir.
Firmanın bu sözleşme ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu ma
mullerin TSE Markalı olarak piyasaya sürülemiyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümle
rine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.
3323/1-1

Aşağıda unvanı belge nosu ve belge kapsamı belirtilen firmanın mevcut sözleşmesi fesih
edildiğinden mevcut İmalata Yeterlilik ile Kalite Uygunluk Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı,
belge kapsamındaki mamülleriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği aksine
davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebeb
olacağı duyurulur.
Kardiosis
Elektro Kardiografi Cihazı
Firmasının kendi isteği üzerine
Kardiyolojik Tanı
I.Sınıf B F Tipi
mevcut 06/2112 Nolu İmalata
Sistemleri Ltd.Şti
- 1 2 Kanallı Arşivli Yorumlu Yeterlilik ile 06/4607 nolu Kalite
31 Cadde N.3/6
Uygunluk Belgeleri iptal, belge
E K G Türü
Anıl sitesi
kullanma sözleşmeleri 1/2/2000
- Eforlu E K G Türü
100. Yıl/Ankara
tarihi itibariyle fesih edilmiştir.
3070/1-1

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların TSE Markasını Kullanma
hakkı veren sözleşmeleri standarda aykırılıktan dolayı karşılarında belirtilen tarihlerde feshedil
miştir.
Bu mamullerin fesih tarihinden sonra T S E Markalı olarak üretilip satışa arzedilemiyeceği
aksine davranılması halinde imalatçıları ve satıcıları hakkında kanuni kovuşturma yoluna gidile
ceği ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Firma Adı
TS No
Markası
Fesih Tarihi
Nursan Kireç San. ve Tic.Ltd.Şti.-Ankara
4022
Nursan
14/12/1999
Kireç San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Hanedan Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti.-Ankara
5682,883
Hanedan
21/12/1999
3322/1-1

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların T S E Markasını Kullanma
hakkı veren sözleşmeleri firmaların kendi istekleri üzerine karşılarında belirtilen tarihlerde feshe
dilmiştir.
Bu mamullerin fesih tarihinden sonra TSE Markalı olarak üretilip satışa arzedilemiyeceği
aksine davranılması halinde imalatçıları ve satıcıları hakkında kanuni kovuşturma yoluna gidile
ceği ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Firma Adı
TS No
Markası
Fesih Tarihi
Tekap Aydınlatma A.Ş.-İstanbul
8700,8698
"TEKAP"
1/12/1999
1259,896
8699,2219
Kaytan Tuğla Kiremit Tic.A.Ş.-Tosya
4563,4377
"Kaytan
6/1/2000
"Tuğla Kiremit
Tic.A.Ş."
Nel Elektrik Cih.İml.ve Tic.A.Ş.-Ankara
5153
"Nel Elektronik" 30/12/1999
3321/1-1
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

(Milyon TL.)
lirk Lirası
Hesaplar Tutarı
TL.

Yabancı Para
Hesaplar Tutarı
TL.

! Attıı Mevcod*
A-Ul.St.Ol.(S. C M
IIC.4t3.ttf
B-Ul-Sl.OI».(S. Gr.)
3.249.293
n Dövlr Borçluları
A-KMvcrtlbl
*)EfektJf Deposu
b)Muhabir Hesaplar

Türk Lirası
Hesaplar TaplMi

Yabancı Para
Hesaplar^Toplam

566.375.244
6U.17i.966

15.661.722

~

37t.691.23I
12.965.917.667

B-Konvcrtlbl Olmayın
•)Efeküf Deposu
b)Muhab>r Hesaplar

13.276.668.29«

519.266
76.653

III Ma«teoi Para

5(9.921

13.277.İM.219

613.968.768

613.96t.7M

1.461.9»

1.481.989

IV Dahiltfekt Muhabirler
V Mcakal Defterler CUrtfını
A-Devlet İç Borçlanma Senetleri
•)Kuponlu
b)Kupcmmz

&enoWoplaaı

16et.603.lU
2.578.255.76«
2.576.255.764

B-Diger
VI İe, Krediler
A-Kamc Scktörtt
a) 11«zınc :
ı. Hazine ye Kısa Vadeli Avans
iı. Dijcr (Net)
b) K*mu İktotadı Kuruluşları:
ı. Tican
c) İktısadı Devlet Teşekkürleri
i. Hazine KcfAlelını
Bono
ii. Tican
iıı. Dıfter

« 2 . »28.919

Iiai7.

B-Baakacılık Sctiurii
a)Tican :
ı. İhracal
ıı. Diğer
b)Tanm:
ı. Tanm Kredi KoopcraLıflcn
ıı. Tanm Satış Kooperatifleri

2.966.446

«5.369.356

7.S9I.599

»ırlıMcn

ııı. Dıger .. ,. ,.
c)Sınaı
dJTahvıl Ozennf Avans
e) Dı ger

7.591.599

VII Açık Piyasa İşlemleri
A-ftbpor Borçluları
a) Nal ıt :
ı. Döviz
iı. Menkul Değer
b) Menkul

452. 9M. 955

1.626.8«.676
1.626.634.676
1.621.134.«76
167.795.748

V)ll Dıs Krediler

2.299.169

IX İştirakler
X Gayri m rn küller *c Demirhaslar

4.823

-

1.299.119
45.463.416

45.463.«16

XI Takipteki Alacaklar
XII İtfaya Tabi llo.ve Ahi. Al.
A-JM6S.Tah.K.Uy.Akt.AI.
B-IZI] S.K,6I.Md-Ger.Deg.Farkı:
a) Madde Kapsamına Alınanlar
b) Madde Kapsamına Alınmayanlar.

167.795.748

579.462.176

579.466.993

-

XIII Muvakkat Borçlular

137.923.693

1.433.886

139.357.579

XIV Diğer Akılfler

338.618.166

9.383.648

347.461.754

5.109.904.546 )

15.417.916.732 [

28.617.901.270 I

- Reeskont vc avam işlemlerinde uygulanan ıskonto ve faiz oranlan:
Vadelerine cn çok 3 ay kalan »en eti er karşılığında yapılacak; Reeskont ijjemlerinde %60, Av&ns iplı^eriııde % 70.00

RESMÎ
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'' (Milyon T L . )
Türk Lıı
Hesaplar 1
TL.

Yabancı Para
Hesaplar Tutarı
TL.

Turk Lirası
Hesaplar^Topla»!

Yabancı Para
Hesaplar Teplaaı

I Tedavüldeki Banknotlar
II Ifattte'ata Alacakları
A-Allın (Safi Gr.)
B-Dlger (Net)

1.686.572
14.562.839

IU Döviz Alacaklıları
A-Konvenlhl
B-Konvertlbl Olmayan....
IV Mevduat
A Karo» 5ckl»l)
a) Hazine^ Genel ve Katma
Bütçeli idareler
b} Kamu İktisadı Kuruluşları ..
c) İktisadı Devlet Teşckküllen..
d) Diğer (Belediyeler vc özet
İdareler)
B-Bankacılık Sekıbru
a) Yurtigndcki Bankalar
b) Yurtdışındaki Bankalar....
c) Jvlevduat Karşılıkları
(1211 S.K. Md. 40)
i.Nakit
«.Alim (sarı Or.).
d) Diğer (Valörlü İşlemler)..

14.288.783
3.842.463

.669.103
165.»85
13.231

«9.427
1.374.281.985

62.246
1.755.996
«76.434

1.848.692.355

1.822.738
278.662

C-Muhtelif
a) Kredi Mektuplu Döviz
Tevdiatı..
b) Dıgcr
D-l)luslararası Kuruluşlar
E-Fonlar
a) Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu
b) DİJcr

1.373.776.238

5.995.848.912
26.939.493

856.135

6.622.768.465

118 . 986.571
822
1.767.616

37.584.111
45.181.615

V Aak riyasa İflcınlerl
A-Röpor Alacaklıları
a) Nakit:
i. DÖV17.

ii. Menkul Dcfccr....
b) Menkul

1.669.999.576

R-Dlgcr...
VI Dis Krediler
A-Kısa Vadeli
R-Orta vc Uzun ^ adoïí...

242.692
5.264.265

,

\TI İthalat Akreditif ncdellcrl,
Teminat ve Vcpnj.tivter
A-Döviz Satışı Yapılmış Akreditif
HedcNcn
B-Mal Bedeli vc Teminatlar
VIII Ödenecek Senet vc Havaleler
IX Sermaye
X İhtiyat Akçesi
A-Adi vc Fevkalade
B-Ilususi (İZİI.S.Rant Kan Md. 59)...
C-Deftcr Artır Fonu
(2791 ve j m S. Kan).
D-Maliyct Artış Fonu

146.986.698
23.256
34.516.687
81.541

XI Karşılıklar
XII itfaya Tabi Hesaplar
A-I2II S.K. 61.Md. Ger. Def. Farktı
a) Madde Kapsamına Alınanlar
b) Madde Kapsamına Alınmayanlar...

1.593.516.827

XIII Muvakkat Alacaklılar
XIV Dnjcr rasiPer
9.48J.548.M5 |

11.124.353.233 |

26.667.981.278 |
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :
P E T R O L H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R
No : 4440
Şirketlerin adı

Tarihi: 25/1/2000

: 1) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
2) A R C O Turkey Inc.

Merkezleri

: 1) Ankara, 06520 Mustafa Kemal Mahallesi
2.Cadde No: 86
2) 2300 West Piano Parkway Piano, Texas
75026, 0888 U.S.A

Türkiye'deki adresleri

1) Ankara, 06520 Mustafa Kemal Mahallesi
2.Cadde No: 86
2) Ankara, 06700 Gaziosmanpaşa Kader Sokak
No: 43/2

Müracaatın konusu

Sahaya ilave

Bölgesi ve saha işareti

XII No.lu Gaziantep

TPO/XII/E

İli

Adıyaman

İlçesi

Gerger

Tadilden sonraki yüzölçümü

2.027 Hektar

Hak sıra numarası

ARİ/TPO-ART/2532-3206

Müracaat tarihi

9/11/1999-12/11/1999

Yukarıda unvanları ve adresleri yazılı şirketler XII No.lu Gaziantep petrol bölgesinde Adı
yaman İli, Gerger İlçesi sınırları dahilinde, 13/10/1994 tarihli ve 53 sayılı petrol işletme ruhsatnamesiyle müştereken sahip bulundukları 2012 hektarlık işletme sahasına 15 hektarlık saha ilavesi
için 9/11/1999-12/11/1999 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuşlardır.
Adı geçen şirketler 9/11/1999 ve 12/11/1999 tarihli dilekçelerinde işletme sahasının son
durumunun tarif ve tasvirinin :
1/25.000 ölçekli M41-bl haritasındaki 1373 metre yükseltili nirengiden N-330 derece 45
dakika doğrultuda ve 1410 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 2034 metre güneyde (b)ye
doğru çizgi, (b)den 1729 metre batıda (c)ye doğru çizgi, (c)den 308 metre güneyde (d)ye doğru
çizgi, (d)den 2320 metre batıda (e)ye doğru çizgi, (e)den 1849 metre güneyde (f)ye doğru çizgi,
(f)den 2076 metre batıda (g)ye doğru çizgi, (g)den 925 metre güneyde (h)ye doğru çizgi, (h)den
489 metre batıda (i)ye doğru çizgi, (i)den 308 metre güneyde (j) doğru çizgi, (j)den 977 metre ba
tıda (k)ye doğru çizgi, (k) köşesi 1/25.000 ölçekli M 4 1 - M haritasındaki 905 metre yükseltili Dür
bün Tepe nirengisinden N-263 derece 00 dakika doğrultuda ve 1695 metre uzaklıktadır, (k)den
3698 metre kuzeyde (l)ye doğru çizgi, (l)den 1465 metre doğuda (m)ye doğru çizgi, (m)den 616
metre kuzeyde (n)ye doğru çizgi, (n)den 1221 metre doğuda (o)ya doğru çizgi, (o)dan 308 metre
kuzeyde (p)ye doğru çizgi, (p)den 1221 metre doğuda (r)ye doğru çizgi, (r)den 462 metre kuzey
de (s)ye doğru çizgi, (s)den 977 metre doğuda (t)ye doğru çizgi, (t)den 339 metre kuzeyde (u)ya
doğru çizgi, (u)dan 2705 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)ya doğru çizgi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile A R C O Turkey Inc.Şirketinin sahaya ilave suretiy
le işletme sahasının tadili hakkındaki evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümleri
ne şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tesbit edildikten sonra 6326 Sayılı Petrol Kanu
nu'nun 90.maddesi gereğince sahanın tadil edilmesine karar verildi.
2582/1-1
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14 ŞUBAT 2000 GÜNÜ SAAT 16:00'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T M E R K E Z BANKASI KURLARI

BÜLTEN NO: 2000/29
DÖVİZİN CİNSİ

1 ABD DOLARI
1 AVUSTRALYA DOLARI
1 DANİMARKA KRONU
1 İNGİLİZ STERLİNİ
1 İSVİÇRE FRANGI
1 İSVEÇ KRONU
1 JAPON YENİ
1 KANADA DOLARI
1 KUVEYT DİNARI
1 NORVEÇ KRONU
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO
1 ALMAN MARKI
1 BELÇİKA FRANGI
1 LÜKSEMBURG FRANGI
1 İSPANYOL PEZETASI
1 FRANSIZ FRANGI
1 İRLANDA LİRASI
100 İTALYAN LİRETİ
1 HOLLANDA FLORİNİ
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU
1 FİN MARKKASI
1 BULGAR LEVASI
1 İRAN RİYALİ
1 ROMEN LEYİ
1 SURİYE LİRASI
1 ÜRDÜN DİNARI
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ
1 YUNAN DRAHMİSİ

DÖVİZ

DÖVİZ

EFEKTİF

ALIŞ

SATIŞ

ALIŞ

562,077
354,065
74,437
893,735
344,405
64,931
5,177
387,728
1,820,941
68,419
150,319
554.488
283,505
13,746
13,746
3,333
84,531
704,054
28,637
251,615
40,297
2,766
93.258

564,787
356,381
74,804
898,407
346,623
65,607
5,211
389,481
1,844,925
68,881
150,590
557,162
284,872
13,812
13,812
3,349
84,939
707,450
28,775
252,829
40,491
2,779
93,708

EFEKTİF
SATIŞ

561,684
352,436
74,385
893,109
343,888
64,886
5,158
386,293
1,793,627
68,371
149,192

565,634
358,519
74,976
899,755
347,143
65,758
5,231
390,961
1,872,599
69,039
151,719

283,307
13,725
13,643
3,326
84,404
699,830
28,551
251,238
40,237
2,745
93.193
127,584
99
18
4,814
694,998

285,214
13,833
23,916
3,357
85,066
711,695
28,884
253,208
40,552
2,800
93.924
192,576
150
27
7,222
783,721
119,845
1,669

113,999

1.532
ÇAPRAZ KURLAR

1 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI
1 ABD DOLAR)
1 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI
1 EURO
1 İNGİLİZ STERLİNİ
1 KUVEYT DİNARI

1.5848
7.5502
1.6294
8.6087
108.39

1.4501
8.1995
3.7505
0.9865
1.5907
3.2666

AVUSTRALYA DOLARI
DANİMARKA KRONU
İSVİÇRE FRANGI
İSVEÇ KRONU
JAPON YENİ
KANADA DOLARI
NORVEÇ KRONU
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
ABD DOLARI
ABD DOLARI
ABD DOLARI

EURO DÖNÜŞÜM KURLARI

1.95583 ALMAN MARKI
40.3399 BELÇİKA FRANGI

1 EURO

40.3399
166.386
6.55957
0.787564
1936.27
2.20371
13.7603
200.482
5.94573

LÜKSEMBURG FRANGI
İSPANYOL PEZETASI
FRANSIZ FRANGI
İRLANDA LİRASI
İTALYAN LİRETİ
HOLLANDA FLORİNİ
AVUSTURYA ŞİLİNİ
PORTEKİZ ESKÜDOSU
FİN MARKKASI

BİLGİ İÇİN;

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)

1.3472 ABD DOLARI
760.881 TÜRK LİRASI
TÜRKİYE CUMHURİYET M E R K E Z BANKASI
İDARE MERKEZİ

15 Ş u b a t 2 0 0 0 - S a y ı : 23965

RESMÎ G A Z E T E

Sayfa : 476

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BAt*.ASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 15.02.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1- ÜZERİNOE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR,
t T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
VADE
VADEYE KALAN
BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ
TCMB KODU
I S I N KODU
GÜN SAYISI
( 1 0 0 , 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
17.02.2000
16.03.2000
22.03.2000
21.04.2000
03.05.2000
20.09.2000
13.12.2000
21.OZ.2001
15.03.2000
19.04.2000
17.05.2000
07.06.2000
23.08.2000
23.05.2001
16.02.2000
19.04.2000
10.05.2000
15.03.2000
24.05.2000

12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
13T
14T
14T
14T
14T
14T
16T
3B
3B
3B
6B
7B

TRT170200T17
TRT160300T17
TRT220300T19
TRT210400T19
TRT030500T10
TRT200900T15
TRT131200T19
TRT210201T28
TRT150300T18
TRT190400T13
TRT170500T14
TRT070600T15
TRT230800T13
TRT230501T15
TRB160200T18
TRB190400T13
TRB100500T11
TRB150300T18
TRB240500T15

2
30
36
66
78
218
302
372
29
64
92
113
190
463
1
64
85
29
99

99,738
97,104
96,572
93,946
92,906
81,347
75,102
70,541
91,647
e9,005
87,146
83,307
76,673
64,736
99,251
94,120
92,302
94,652
88,126

2-VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLHAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU 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 E D İ L İ R . )
VADE
KUPON
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ
TCMB KODU
ISIN KODU
FAİZ ORANI
( 1 0 0 , 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
14.07.2000
14.07.2000
14.07.2000
17.02.2000
23.03.2000
24.03.2000
21.04.2000
23.04.2000
24.04.2000
04.05.2000
30.05.2000
21.09.2000
22.09.2000
05.11.2000
14.12.2000

12H1
12H1A
12H1K
12T-0Z
12T-0Z
12T-0Z
12T-0Z
12T-0Z
I2T-0Z
12T-0Z
12T-0Z
12T-0Z
12T-0Z
12T-0Z
12T-0Z

TRH140700T19
TRH140700A10
TRH140700K18
TRT170200T25
TRT230300T18
TRT240300T17
TRT210400T27
TRT230400T17
TRT240400T16
TRT040500T19
TRT300500T17
TRT210900T14
TRT220900T13
TRT051100T10
TRT141200T18

TUFE*20
TÜFE*20
TÜFE*20
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE
TEFE

156,825
86,806
70,019
16*5,964
160,549
160,402
156,326
15^,037
l£5,893
1^4,452
-l>=!rj,737
1SJ},232
135,103
12(9,551
1£4>851
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 15.02.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
VADE
TARİHİ
15.12.2000
28.12.2000
31.12.2000
05.05.2000
05.03.2000
05.03.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
13.08.2000
13.08.2000
13.08.2000
01.10.2000
01.10.2000
01.10.2000
04.10.2000
04.10.2000
04.10.2000
22.10.2000
22.10.2000
22.10.2000
29.10.2000
29.10.2000
29.10.2000
01.11.2000
01.11.2000
01.11.2000
04.11.2000
04.11.2000
04.11.2000
18.11.2000
18.11.2000
18.11.2000
22.11.2000
22.11.2000
22.11.2000
25.11.2000
25.11.2000
25.11.2000
01.12.2000
01.12.2000
01.12.2000
03.12.2000
03.12.2000
03.12.2000
06.12.2000
06.12.2000
06.12.2000
14.01.2001
14.01.2001
14.01.2001

TCMB KODU
12T-0Z
12T-0Z
12T-0Z
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
12T1
12T1A
12T1K
-

ISIN KODU
TRT151200T17
TRT281200T12
TRT311200T17
TRT050300T10
TRT050300A11
TRT050300K19
TRT160400T16
TRT160400A17
TRT160400K15
TRT130800T15
TRT130800A16
TRT130800K14
TRT011000T15
TRT011000A16
TRT011000K14
TRT041Ö00T12
TRT041000A13
TRT041000K11
TRT221000T1O
TRT221000A11
TRT221000K19
TRT291000T13
TRT291000A14
TRT291000K12
TRT011100T14
TRT011100A15
TRT011100K13
TRT041100T11
TRT041100A12
TRT041100K10
TRT181100T15
TRT181100A16
TRT181100K14
TRT221100T19
TRT221100A10
TRT221100K18
TRT251100T16
TRT251100A17
TRT251100K15
TRT011200T13
TRT011200A14
TRT011200K12
TRT031200T11
TRT031200A12
TRT031200K10
TRT061200T18
TRT061200A19
TRT061200K17
TRT140101T10
TRT140101A11
TRT140101K19

KUPON
FAİZ ORANI
TEFE
TEFE
TEFE
TÜFEKİO
TÜFE*10
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFE*10
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFE*10
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFE*10
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFE*10
TÜFEKİO
TÜFE*10
TÜFEKİO
TÜFEKİO
.TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO
TÜFEKİO

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(100,000.-TL ÜZERİNDEN)
124,734
123,215
122,868
181,393
98,091
83,302
167,581
94,381
73,200
137,095
84,356
'52,739
le4,632
80,496
44,136
122,546
80,266
42,280
11-7,997
78,900
39,097
116,417
78,376
38,041
115,771
78,152
37,619
113,512
77,930
35,582
110,365
76,900
33,465
109,298
76,609
32,689
108,630
76,391
32,239
107,290
75,958
31,332
107,547
75,815
31,732
106,856
75,600
31,256
97,659
72,875
24,784
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TÜRKİYE

CUMHURİYET

LERİNİN

T İ P VE VADELER İ T İ B A R I Y L A

MERKEZ B A N K A S I N C A

ĞİNDEKİ

GÜNLÜK

KUPON
TCMB KODU
12T1
12T1A
12T1K

2 1 . 0 2 ..2001
2 1 . 0 2 ,,2001
2 1 . 0 2 ,,2001

12T1
12T1A

2 8 . 0 2 .,2001
2 8 . 0 2 .,2001
0 7 . O î . .2001
0 7 . 0 3 ..2001
0 7 . 0 5 ,2001
1 4 . 0 3 ,.2001
1 4 . 0 3 .,2001
1 4 . 0 3 ..2001
2 1 . 0 3 ,.2001
2 1 . 0 3 ,.2001
2 1 . 0 3 ,.2001
0 9 . 0 8 .,2000
0 9 . 0 8 ..2000
0 9 . 0 8 ., 2000
3 1 . 0 3 ,,2000
0 6 . 0 1 ..2001
2 1 . 0 2 .,2001
2 1 . 0 3 ,.2001
0 3 . 1 0 ..2001

I S I N KODU

FAİZ

GÖSTERGE

SENET

NİTELİ

TÜFE*10

TRT210201A11

TÜFE*10
TÜFE*10

92,255
70,341

TRT280201K12
TRT070301T17
TRT070301A18
TRT070301K16
TRT140301T18
TRT140301A19
TRT140301K17
TRT210301T27

13T1
13T1A
13T1K
13T1
13T1A
13T1K
13T1
13T1A
13T1K

TRT210301A10
TRT210301K18
TRT090800T11
TRT090800A12
TRT090800K10

14T1
14T1A
14T1K
24T-0Z
24T4
24T4

TRT310300T18
TRT060101T10

24T4

TRT210301T19
TRT031001T12
TRT230102T18

TRT210201T10

TRT010101T15
TRT010102T14

0 1 . 0 1 .,2003
0 1 . 0 1 . 2004

TRT010103T13
TRT010104T12

TRT010901T17
TRT240702T11
TRT140802T12
TRT070400T17

60T-0Z
60T-OZ

4-T.C.

BAŞBAKANLIK,HAZİNE

DEVLET

İ Ç BORÇLANMA

70,799
21,779

21,914

TÜFE»10

91,933

TÜFE«10
TÜFE*10

69,886
22,047
91,612

TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE*10
TÜFE*10

69,436
22,176
91,293
68,990
22,303
90,974

TÜFE»10
TÜFE*10

68,547

TÜFE»10
TÜFE*23 . 7
TÜFE»23 .7
TÜFE*23 .7
TEFE

22,427
166,737
84,679
82,058
155,180

22.00
22.00

133,869
145,666
135,241

20.00
18.00

133,694
100,475

9.72
TEFE+6
10.52

154,324
102,602
114,182
167,836
127,179

19.92
TEFE»1.15
TEFE+6
TEFE+6

131,453
147,233
163,183

TEFE+6
TEFE+6

MÜSTEŞARLIĞINCA

İHRAÇ

EDİLEN

SENETLERİ

VADE

BUGÜNKÜ
TCMB KODU

14.07.2000
07.09.2000

1ZH401
12H401

25.08.2000
24.09.2001
20.12.2001

12T401
24T201
24T201

DEĞER

ÜZERİNDEN)

92,578

TRT280201T13
TRT280201A14

12T1A
12T1K

BUGÜNKÜ

(100,000.-TL

TUFE*10
TÜFE»10
TÜFE*10

TRT210201K19

12T1K
12T1

KUPON D A H İ L

ORANI

TRT140201T19
TRT140201A10
TRT140201K18
TRT210201T36

24T4
2 3 . 0 1 ..2002 24T4D
0 1 . 0 9 ,.2001 3 6 T - 0 Z
2 4 . 0 7 ,.2002 36T4D
1 4 . 0 8 ..2002 36T4D
0 7 . 0 4 . 2000 6 0 T - O Z
0 1 . 0 1 .,2001 6 0 T - O Z
0 1 . 0 1 . 2002 6 0 T - O Z

TARİHİ

D E V L E T İ Ç BORÇLANMA

TARİHİNDEKİ

DEĞERLERİ:

1 4 . 0 2 ,.2001
1 4 . 0 2 .,2001
1 4 . 0 2 ..2001

2 8 . 0 2 .,2001

BELİRLENEN

15.02.2000

VADE
TARİHİ
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I S I N KODU

(1

TRH140700F15
TRH070900F12
TRT250800F17
TRT240901F16
TRT201201F15

5 - T . C . BAŞBAKANLIK,KAMU O R T A K L I Ğ I
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

İDARESİ

DEĞER

AMERİKAN DOLARI K A R Ş I L I Ğ I 1
568,007
574,677
577,086
589,293
570,832

BAŞKANLIĞINCA

İHRAÇ

EDİLEN

TÜRKİYE

CUMHURİYET

LERİNİN

T İ P VE VADELER İ T İ B A R I Y L A

ĞİNDEKİ

GÜNLÜK

MERKEZ BANKASINCA

BELİRLENEN

D E V L E T İ Ç BORÇLANMA

15.02.ZOOO TARİHİNDEKİ

31.03.2000

BUGÜNKÜ
TCMB KODU
OG

I S I N KODU

0 6 . ,07,.2000
3 1 ..07..2000
06.,10..2000
0 4 . . 0 1 ,. 2 0 0 1
1 7 .. 0 2 . 2 0 0 0
10.,10,.2000
14..12.,2000
17..02..2000

TCMB KODU
120T
120T
120T
120T
1 2 0 T - -D
1 2 0 T - -D
1 2 0 T - •D
2 4 0 T - •D

(1

SENET

NİTELİ

TRG060700T10
TRG3107O0T19
TRG061000T15
TRG040101T17
TRG170200T20
TRG101000T19
TRGI41Z00T13
TRG170200T12

KARŞILIĞI)

557,311

BAŞKANLIĞINCA

I S I N KODU

DEĞER

AMERİKAN DOLARI

TRG310300F19
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Sayfa: 479

RESMÎ G A Z E T E

15 Şubat 2000 - S a y ı : 23965
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BUGÜNKÜ OEĞER

(100,000.-TL

*
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114,189
184,435

7 - Y U K A R I D A K İ MADDELERDE B E L İ R T İ L E N L E R D I Ş I N D A K A L A N D E V L E T İ Ç
S E N E T L E R İ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN D E Ğ E R L E N D İ R İ L E C E K T İ R .

BORÇLANMA

Sayfa: 480

RESMÎ G A Z E T E

15 Şubat 2 0 0 0 - S a y ı : 23965

İÇİNDEKİLE R
YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
Milletlerarası Andlaşmalar
99/13898 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Gümrük Hiz
metleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması'nın Onaylanması
Hakkında Karar
99/13903 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma
Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması 'nın Onaylanması Hakkında Karar
2000/21 Türkiye-Tunus V. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nun
Onaylanması Hakkında Karar
2000/25 Oman-Türkiye Karma Komite II. Dönem Toplanüsı Mutabakat Zaptı'nın Onay
lanması Hakkında Karar
2000/27 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçak
çılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol un Onaylanması Hakkında Karar
2000/38 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü
(UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi
Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
2000/63 Bozüyük-Mekece Otoyol Projesi ve İstanbul Boğazı Tüpgeçit İnşaatı Projesi'nin
Finansmanı İçin Japon Denizaşın Ekonomik İşbirliği Fonundan Sağlanan Krediye
Dair Nota ve Eki Müzakere Kayıtları ile Anlaşmalar ve Ek Mektuplann
Onaylanması Hakkında Karar

1
31
51
64

82

129

141

Milletlerarası Sözleşmeler
99/13909 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'nin Çekince
ile Onaylanması Hakkında Karar
2000/36 Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin, Sözleşme'nin 2 nci Maddesinin 2 ve 3 Numaralı Fıkralarında Belirtilen
Seçme Haklarını Kullanmak ve Sözleşmenin II Sayılı Ekinde Yer Alan 1, 6, 8 ve
12 Sayılı Çekinceler Konulmak Sureliyle Onaylanması Hakkında Karar

246

267

Yönetmelikler
—
—
—
—
—

Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına İzin
Verilmesine İlişkin Yönetmelik
Ön Güvenlik Analiz Raporu Kapsamında Kalite Temin Esasları Yönetmeliği
Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Yönetmelik

310
366
380
384
385

Tebliğler
—
—

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Olmak Üzere Yapılacak
Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (No: 2000/2)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-04 Nolu Kararı

387
392

Sirküler
—

Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı
Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler

393

İlânlar
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

397
429
470
475

Perakende Satış F i y a t ı : (KDV. dahil) 900.000,-TL.

