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Türkiye Cumhuriyeti
İle

Özbekistan Cumhuriyeti
Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti bundan sonra "Taraflar" olarak anı
lacaktır.
Özellikle bir Taraf yatırımcılarının, diğer Tarafın (İlkesinde yapacakları yatırımlarla i l 
gili olmak üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile,
Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve
teknoloji akımı ile Tarafların ekonomik gelişmesini teşvik edeceğini kabul ederek,
İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin bi
çimde kullanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye ta
bi tutulmasının gerektiği hususunda mutabık kalarak,
Yatırımların teşvik edilmesi ve karşılıklı korunması için bir anlaşma yapılması kararıyla,
Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır :
MADDE I
Tanımlar
İşbu Anlaşmada :
1. "Yatırımcı" terimi :
a) Taraflardan herhangi birinin yürürlükteki yasalarına göre vatandaşı sayılan gerçek
kişileri,
b) Taraflardan herhangi birinin yürürlükteki yasalarına uygun olarak kurulmuş ve genel
idare merkezi o Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, firmalar ya da iş ortaklıktan gibi tüzelki
şileri ifade eder.
2. "Yatırım" terimi, ev sahibi Tarafın ülkesindeki yasalara ve diğer mevzuata uygun
olarak, bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıda belirtilen kıymetleri ifade eder :
i) Hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın diğer şekilleri;
ii) Yeniden yatırımda kullanılan gelirler, para alacakları veya bir yatırımla ilgili, malî
değeri olan ve yasalara uygun olarak edinilen diğer haklar;
iii) Taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda ipotek, haciz, rehin gibi ayni haklar ve
benzeri diğer haklar;
iv) Telif hakları; patentler, lisanslar, sınaî tasarımlar, teknik prosesler gibi sınaî ve fik
ri mülkiyet haklan; aynı zamanda ticarî markalar, peştemaliye, know-how ve benzeri diğer
haklar;
v) Tarafların ülkelerinde doğal kaynakların aranması, istihracı, işlenmesi ve kullanıl
ması gibi konularda, yasalar veya yasalara uygun olarak aktedilmiş bir sözleşme uyarınca sağ
lanan iş imtiyazları,
3. "Gelirler" terimi, bir yatırımdan elde edilen, bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla,
kâr, faiz ve temettüleri ifade eder.
4. " Ü l k e " terimi, Taraflar arasında kabul edildiği şekliyle kara sınırlan, karasuları
ve kıta sahanlığını kapsamak üzere yatırıma ev sahipliği yapan Tarafın uluslararası hukuk çer
çevesinde egemenlik veya yargı hakkının bulunduğu sınırlar içinde kalan ülke anlamına gele
cektir.
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M A D D E II
Yatırımların Korunması ve Teşviki
1. Her bir Taraf, kendi ülkesindeki yatırımlara ve bunlarla ilgili faaliyetlere, herhan
gi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda uygulanandan daha az
elverişli olmayan koşullarda, ilgili yasaları ve diğer mevzuatına uygun olarak izin verecektir.
2. Her bir Taraf, gerçekleşmiş olan yatırımlara; kendi yatırımcılarının ya da herhangi
bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda, uygulanandan -hangisi daha
elverişli ise- daha az elverişli olmayan bir muamele uygulanmasını sağlayacaktır.
3. Tarafların ülkelerine yabancıların girmesi, kalması ve istihdam edilmesi ile ilgili ya
salarına ve diğer mevzuatına uygun olarak:
a) Taraflardan her biri, kendi ülkesindeki bir yatırımın faaliyete geçmesi ile ilgili ola
rak önemli düzeyde sermaye veya diğer şekillerde kaynak aktarmayı taahhüt eden veya taah
hüt etme aşamasında olan diğer Taraf vatandaşları veya onların istihdam ettikleri kişilerin;
kuruluş, geliştirme idare ve danışmanlık maksadıyla, ülkesine girme ve ikamet etmelerine izin
verecektir;
b) Her bir Taraf, kendi ülkesinde yürürlükteki yasaları ve diğer mevzuatı çerçevesin
de, diğer Taraf yatırımcılarının yatınım için kurulmuş şirketlere, kendi seçtikleri idarî ve tek
nik personeli, milliyetleri ne olursa olsun istihdam etme izni verecektir.
4. Bu maddenin hükümleri, Taraflardan herhangi birinin yapmış olduğu aşağıda be
lirtilen türdeki anlaşmalar için uygulanmayacaktır :
a) Halihazırda yapılmış ya da gelecekte yapılacak gümrük birliği, bölgesel ekonomik
örgütlenme ya da benzeri nitelikte uluslararası anlaşmalar;
b) Kısmen ya da tümüyle vergilendirme ile ilgili anlaşmalar.
M A D D E III
Kamulaştırma ve Tazminat
1. Kamu yararı amacıyla, ayrımcı olmayan, zamanında, yeterli ve etkin tazminat öde
yerek ve kanunî yollarla ve işbu Anlaşmanın II. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun
olarak yapılan işlemler dışında Taraflardan hiçbiri, kendi ülkesi sınırları içerisindeki diğer Taraf
yatırımcılarının yatırımlarını, devletleştirme, kamulaştırma ve benzeri etkileri yaratan uygu
lamalara tabi tutmayacaktır.
2. Söz konusu tazminat, kamulaştırılacak yatırımın kamulaştırma işleminin uygulan
masından ya da bildirilmesinden hemen önceki gerçek değerine eşit olacaktır. Tazminat, ge
cikme olmaksızın ödenecek ve madde IV, paragraf 2'de belirtilen şekilde serbestçe transfer
edilebilir olacaktır.
3. Taraflardan birinin yatırımcılarının yatırımlarının savaş, ayaklanma, iç karışıklık
lar ya da benzeri olaylar nedeniyle diğer Tarafın ülkesinde zarar veya ziyana uğraması halin
de, diğer Taraf, onları söz konusu zararların karşılanması bakımından kendi yatırımcılarına
ya da üçüncü bir ülke yatırımcılarına yaptığı muameleden daha az elverişli olmamak kaydıy
la, hangisi daha elverişli ise o muameleye tabi tutacaktır.
M A D D E IV
Ülkeye İade ve Transferler
1. Herbir Taraf, bir yatırımla ilgili tüm transferlerin kendi ülkesi içine ve dışına ma
kul olmayan bir gecikme olmaksızın yapılmasına iyi niyetle izin verecektir. Bu transferlere aşa
ğıdakiler dahildir :
a) Gelirler;
b) Bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satılması veya tasfiye edilmesinden elde
edilen meblağlar;
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c) Madde III çerçevesinde ödenecek tazminatlar;
d) Yatırımlarla ilgili olarak alınmış kredilerin ana para ve faiz ödemeleri;
e) Bir Tarafın, diğer Tarafın ülkesindeki bir yatırımıyla ilgili olarak istihdam ettiği,
çalışma izinleri alınmış yabancı uyruklu personelin hak ettiği maaş, ücret ve diğer gelirleri;
0 Yatırım ihtilaflarından kaynaklanan ödemeler.
2. Transferler, yatırımcı ile ev sahibi Taraf arasındaki aksi kararlaştırılmadır takdir
de, yatırımın yapıldığı konvertibi para birimi üzerinden ya da herhangi bir konvertibl para
birimi ile transfer tarihinde geçerli olan kambiyo kuru üzerinden yapılacaktır.
MADDE V
Halefiyet
1. Taraflardan birinin bir yatırımcısının yaptığı yatırım, yasalara uygun olarak oluş
turulmuş bir sistem altında ticarî olmayan risklere karşı sirgorta ettirilmiş ise, sigortalayanın
ilgili sigorta anlaşması şartlarından kaynaklanan halefiyet hakkı diğer Tarafça kabul edilecektir.
2. Sigortalayan, yatırımcının sahip olduğu hakların üzerinde bir hakka sahip olmaya
caktır.
3. Taraflardan biri ile sigortalayan arasında çıkabilecek ihtilaflar, işbu Anlaşmanın
VII. maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak çözümlenecektir.
M A D D E VI
Derogasyon
İşbu Anlaşma, yatırımlara veya yatırımlarla ilgili faaliyetlere, benzer durumlarda, bu
Anlaşmadan daha elverişli koşullar sağlayan;
a) Tarafların yasaları ve diğer mevzuatı, idarî uygulama, prosedür veya idarî ya da
yargısal kararların;
b) Uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin;
c) Taraflardan birinin bir yatırım anlaşması veya bir yatırım müsaadesi kapsamında
üstlendiği yükümlülüklerin;
Uygulanmasına mani olmayacaktır.
M A D D E VII
Taraflardan Biri ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasında Çıkan İhtilafların
Çözümlenmesi
1. Taraflardan biri diğer Tarafın bir yatırımcısı arasında o yatırımcının yatırımı ile
ilgili olarak çıkan ihtilaflar, yatırımcı tarafından ev sahibi Tarafa ayrıntılı bir şekilde yazılı
olarak bildirilecektir. Yatırımcı ile ilgili Taraf, söz konusu ihtilafları mümkün olduğunca kar
şılıklı iyi niyetli görüşmeler yaparak çözüme kavuşturacaktır.
2. Bu ihtilafların, yukarıda 1. paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren
altı ay içinde çözüme kavuşturulamaması halinde, yatırımcının ihtilaf konusunu ev sahibi Ta
rafın usul ve yasalarına göre adlî mahkemesine götürmüş olması ve bir yıl içinde karar veril
memiş olması kaydıyla, söz konusu ihtilaf, yatırımcının kararına göre aşağıda belirtilen
Uluslararası Yargı Makamlarına sunulabilir.
a) "Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım İhtilaflarının Çö
zümlenmesi Hakkında Sözleşme" uyarınca kurulmuş Uluslararası Yatırım İhtilafları Çözüm
Merkezi (ICSID) (her iki Taraf da bu Sözleşmeyi imzalamış ise)
b) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL)'ın Ha
kemlik Kuralları uyarınca, bu amaçla kurulacak bir hakem mahkemesi (her iki Taraf da Bir
leşmiş Milletlere üye ise);
c) Paris Uluslararası Ticaret Odasının Hakem Mahkemesi;
3. Tahkim Kararlan, uyuşmazlığın bütün tarafları bağlayıcı ve kesin olacaktır. Ta
raflar, söz konusu karan kendi ulusal yasalarına göre yerine getirecektir.
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M A D D E VIII
Taraflar Arasındaki İhtilafların Çözümlenmesi
1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak araların
da çıkabilecek ihtilafları iyi niyetle hareket ederek ve işbirliği içerisinde süratle ve adil şekilde
çözüme kavuşturacaklardır. Bu açıdan, Taraflar söz konusu çözüme varmak için doğrudan
ve anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar aralarında bir ihtilaf çıkmasın
dan itibaren altı ay içerisinde yukarıda belirtilen şekilde bir çözüme varamazlarsa, bu ihtilaf,
Taraflardan birinin isteği üzerine üç üyeden oluşan bir tahkim kuruluna sunulabilir.
2. Böyle bir isteğin alınmasından itibaren iki ay içinde, her bir Taraf birer hakem ta
yin edeceklerdir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan
olarak seçeceklerdir. Taraflardan birinin belirtilen sürede bir hakem tayin edememesi halin
de, karşı Taraf, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından bir hakem tayin etmesini isteyebilir.
3. Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay içinde bir Başkan seçemezlerse, bu
Başkan, Taraflardan birinin isteği üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından ta
yin edilecektir.
4 . E ğ e r işbu maddenin yukarıdaki 2. ve 3. paragraflarında belirtilen hallerde, Uluslar
arası Adalet Divanı Başkanının söz konusu görevi yerine getirmesinde engel bulunuyorsa, ya
da Taraflardan birinin milliyetinde ise, bu atama, Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır.
Eğer Başkan Yardımcısının da söz konusu görevi yerine getirmesinde engel bulunuyorsa, ya
da taraflardan birinin milliyetinde ise, bu atama, Uluslararası Adalet Divanının en kıdemli
ve Taraflardan birinin milliyetinde olmayan bir üyesi tarafından yapılacaktır.
5. Tahkim Kurulu, Başkanın seçilmesinden itibaren üç ay içinde, işbu Anlaşmanın öteki
koşullarına uygun olacak şekilde tahkim kurallarını saptayacaktır. Böyle bir saptama yapıla
maz ise, tahkim kurulu, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından kuralları saptamasını isteye
cek ve genelde kabul edilmiş uluslararası tahkim usulü kuralları göz önünde bulundurulacaktır.
6. Aksi kabul edilmediği takdirde, tüm işlemler ve duruşmalar, üçüncü hakemin se
çildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde tamamlanacaktır ve tahkim kurulu, son işlem tarihin
den ya da son duruşma tarihinden itibaren, hangisi sonra ise, iki ay içinde kararını verecektir.
Tahkim Kurulu çoğunluk oyu ile karar verecek ve bu karar Tarafları bağlayıcı olacaktır.
7. Başkan ve diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar, Ta
raflarca eşit oranda ödenecektir. Ancak, Tahkim Kurulu, re'sen Taraflardan birinin bu ücret
leri daha yüksek oranda ödemesini kararlaştırabilir.
8. Eğer bir ihtilaf, Madde VII koşullarına uygun olarak bir uluslararası tahkim kuru
luna götürülmüşse ve hâlâ o kurulda işlem görüyorsa, işbu madde koşulları uyarınca başka
bir uluslararası tahkim kuruluna götürülmeyecektir. Bu durum, Taraflar arasında doğrudan
ve anlamlı görüşmeler yapılmasını önlemeyecektir.
MADDE IX
Yürürlüğe Girme
1 . İ ş b u Anlaşma, onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. On yıl
süre ile geçerli olacak ve işbu maddenin 2. paragrafı uyarınca sona erdirilmediği takdirde yü
rürlükte kalmaya devam edecektir. Yürürlüğe girdiği sırada mevcut yatırımlar ve yürürlük ta
rihinden sonra yapılacak ya da iktisap edilecek yatırımlar için geçerli olacaktır.
2. Taraflardan biri, söz konusu on yıllık sürenin sonunda, ya da sona erme tarihin
den sonra herhangi bir zamanda geçerli olmak üzere, karşı Tarafa bir yıl önceden yazılı bir
bildirim vererek işbu Anlaşmayı sona erdirebilir.
3. İşbu Anlaşma, Taraflar arasında yazılı bir Anlaşma yapılarak değiştirilebilir. Böy
le bir değişiklik, bunun uygulanması için gereken tüm ulusal işlemler tamamlandıkdan ve Ta
raflar bu tamamlamanın yapıldığını karşı Tarafa bildirdikten sonra yürürlüğe girecektir.
4. İşbu Anlaşmanın sona erdiği tarihten önce yapılan veya iktisap edilen ve işbu A n 
laşmanın uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, işbu Anlaşmanın tüm diğer maddelerinin ko
şullan, sona erme tarihinden itibaren on yıl süre ile geçerli olacaktır.
İşbu Anlaşma, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır.
Taşkent'te 28/4/1992 tarihinde, İngilizce iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

Özbekistan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
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Agreement Between
The Republic of Turkey
and
The Republic of Uzbekistan
Concerning the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
The Rebuplic of Turkey and The Republic of Uzbekistan, hereinafter called the Parties.
Desiring to promote greater economic cooperation between them, particularly with
respect to investment by investors of one Party in the territory of the other Party.
Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded such investment will
stimulate the flow of capital and technology and the economic developments of the Parties.
Agreeing that fair and equitable treatment of investment is desirable in order to main
tain a stable framework for investment and maximum effective utilization of economic
resources, and,
Having resolved to conclude an agreement concerning the encouragement and reciprocal
protection of investments,
Hereby agree as follows:
ARTICLE I
Definitions
For the purpose of this Agreement;
1 — The term "investor" means:
(a) natural persons deriving their status as nationals of either Party according to its
applicable law,
(b) corporations, firms or business associations incorporated or constituted under the
law in force of either of the Parties and having their headquarters in the territory of that Party.
2 — The term "investment", in conformity with the hosting Party's Laws and Regula
tions, shall include every kind of asset in particular, but not exclusively:
(i) shares, stocks or any other form of participation in companies,
(ii) returns reinvested, claims to money or any other rights to legitimate performance
having financial value related to an investment.
(iii) movable and immovable property, as well as any other rights in rem such as
mortgages, liens, pledges and any other similar rights,
(iv) copyrights, industrial and intellectual property rights such as patents, licenses, in
dustrial designs, technical processes, as well as trademarks, goodwill, know-how and other
similar rights,
(v) business concessions conferred by law or by contract, including concessions to search
for, cultivate extract or exploit natural reources on the territory of each Party as defined
hereafter.
3 — The term "returns" means the amounts yielded by an investment and includes in
particular,'though not exclusively, profit, interest, and dividends.
4 — The term "territory -includes the land boundaries, maritime areas and the con
tinental shelf delimited by mutual agreement between the parties concerned over which the
Party hosting the investment has sovereign rights or jurisdiction in accordance with interna
tional law.
,J
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A R T I C L E II
Promotion and Protection of Investments,
1 — Each Party shall permit in its territory investments, and activities associated
therewith, on a basis no less favourable than that accorded in similar situations to investments
of investors of any third country, within the framework of its laws and regulations.
2 — Each Party shall accord to these investments, once established, treatment no less
favourable than that accorded in similar situations to investments of its investors or to in
vestments of investors of any third country, whichever is the most favourable.
3 — Subject to the laws and regulations of the parties relating to the entry, sojourn
and employment of aliens;
(a) nationals of either Party shall be permitted to enter and remain in the territory of
the other Party for purposes of establishing, developing, administering or advising on the opera
tion of an investment to which they, or an investor of the first Party that employs them, have
committed or are in the process of committing a substantial amount of capital or other resources.
(b) companies which are legally constituted under the applicable laws and regulations
of one Party, and which are investments of investors of other Party, shall be permitted to
engage managerial and technical personnel of their choice, regardless of nationality.
4 — The provisions of this Article shall have no effect in relation to following agreements
entered into by either of the Parties.
(a) relating to any existing or future customs unions, regional economic organization
or similar international agreements,
(b) relating wholly or mainly to taxation.
A R T I C L E III
Expropriation and Compensation
1 — Investments shall not be expropriated, nationalized or subject directly or indirectly,
to measures of similar effect except, for. a public purpose, in a non-discriminatory manner,
upon payment of prompt, adequate and effective compensation, and in accordance with due
process of law and the general principles of treatment provided for in Article II of this
Agreement.
2 — Compensation shall be equivalent to the real value of the expropriated investment
before the expropriatory action was taken or became known Compensation shall be paid without
delay and be freely transferable as described in para. 2 Article 4.
3 — Investors of either Party whose investments suffer losses in the territory of the
other Party owing to war, insurrection, civil disturbance or other similar events shall be ac
corded by such other Party treatment not less favourable than that accorded to its own in
vestors or the investors of and third country, whichever is the most favourable treatment, as
regards any measures it adopts in relation to such losses.
A R T I C L E IV
Repatriation and Transfer
1 — Each Party shall permit in good faith all transfers related to an investment to be
made freely and without unreasonable delay into and out of its territory, such transfers include:
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(a) returns,
(b) proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment,
(c) compensation pursuant to Article III,
(d) reimbursements and interest payments deriving from loans in connection with investments,
(e) salaries, wages and other remunerations received by the nationals of one Party who
have obtained in the territory of the other Party the corresponding work permits relative to
an investment,
(f) payments arising from an investment dispute.
2 — Transfer shall be made in the convertible currency in which the investment has
been made or in any convertible currency at the rate of exchange in force at the date of transfer,
unless otherwise agreed by the investor and the hosting Party.
ARTICLE V
Subrogation
1 — If the investment of an investor of one Party is insured against non-commercial
risks under a system established by law, any subrogation of the insurer which stems from the
terms of the insurance agreement shall be recognized by the other Party.
2 — The insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which
the investor would have been entitled to exercise.
3 — Disputes between a Party and an insurer shall be settled in accordance with the
provisions of Article VII of this Agreement.
A R T I C L E VI
Derogation
This agreement shall not derogate from:
(a) laws and regulations, administrative practices or procedures or administrative or
adjudicatory decisions of either Party,
(b) international legal obligations, or
(c) obligations assumed by either Party, including those contained in an investment agreement or an investment authorization,
that entitle investments or associated activities to treatment more favourable than that
accorded by this Agreement in like situations.
A R T I C L E VII
Settlement of Disputes Between One Party
and Investors of the Other Party
1 — Disputes between one of the Parties and one investor of the other Party, in connection with his investment, shall be notified in writing, including a detailed information, by
the investor to the recipient Party of the investment. As far as possible, the investor and the
concerned Party shall endeavour to settle these disputes by consultations and negotiations in
good faith.
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2 — If these disputes cannot be settled in this way within six months following the date
of the wirtten notification mentioned in paragraph 1, the dispute can be submitted, as the
investor may choose, to:
(a) the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) set up by
the "Convention on.Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other
States", [in case both Parties become signatories of this Convention.]
(b) an ad hoc court of arbitration laid down under the Arbitration Rules of Procedure
of the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL), [in case both
parties are members of U.N.]
(c) the Court of Arbitration of the Paris International Chamber of Commerce,
provided that, if the investor concerned has brought the dispute before the courts of
justice of the Party that is a party to the dispute and a final award has not been rendered
within one year.
3 — The arbitration awards shall be final and binding for all parties in dispute. Each
Party commits itself to execute the award according to its national law.
A R T I C L E VIII
Settlement of Disputes Between the Parties
1 — The Parties shall seek in good faith and a spirit of cooperation a rapid and equitable
solution to any dispute between them concerning the interpretation or application of this Agreement. In this regard, the Parties agree to engage in direct and meaningful negotiations to arrive at such solutions. If the Parties cannot reach an agreement within six months after the
beginning of dispute between themselves through the foregoing procedure, the dispute may
be submitted, upon the request of either Party, to an arbitral tribunal of three members.
2 — Within two months of receipt of a request, each Party shall appoint an arbitrator.
The two arbitrators shall select a third arbitrator as Chairman, who is a national of a third
State. In the event either Party fails to appoint an arbitrator within the specified time, the
other Party may request the President of the International Court of Justice to make the appointment.
3 — If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the Chairman
within two months after their appointment, the Chairman shall be appointed upon the request of either Party by the President of the International Court of Justice.
4 — If, in the cases specified under paragraphs (2) and (3) of this Article, the President
of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or i f
he is a national of either Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and
if the Vice-President is prevented from carrying out the said fuction or i f he is a national of
either Party, the appointment shall be made by the most senior member of the Court who
is not a national of either Party.
5 — The tribunal shall have three months from the date of the selection of the Chairman to agree upon rules of procedure consistent with the other provisions of this agreement.
In the absence of such agreement, the tribunal shall request the President of the International
Court of Justice to designate rules of procedure, taking into account generally recognized rules
of international arbitral procedure.
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6 — Unless otherwise agreed, all submissions shall be made and all hearings shall be
completed within eight months of the date of selection of the third arbitrator, and the tribunal
shall render its decision within two months after the date of the final submissions or the date
of the closing of the hearings, whichever is later. The arbitral tribunal shall reach its deci
sions, which shall be final and binding, by a majority of votes.
7 — Expenses incurred by the Chairman, the other arbitrators, and other costs of the
proceedings shall be paid for equally by the Parties. The tribunal may, however, at its discre
tion, decide that a higher proportion of the costs be paid by one of the Parties.
8 — A dispute shall not be submitted to an international arbitration court undo- the
provisions of this Article, if the same dispute has been brought before another international
arbitration court under the provisions of Article VII and is still before the court. This will
not impair the engagement in direct and meaningful negotiations between both Parties.
A R T I C L E IX
Entering into Force
1 — This Agreement shall enter into force on the date on which the exchange of
instruments of ratification has been completed. It shall remain in force for a period of ten
years and shall continue in force unless terminated in accordance with paragraph 2 of this
Article. It shall apply to investments existing at the time of entry into force as well as to in
vestments made or acquired thereafter.
2 — Either Party may, by giving one year's written notice to the other Party, terminate
this Agreement at the end of the initial ten year period or at any time thereafter.
3 — This Agreement may be amended by written agreement between the Parties. Any
amendment shall enter into force when each Party has notified the other that it has completed
all internal requirements for entry into force of such amendment.
4 — With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of
this Agreement and to which this Agreement otherwise applies, the provisions of all of the
other Articles of this Agreement shall thereafter continue to be effective for a further period
of ten years from such date of termination.
IN WITNESS W H E R E O F , the respective plenipotentiaries have signed this Agreement.
D O N E at Tashkent on the day of 28/4/1992 in two authentic copies in English.

FOR T H E G O V E R N M E N T OF
T H E R E P U B L I C OF T U R K E Y

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

Hikmet ÇETİN
Minister of Foreign Affairs

Ubaidulla A B D U R A Z Z A K O V
Minister of Foreign Affairs
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Karar Sayısı : 95/6462
28 Nisan 1992 tarihinde Bişkek'te imzalanan, 15/9/1994 tarihli ve 4025 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlı
ğı'nın 3/1/1995 tarihli ve BDTY/26 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanu
nun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
M. KARAYALÇIN
Bsşb.Yrd. ve Dışişleri Bakanı

N. CEVHERİ
Devlet Bakam

Y. AKTUNA
Devlet Bakam

A. Ş. EREK
Devlet Bakam

M. GÜLCEGÜN
Devlet Bakanı

B. S. DAÇE
Devlet Bakam

Ö. ALPAGO
Devlet Bakam

A. E. KIRATLIOĞLU
Devlet Bakam

N. KURT
Devlet Bakanı

A. KÖYLÜOĞLU
Devlet Bakam

A. A. DOĞAN
Devlet Bakam

A.ATAÇ
Devlet Bakam

S. SÜMER
Devlet Bakanı

A. GÖKDEMİR
Devlet Bakam

Ş. ERDEM
Devlet Bakam

B. ALA GÖZ
Devlet Bakam

M. MOĞULTAY
Adalet Bakanı

M. GÖLHAN
Milli Savunma Bakanı

N. MENTEŞE
İçişleri Bakanı

1. ATTİLA
Maliye Bakam

N. AYAZ
Milli Eğitim Bakam

H. ÇULHAOĞLU
Bayındırlık ve İskan Bakanı

D. BARAN
Sağlık Bakam

M. KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakam

R ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakam

N. MATKAP
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. DÖNEN
Sanayi ve Ticaret Bakam

R. ŞAHİN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam V.

T. SAVAŞ
Kültür Bakam

Ş. ULUSOY
Turizm Bakam

H. EKİNCİ
Orman Bakam

R. AKÇALI
Çevre Bakam

Türkiye Cumhuriyeti
ile
Kırgızistan Cumhuriyeti
Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti bundan sonra "Taraflar" olarak anı
lacaklardır.
Özellikle bir Taraf yatırımcılarının, diğer Tarafın ülkesinde yapacakları yatırımlarla i l 
gili olmak üzere aralarındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile,
Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve
teknoloji akımı ile Tarafların ekonomik gelişmesini teşvik edeceğini kabul ederek,
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İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin bi
çimde kullanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların âdil ve hakkaniyete uygun muameleye ta
bi tutulmasının gerektiği hususunda mutabık kalarak,
Yatırımların teşvik edilmesi ve karşılıklı korunması için bir anlaşma yapılması kararıyla,
Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:
MADDE I
Tanımlar
İşbu Anlaşmada :
1. "Yatırımcı terimi" :
a) Taraflardan herhangi birinin yürürlükteki yasalarına göre vatandaşı sayılan gerçek
kişileri,
b) Taraflardan herhangi birinin yürürlükteki yasalarına uygun olarak kurulmuş ve genel
idare merkezi o Tarafın ülkesinde bulunan şirketler, firmalar ya da iş ortaklıkları gibi tüzelki
şileri ifade eder.
2. "Yatırım*' terimi, ev sahibi Tarafın ülkesindeki yasalara ve diğer mevzuata uygun
olarak, bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, aşağıda belirtilen kıymetleri ifade eder:
i) Hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın diğer şekilleri;
ii) Yeniden yatırımda kullanılan gelirler, para alacakları veya bir yatırımla ilgili, mali
değeri olan ve yasalara uygun olarak edinilen diğer haklar;
iii) Taşınır ve taşınmaz mallar, aynı zamanda ipotek, haciz, rehin gibi ayni haklar ve
benzeri diğer haklar;
iv) Telif haklan; patentler, lisanslar, sınai tasarımlar, teknik prosesler gibi sınai ve
fikri mülkiyet haklan; aynı zamanda ticari markalar, peştemaliye, know-how ve benzeri diğer
haklar;
v) Tarafların ülkelerinde doğal kaynakların aranması, istihracı, işlenmesi ve kullanıl
ması gibi konularda, yasalar veya yasalara uygun olarak aktedilmiş bir sözleşme uyarınca sağ
lanan iş imtiyazları.
3. "Gelirler" terimi, bir yatırımdan elde edilen, bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla,
kâr, faiz ve temettüleri ifade eder.
4. " Ü l k e " terimi, Taraflar arasında kabul edildiği şekliyle kara sınırlan, karasuları
ve kıta sahanlığını kapsamak üzere, yatırıma ev sahipliği yapan Tarafın uluslararası hukuk
çerçevesinde egemenlik veya yargı hakkının bulunduğu sınırlar içinde kalan ülke anlamına ge
lecektir.
M A D D E II
Yatırımların Korunması ve Teşviki
1. Her bir Taraf, kendi ülkesindeki yatırımlara ve bunlarla ilgili faaliyetlere, herhan
gi bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda uygulanandan daha az
elverişli olmayan koşullarda, ilgili yasaları ve diğer mevzuatına uygun olarak izin verecektir.
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2. Her bir taraf gerçekleşmiş olan yatırımlara; kendi yatırımcılarının ya da herhangi
bir üçüncü ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına, benzer durumda, uygulanandan -hangisi daha
elverişli ise- daha az elverişli olmayan bir muamele uygulanmasını sağlayacaktır.
3. Tarafların ülkelerine yabancıların girmesi, kalması ve istihdam edilmesi ile ilgili ya
salarına ve diğer mevzuatına uygun olarak:
a) Taraflardan her biri, kendi ülkesindeki bir yatırımın faaliyete geçmesi ile ilgili ola
rak önemli düzeyde sermaye veya diğer şekillerde kaynak aktarmayı taahhüt eden veya taah
hüt etme aşamasında olan diğer Taraf vatandaşları veya onların istihdam ettikleri kişilerin;
kuruluş, geliştirme, idare ve danışmanlık maksadıyla, ülkesine girme ve ikamet etmelerine izin
verecektir;
b) Her bir Taraf, kendi ülkesinde yürürlükteki yasaları ve diğer mevzuatı çerçevesin
de, diğer Taraf yatırımcılarının yatırımı için kurulmuş şirketlere, kendi seçtikleri idarî ve tek
nik personeli, milliyetleri ne olursa olsun istihdam etme izni verecektir.
4. Bu maddenin hükümleri, Taraflardan herhangi birinin yapmış olduğu aşağıda be
lirtilen türdeki anlaşmalar için uygulanmayacaktır:
a) Halihazırda yapılmış ya da gelecekte yapılacak gümrük birliği, bölgesel ekonomik
örgütlenme ya da benzeri nitelikte uluslararası anlaşmalar;
b) Kısmen ya da tümüyle vergilendirme ile ilgili anlaşmalar.
M A D D E III
Kamulaştırma ve Tazminat
1. Kamu yararı amacıyla, ayrımcı olmayan, zamanında, yeterli ve etkin tazminat öde
yerek ve kanunî yollarla ve işbu Anlaşmanın II. Maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun
olarak yapılan işlemler dışında Taraflardan hiç biri, kendi ülkesi sınırları içerisindeki diğer
Taraf yatırımcılarının yatırımlarını, devletleştirme, kamulaştırma ve benzeri etkileri yaratan
uygulamalara tabi tutmayacaktır.
2. Sözkonusu tazminat, kamulaştırılacak yatırımın kamulaştırma işleminin uygulan
masından ya da bildirilmesinden hemen önceki gerçek değerine eşit olacaktır. Tazminat, ge
cikme olmaksızın ödenecek ve Madde IV, paragraf 2'de belirtilen şekilde serbestçe transfer
edilebilir olacaktır.
3. Taraflardan birinin yatırımcılarının yatırımlarının savaş,ayaklanma, iç karışıklık
lar ya da benzeri olaylar nedeniyle diğer Tarafın ülkesinde zarar veya ziyana uğraması halin
de, diğer Tarafın, onları sözkonusu zararların karşılanması bakımından kendi yatırımcılarına
ya da üçüncü bir ülke yatırımcılarına yaptığı muameleden daha az elverişli olmamak kaydıy
la, hangisi daha elverişli ise o muameleye tabi tutacaktır.
M A D D E IV
Ülkeye İade ve Transferler
1. Herbir Taraf, bir yatırımla ilgili tüm transferlerin kendi ülkesi içine ve dışına ma
kul olmayan bir gecikme olmaksızın yapılmasına iyi niyetle izin verecektir. Bu transferlere aşa
ğıdakiler dahildir:
a) Gelirler;
b) Bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satılması veya tasfiye edilmesinden elde
edilen meblağlar;
c) Madde III çerçevesinde ödenecek tazminatlar;
d) Yatırımlarla ilgili olarak alınmış kredilerin ana para ve faiz ödemeleri;
e) Bir Tarafın, diğer Tarafın ülkesindeki bir yatırımıyla ilgili olarak istihdam ettiği,
çalışma izinleri alınmış yabancı uyruklu personelin hak ettiği maaş, ücret ve diğer gelirleri;
f) Yatırım ihtilaflarından kaynaklanan ödemeler.
2. Transferler, yatırımcı ile ev sahibi Taraf arasında aksi kararlaştırılmadığı takdir
de, yatırımın yapıldığı konvertibl para birimi üzerinden ya da herhangi bir konvertibl para
birimi ile transfer tarihinde geçerli olan kambiyo kuru üzerinden yapılacaktır.
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MADDE V
Halefiyet
1. Taraflardan birinin bir yatırımcısının yaptığı yatırım, yasalara uygun olarak oluş
turulmuş bir sistem altında ticarî olmayan risklere karşı sigorta ettirilmiş ise, sigortalayanın
ilgili sigorta anlaşması şartlarından kaynaklanan halefiyet hakla diğer Tarafça kabul edilecektir.
2. Sigortalayan, yatırımcının sahip olduğu hakların Özerinde bir hakka sahip olmaya
caktır.
3. Taraflardan biri ile sigortalayan arasında çıkabilecek ihtilaflar, işbu Anlaşmanın
VII. Maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak çözümlenecektir.
M A D D E VI
Derogasyon
İşbu Anlaşma, yatırımlara veya yatırımlarla ilgili faaliyetlere, benzer durumlarda, bu
Anlaşmadan daha elverişli koşullar sağlayan:
a) Tarafların yasaları ve diğer mevzuatı, idarî uygulama, prosedür veya idarî ya da
yargısal kararların;
b) Uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin;
c) Taraflardan birinin bir yatırım anlaşması veya bir yatırım müsaadesi kapsamında
üstlendiği yükümlülüklerin;
uygulanmasına mani olmayacaktır.
M A D D E VII
Taraflardan Biri ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasında Çıkan
İhtilafların Çözümlenmesi
1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasında o yatırımcının yatırımı
ile ilgili olarak çıkan ihtilaflar, yatırımcı tarafından ev sahibi Tarafa ayrıntılı bir şekilde yazılı
olarak bildirilecektir. Yatırımcı ile ilgili Taraf, söz konusu ihtilafları mümkün olduğunca kar
şılıklı iyi niyetli görüşmeler yaparak çözüme kavuşturacaktır.
2. Bu ihtilafların, yukarıda 1. paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren
altı ay içinde çözüme kavuşturulamaması halinde, yatırımcının ihtilaf konusunu ev sahibi Ta
rafın usul ve yasalarına göre adlî mahkemesine götürmüş olması ve bir yıl içinde karar veril
memiş olması kaydıyla, söz konusu ihtilaf, yatırımcının kararma göre aşağıda belirtilen
Uluslararası Yargı Makamlarına sunulabilir:
a) "Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım İhtilaflarının Çö
zümlenmesi Hakkında Sözleşme" uyarınca kurulmuş Uluslararası Yatırım İhtilafları Çözüm
Merkezi (ICSID) (her iki Taraf da bu Sözleşmeyi imzalamış ise);
b) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) nun Ha
kemlik Kuralları uyarınca, bir amaçla kurulacak bir hakem mahkemesi (her iki Taraf da Bir
leşmiş Milletlere üye ise);
c) Paris Uluslararası Ticaret Odası'nın Hakem Mahkemesi;
3. Tahkim Kararlan, uyuşmazlığın bütün tarafları bağlayıcı ve kesin olacaktır. Ta
raflar, sözkonusu kararı kendi ulusal yasalarına göre yerine getirecektir.
M A D D E VIII
Taraflar Arasındaki İhtilafların Çözümlenmesi
1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak araların
da çıkabilecek ihtilafları iyi niyetle hareket ederek ve işbirliği içerisinde süratle ve adil şekilde
çözüme kavuşturacaklardır. Bu açıdan Taraflar sözkonusu çözüme varmak için doğrudan ve
anlamlı görüşmeler yapmayı kabul ederler. Eğer Taraflar aralarında bir ihtilaf çıkmasından
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itibaren altı ay içerisinde yukarıda belirtilen şekilde bir çözüme varamazlarsa, bu ihtilaf, ta
raflardan birinin isteği üzerine üç üyeden oluşan bir tahkim kuruluna sunulabilir.
2. Böyle bir isteğin alınmasından itibaren iki ay içinde, her bir Taraf birer hakem ta
yin edeceklerdir. Bu iki hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan
olarak seçeceklerdir. Taraflardan birinin belirtilen sürede bir hakem tayin edememesi halin
de, karşı Taraf, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından bir hakem tayin etmesini isteyebilir.
3. Eğer iki hakem, atanmalarından itibaren iki ay içinde bir Başkan seçemezlerse, bu
Başkan, Taraflardan birinin isteği üzerine Uluslararası Adalet Divanı Başkanı tarafından ta
yin edilecektir.
4. Eğer işbu maddenin yukarıdaki 2. ye 3. paragraflarında belirtilen hallerde, Uluslar
arası Adalet Divanı Başkanının sözkonusu görevi yerine getirmesinde engel bulunuyorsa, ya
da Taraflardan birinin milliyetinde ise, bu atama, Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır.
Eğer Başkan Yardımcısının da sözkonusu görevi yerine getirmesinde engel bulunuyorsa, ya
da taraflardan birinin milliyetinde ise, bu atama, Uluslararası Adalet Divanının en kıdemli
ve Taraflardan birinin milliyetinde olmayan bir üyesi tarafından yapılacaktır.
5. Tahkim Kurulu, Başkanın seçilmesinden itibaren üç ay içinde, işbu Anlaşmanın öteki
koşullarına uygun olacak şekilde tahkim kurullarını saptayacaktır. Böyle bir saptama yapıla
maz ise, tahkim kurulu, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından kuralları saptamasını isteye
cek ve genelde kabul edilmiş uluslararası tahkim usulü kuralları gözönünde bulundurulacaktır.
6. Aksi kabul edilmediği takdirde, tüm işlemler ve duruşmalar, üçüncü hakemin se
çildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde tamamlanacaktır ve tahkim kurulu, son işlem tarihin
den ya da son duruşma tarihinden itibaren, hangisi soma ise, iki ay içinde kararını verecektir.
Tahkim Kurulu çoğunluk oyu ile karar verecek ve bu karar Tarafları bağlayıcı olacaktır.
7. Başkan ve diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar, Ta
raflarca eşit oranda ödenecektir. Ancak, Tahkim Kurulu, re'sen Taraflardan birinin bu ücret
leri daha yüksek oranda ödemesini kararlaştırabilir.
8. Eğer bir ihtilaf Madde VII koşullarına uygun olarak bir uluslararası tahkim kuru
luna götürülmüşse ve hâlâ o kurulda işlem görüyorsa, işbu madde koşulları uyarınca başka
bir uluslararası tahkim kuruluna götürülmeyecektir. Bu durum, Taraflar arasında doğrudan
ve anlamlı görüşmeler yapılmasını önlemeyecektir.
M A D D E IX
Yürürlüğe Girme
1. İşbu Anlaşma, onay belgelerinin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. On yıl
süre ile geçerli olacak ve işbu maddenin 2. paragrafı uyarınca sona erdirilmediği takdirde yü
rürlükte kalmaya devam edecektir. Yürürlüğe girdiği sırada mevcut yatırımlar ve yürürlük ta
rihinden sonra yapılacak ya da iktisap edilecek yatırımlar için geçerli olacaktır.
2. Taraflardan biri, sözkonusu on yıllık sürenin sonunda, ya da sona erme tarihinden
sonra herhangi bir zamanda geçerli olmak üzere, karşı Tarafa bir yıl önceden yazılı bir bildi
rim vererek işbu Anlaşmayı sona erdirebilir.
3. İşbu Anlaşma, Taraflar arasında yazılı bir Anlaşma yapılarak değiştirilebilir. Böy
le bir değişiklik, bunun uygulanması için gereken tüm ulusal işlemler tamamlandıktan ve Ta
raflar bu tamamlamanın yapıldığını karşı Tarafa bildirdikten sonra yürürlüğe girecektir.
4. İşbu Anlaşmanın sona erdiği tarihten önce yapılan veya iktisap edilen ve işbu A n 
laşmanın uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, işbu Anlaşmanın tüm diğer maddelerinin ko
şulları, sona erme tarihinden itibaren on yıl süre ile geçerli olacaktır.
İşbu Anlaşma, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmıştır.
BÎŞKEK'de 28/4/1992 tarihinde, İngilizce iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Adına

Kırgızistan Cumhuriyeti
Hükümeti Adına
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Agreement Between
The Republic of Turkey
and
The Republic of Kyrgyzstan
Concerning the Reciprocal Promotion and Protection of
Investments
The Republic of Turkey and The Republic of Kyrgyzstan, hereinafter called the Parties.
Desiring to'promote greater economic cooperation between them, particularly with
respect to investment by investors of one Party in the territory of the other Party.
Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded such investment will
stimulate the flow of capital and technology and the economic developments of the Parties.
Agreeing that fair and equitable treatment of investment is desirable in order to main
tain a stable framework for investment and makimum effective utilization of economic
resources, and
Having resolved to conclude an agreement concerning the encouragement and reciprocal
protection of investments,
Hereby agree as follows:
ARTICLE I
Definitions
For the purpose of this Agreement:
1. The term "investor" means :
(a) natural persons deriving their status as nationals of either Party according to its
applicable law,
(b) corporations, firms or business associations incorporated or constituted under the
law in force of either of the Parties and having their headquarters in the territory of that Party.
2. The term "investment", in conformity with the hosting Party's Laws and Regula
tions, shall include every kind of asset in particular, but not exclusively :
(i) shares, stocks or any other form of participation in companies,
(ii) returns reinvested, claims to money or any other rights to legitimate performance
having financial value related to an investment,
(iii) movable and immovable property, as well as any other rights in rem such as
mortgages, liens, pledges and any other similar rihgts,
(iv) copyrights, industrial and intellectual property rights such as patents, licenses, in
dustrial designs, technical processes, as well as trademarks, goodwill, know-how and other
similar rights,
(v) business concessions conferred by law or by contract, including concessions to search
for, cultivate extract or exploit natural resources on the territory of each Party as defined
hereafter.
3. The term "returns" means the amounts yielded by an investment and includes in
particular, though not exclusively, profit, interest, and dividends.
4. The term "territory" includes the land boundaries, maritime areas and the con
tinental shelf delimited by mutual agreement between the parties concerned over which the
Party hosting the investment has sovereign rights or jurisdiction in accordance with interna
tional law.
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A R T I C L E II
Promotion and Protection of Investments
1. Each Party shall permit in its territory investments, and activities associated
therewith, on a basis no less favourable than that accorded in similar situations to investments
of investors of any third country, within the framework of its laws and regulations.
2. Each Party shall accord to these investments, once established, treatment no less
favourable than that accorded in similar situations to investments of its investors or to in
vestments of investors of any third country, whichever is the most favourable.
3. Subject to the laws and regulations of the parties relating to the entry, sojourn and
employment of aliens;
(a) nationals of either Party shall be permitted to enter and remain in the territory
of the other Party for purposes of establishing, developing, administering or advising on the
operation of an investment to which they, or an investor of the first Party that employs them,
have committed or are in the process of committing a substantial amount of capital or other
resources,
(b) companies which are legally constituted under the applicable laws and regulations
of one Party, and which are investments of investors of other Party, shall be permitted to
engage managerial and technical personnel of their choice, regardless of nationality.
4. The provisions of this Article shall have no effect in relation to following agreements
entered into by either of the Parties.
(a) relating to any existing or future customs unions, regional economic organization
or similar international agreements,
(b) relating wholly or mainly to taxation.
A R T I C L E III
Expropriation and Compensation
1. Investments shall not be expropriated, nationalized or subject directly or indirect
ly, to measures of similar effect except for a public purpose, in a non-discriminatory manner,
upon payment of prompt, adequate and effective compensation, and in accordance with due
process of law and the general principles of treatment provided for in Article II of this
Agreement.
2. Compensation shall be equivalent to the real value of the expropriated investment
before the expropriatory action was taken or became known Compensation shall be paid without
delay and be freely transferable as described in para. 2 Article 4.
3. Investors of either Party whose investments suffer losses in the territory of the other
Party owing to war, insurrection, civil disturbance or other similar events shall be accorded
by such other Party treatment not less favourable than that accorded to its own investors or
the investors of and third country, whichever is the most favourable treatment, as regards
any measures it adopts in relation to such losses.
A R T I C L E IV
Repatriation and Transfer
I. Each Party shall permit in good faith all transfers related to an investment to be
made freely and without unreasonable delay into and out of its territory, such transfers include :
(a) returns,
(b) proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment,
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(c) compensation pursuant to Article III,
(d) reimbursements and interest payments deriving from loans in connection with in
vestments,
(e) salaries, wages and other remunerations received by the nationals of one Party who
have obtained in the territory of the other Party the corresponding work permits relative to
an investment,
(f) payments arising from an investment dispute.
2. Transfer shall be made in the convertible currency in which the investment has been
made or in any convertible currency at the rate of exchange in force at the date of transfer,
unless otherwise agreed by the investor and the hosting Party.
ARTICLE V
Subrogation
1. If the investment of an investor of one Party is insured against non-commercial
risks under a system established by law, any subrogation of the insurer which stems from the
terms of the insurance agreement shall be recognized by the other Party.
2. The insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which
the investor would have been entitled to exercise.
3. Disputes between a Party and an insurer shall be settled in accordance with the
provisions of Article VII of this Agreement.
A R T I C L E VI
Derogation
This agreement shall not derogate from :
(a) laws and regulations, administrative practices or procedures or administrative or
adjudicatory decisions of either Party,
(b) international legal obligations, or
(c) obligations assumed by either Party, including those contained in an investment
agreement or an investment authorization,
that entitle investments or associated activities to treatment more favourable than that accorded
by this Agreement in like situations.
A R T I C L E VII
Settlement of Disputes Between One Party
and Investors of the Other Party
1. Disputes between one of the Parties and one investor of the other Party, in connec
tion with his investment, shall be notified in writing, including a detailed information, by the
investor to the recipient Party of the investment. As far as possible, the investor and the con
cerned Party shall endeavour to settle these disputes by consultations and negotiations in good
faith.
2. If these disputes cannot be settled in this way within six months following the date
of the written notification mentioned in paragraph 1, the dispute can be submitted, as the
investor may choose, to :
(a) the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) set up by
the "Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of other
States", [in case both Parties become signatories of this Convention.]
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(b) an ad hoc court of arbitration laid down under the Arbitration Rules of Procedure
of the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL), [in case both
parties are members of U.N.]
(c) the Court of Arbitration of the Paris International Chamber of Commerce,
provided that, if the investor concerned has brought the dispute before the courts of
justice of the Party that is a party to the dispute and a final award has not been rendered
within one year.
3. The arbitration awards shall be final and binding for all parties in dispute. Each
Party commits itself to execute the award according to its national law.
A R T I C L E VIII
Settlement of Disputes Between the Parties
1. The Parties shall seek in good faith and a spirit of cooperation a rapid and equitable
solution to any dispute between them concerning the interpretation or application of this Agree
ment. In this regard, the Parties agree to engage in direct and meaningful negotiations to ar
rive at such solutions. If the Parties cannot reach an agreement within six months after the
beginning of dispute between themselves through the foregoing procedure, the dispute may
be submitted, upon the request of either Party, to an arbitral tribunal of three members.
2. Within two months of receipt of a request, each Party shall appoint an arbitrator.
The two arbitrators shall select a third arbitrator as Chairman, who is a national of a third
State. In the event either-Party fails to appoint an arbitrator within the specified time, the
other Party may request the President of the International Court of Justice to make the ap
pointment.
3. If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the Chairman
within two months after their appointment, the Chairman shall be appointed upon the re
quest of either Party by the President of the International Court of Justice.
4. If, in the cases specified under paragraphs (2) and (3) of this Article, the President
of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if
he is a national of either Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and
if the Vice-President is prevented from carrying out the said function or if he is a national
of either Party, the appointment shall be made by the most senior member of the Court who
is not a national of either Party.
5. The tribunal shall have three months from the date of the selection of the Chair
man to agree upon rules of procedure consistent with the other provisions of this agreement.
In the absence of such agreement, the tribunal shall request the President of the International
Court of Justice to designate rules of procedure taking into account generally recognized rules
of international arbitral procedure.
6. Unless otherwise agreed, all submissions shall be made and all hearings shall be
completed within eight months of the date of selection of the third arbitrator, and the tribunal
shall render its decisions within two months after the date of the final submissions or the date
of the closing of the hearings, whichever is later. The arbitral tribunal shall reach its deci
sions, which shall be final and binding, by a majority of votes.
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Expenses incurred by the Chairman, the other arbitrators, and other costs of the

proceedings shall be paid for equally by the Parties. The tribunal may, however, at its discre
tion, decide that a higher proportion of the costs be paid by one of the Parties.
8.

A dispute shall not be submitted to an international arbitration court under the

provisions of this Article, if the same dispute has been brought before another international
arbitration court under the provisions of Article VII and is still before the court. This will
not impair the engagement in direct and meaningful negotiations between both Parties.
A R T I C L E IX
Entering into Force
1.

This Agreement shall enter into force on the date on which the exchange of

instruments of ratification has been completed. It shall remain in force for a period of ten
years and shall continue in force unless terminated in accordance with paragraph 2 of this
Article. It shall apply to investments existing at the time of entry into force as welt as to in
vestments made or acquired thereafter.
2.

Either Party may, be giving one year's written notice to the other Party, terminate

this Agreement at the end of the initial ten year period or at any time thereafter.
3.

This Agreement may be amended by written agreement between the Parties. Any

amendment shall enter into force when each Party has notified the other that it has completed
all internal requirements for entry into force of such amendment.
4.

With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of

this Agreement and to which this Agreement otherwise applies, the provisions of all of the
other Articles of this Agreement shall thereafter continue to be effective for a further period
of ten years from such date of termination.

IN WITNESS W H E R E O F , the respective plenipotentiaries have signed this Agreement.

DONE at

BISHKEK

on the day of

28/4/1992

in two authentic copies in English.

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

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

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

T H E R E P U B L I C OF K Y R G Y Z S T A N
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Karar Sayısı : 95/6463
28 Nisan 1992 tarihinde Bişkek'te imzalanan, 15/9/1994 tarihli ve 4013 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanması; Dış
işleri Bakanlığı'nın 3/1/1995 tarihli ve BDTY/27 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve
244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1/1995 tarihinde karar
laştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
M. KARAYALÇIN
Başb. Yrd. ve Dışişleri Bakam

N. CEVHERİ
Devlet Bakam

Y. AKTUNA
Devlet Bakam

A. Ş. EREK
Devlet Bakam

M. GÜLCEGÜN
Devlet Bakam

B. S. DAÇE
Devlet Bakam

ö. ALPAGO
Devlet Bakam

A. E. KIRATLIOĞLU
Devlet Bakam

N. KURT
Devlet Bakam

A. KÖYLÛOĞLU
Devlet Bakam

A. A. DOĞAN
Devlet Bakam

A. ATAÇ
Devlet Bakam

S. SÜMER
Devlet Bakam

A. GÖKDEMİR
Devlet Bakam

Ş. ERDEM
Devlet Bakam

B. ALAGÖZ
Devlet Bakam

M. MOĞULTAY
Adalet Bakam

M. GÖLHAN
Milli Savunma Bakam

N. MENTEŞE
İçişleri Bakanı

1. ATTİLA
Maliye Bakam

N. AYAZ
Milli Eğitim Bakam

H. ÇULHAOĞLU
Bayındırlık ve İskan Bakanı

D. BARAN
Sağlık Bakanı

M. KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakam

R. ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakam

N. MATKAP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan

M.DÖNEN
Sanayi ve Ticaret Bakam

R. ŞAHİN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam V.

T. SAVAŞ
Kültür Bakam

Ş. ULUSOY
Turizm Bakam

H. EKİNCİ
Orman Bakam

R. AKÇALI
Çevre Bakam

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti
İki ülke arasında ve ülkeleri üzerinden transit olarak yolcu ve eşya taşımacılığını kolay
laştırmak arzusu ile
aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
MADDE 1
Bu Anlaşma hükümleri, yolcu ve eşyanın, diğer Akit Taraf ülkesinde tescil edilmiş ta
şıtlar ile, bir Âkit Taraf ülkesine veya ülkesinden ve Âkit Taraflardan biri üzerinden transit
olarak karayoluyla uluslararası taşımasına uygulanır.
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TANIMLAMALAR
MADDE 2
Bu Anlaşma'da:
"Taşımacı" terimi; Âkit Tarafların kanun ve nizamlarına göre yolcu ve eşya taşımaya
yetkili kılınmış gerçek ve tüzel kişiyi"Taşıt" terimi;
i) Şoför hariç sekizden fazla yolcu veya eşya taşımak üzere veya bu taşıttan çekmek
üzere imâl edilmiş ve kendi gücüyle hareket eden bir karayolu taşıtını,
veya
ii) Yukarıdaki paragraf (i) de belirlenen taşıtlar ile yolcu veya eşya taşımak amacıyla
römork veya yarı römorklardan oluşan bir taşıt kombinasyonunu,
"izin belgesi" terimi, Âkit Taraflardan birinde kayıtlı taşıta diğer Âkit Tarafa girip
çıkabilmesi veya transit geçebilmesi için bir Âkit Tarafça verilen izin belgesi ile bu Anlaşma'
da öngörülen diğer izin belgelerini,
" K o t a " terimi, Âkit Tarafların yetkili makamları tarafından yıllık olarak verilecek izin
belgeleri sayısını,
"Düzenli servis" terimi, belirli bir güzergâhta, önceden saptanmış zaman ve ücret tari
fesine göre iki Âkit Taraf ülkesi arasında yolcu taşımasını,
"Düzenli transit servisi" terimi, bir Âkit Taraf ülkesinde başlayan ve diğer Âkit Taraf
ülkesini yolcu indirmeden ve bindirmeden geçen ve üçüncü bir Devlet topraklarında sona eren
düzenli servisi,
"Mekik servis" terimi, bir ve aynı kalkış noktasından, planlanmış kalma süresine göre
gruplandırılmış yolcuların bir ve aynı yere taşınması ve planlanan kalma süresi sonunda her
bir grubun kalkış noktasına getirilmesini (birlikte dışa seyahat eden yolcuların tümü, birlikte
geri dönmek zorundadır. İlk dönüş seyahati ile en son gidiş seyahati boş olarak yapılır.)
"Kapalı-kapı servis" (turist taşımacılığı) terimi, yolcu indirip bindirmeden, aynı yolcu
grubunun aynı taşıtla, taşıtın tescil edildiği, Âkit Taraf ülkesindeki bir noktadan başlayan ve
bu ülkede sona eren tur taşımasını,
"Transit taşıma" terimi, kalkış ve varış noktaları bir Âkit Taraf ülkesinin dışında olan
noktalar arasında o Âkit Taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu ve eşya taşımalarını,
ifade eder.
MADDE 3
Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşma hükümlerine uymak kaydıyla, diğer Âkit Taraf
yolcuları, bunların kişisel eşyaları ile ticarî eşya ve taşıtlarına kendi yetkili makamlarınca tesbit edilmiş güzergâhlardan geçiş hakkını tanıyacaktır.
MADDE 4
Her Âkit Taraf, kendi millî mevzuatına göre, diğer Âkit Tarafın taşımacılarına, kendi
topraklarında, karşılıklı olarak mutabık kalınan yerlerde büro açma ve/veya acentalar atama
izni verecektir.
Taşımacı, diğer Âkit Taraf ülkesinde seyahat acentası olarak faaliyet gösteremeyecektir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22

12 Şubat 1995 — Sayı : 22200

RESMİ G A Z E T E

Sayfa : 23

MADDE 5
Âkit Taraflar, topraklan üzerinden transit geçen diğer Âkit Tarafın taşıtlarından;
a) Karayolu alt yapısının kullanılmasından alınan ücretler (paralı karayolu ve köprüler),
b) Karayolunun bakım ve korunmasını, karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin gi
derleri karşılamak için alınan ücretler,
c) Yakıtın ulusal ve uluslararası fiyatları arasındaki farkı karşılamak üzere, ayrıcalık
gözetmeksizin alınacak .ücretler,
d) Taşıtın ağırlığı, boyutları veya yükü Âkit Tarafların millî mevzuatında belirtilen sı
nırlan aştığı takdirde alınan ücretler,
dışındaki herhangi bir ithal veya ihraç vergisi veya resmi (gümrük vergisi dahil) alma
yacaklardır.
Âkit Tarafların toprakları üzerinden transit taşımalar, karşılıklılık esasına göre yukarı
da (b) paragrafında belirtilen ücretlerden muaf tutulabilir.
MADDE 6
Âkit Taraflardan birinin taşımacıları ve şoförleri diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunduk
ları sırada trafik ve taşıma nizamlarını ihlal ettikleri takdirde, bu ülke yetkili makamları ge
rekli gördükleri tedbirleri alacaktır.
Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen ihlallere ilişkin olarak alınan tedbirleri alan
ülkenin yetkili makamları, diğer Âkit Taraf yetkili makamlarına bu konuda bilgi vereceklerdir.
MADDE 7
Âkit Tarafların temsilcilerinden teşkil olunan bir Karma Komisyon kurulacaktır. Kar
ma Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Bu Anlaşma'nın gereği veçhile uygulanmasına nezaret etmek,
b) İzin belgelerinin sayısı ve şekli ile belgelerin teati zamanı ve usullerini saptamak,
c) Bu Anlaşma'nın 24. maddesinde belirtilen yetkili makamlar arasında doğrudan çö
zümlenemeyecek muhtemel meseleleri incelemek ve çözümleri için tekliflerde bulunmak,
d) Bu Anlaşma kapsamına giren diğer tüm hususları gözden geçirmek ve bu hususlarla
ilgili tavsiyelerde bulunmak,
e) Taşımacılıkla ilgili olarak üzerinde mutabık kalınacak diğer hususları incelemek.
Karma Komisyon gerektiği takdirde Âkit Tarafların birinin talebi üzerine sıra ile
Türkiye ve Kırgızistan'da toplanacaktır.
Karma Komisyon toplantısında görüşülecek gündem yukarıda belirtilen görevler ışığında,
Âkit Taraflar arasında diplomatik yoldan önceden hazırlanacaktır.
Karma Komisyon işbu Anlaşmanın herhangi bir maddesinde değişiklik yapmayı önere
bilir. Bu öneriler Âkit Tarafların yetkili makamlarının onayına sunulur.
MADDE 8
Âkit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş taşıtlar diğer Âkit Taraf toprakların
daki iki nokta arasında yolcu ve eşya taşıyamayacaktır.
Diğer Âkit Taraf ülkesinin yetkili makamlarından özel izin belgesi alınmadıkça, bir Âkit
Taraf taşımacısı diğer Âkit Taraf topraklarından üçüncü ülkelere yolcu ve eşya taşıyamayacaktır.
MADDE 9
Bir Âkit Taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, bu amaçla bir izin belgesi verilme
dikçe, kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye yolcu ve eşya almak üzere diğer Âkit Taraf ülke
sine giremeyecektir.
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Y O L C U TAŞIMALARI
M A D D E 10
Âkit Taraflardan birinin taşımacısı, diğer Âkit Taraf yetkili makamından, önceden yıl
lık izin belgesi alarak diğer Taraf ülkesine düzenli servis veya diğer Tarafın ülkesi üzerinden
düzenli transit servisi işletebilir.
M A D D E 11
Âkit Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıtla yapılacak kapalı kapı servis
(turistik taşıma) ve mekik servis izin belgesine tabi olmayacaktır.
EŞYA TAŞIMALARI
M A D D E 12
Aşağıda belirtilen haller dışında, Âkit Tarafların ülkeleri arasında ve üzerinden yapıla
cak transit eşya taşımaları, kotaya dayanan izin belgesine tabi olacaktır.
a) Cenaze taşımaları (özellikle bu amaçla teçhiz edilmiş taşıtlarla),
b) Tiyatro dekor ve malzemesi taşımaları,
c) Müzik, sinema, folklor ve sirk gösterileri, spor faaliyetleri ve radyo programları dü
zenlenmesi, televizyon ve sinema için veya teçhizat ve hayvanların taşınması,
d) Sanat eserlerinin taşınması,
e) Kesim hayvanları dışındaki hayvanların taşınması,
f) Bozulmuş veya hasara uğramış taşıtların taşınması,
g) Posta taşımaları,
h) Hava taşıma güzergâhlarının değiştirilmesi halinde hava limanlarından arızi olarak
mal taşımaları,
i) Tabiî afetler halinde yardım malzemesi taşımaları,
j) Sergi ve fuar malzemeleri taşımaları,
k) Karma Komisyon tarafından ortaklaşa kararlaştırılacak diğer haller.
M A D D E 13
İzin belgeleri yıllık olacak ve her yılın Kasım ayında bir sonraki yılın belgeleri teati edi
lecektir. Gerektiği hallerde, Âkit Tarafların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ve karşılıklı mu
tabakat üzerine ek izin belgeleri de teati edilebilir.
İzin belgesi, Âkit Taraf ülkesi üzerine ve/veya üzerinden bir gidiş/dönüş için geçerli
olacaktır.
Belge bir taşıt ve adına düzenlenmiş taşımacı için geçerli olacak ve devredilemeyecektir.

M A D D E 14
ADD
E 14
bir izin
Özel bir izin belgesi verilmedikçe, M
Âkit
Taraflardan
birinin Özel
ülkesinde tescil edilmiş
birbelgesi verilmed
taşıt,
taşıt, diğer
diğer Âkit
Âkit Taraf
Taraf ülkesine
ülkesine eşya
eşya taşıdıktan
taşıdıktan sonra
sonra kendi
kendi ülkesine
ülkesine veya
veya üçüncü
üçüncü ülkelere
ülkelere dö
dö
nüş yükü alamayacaktır.
nüş yükü alamayacaktır.
M A D D E 15
Silah, cephane, askerî malzeme, patlayıcı maddeler ile diğer tehlikeli maddelerin iki ül
ke arasında veya Âkit Tarafların birinin ülkesinden transit taşınması özel izne bağlıdır.
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İnsan, hayvan ve bitki sağlığı bakımından girişine müsaade edilmeyen maddelerin Âkit
Taraf ülkelerine veya ülkelerinden taşınması yasaktır.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
M A D D E 16
Âkit Taraflar, yolcu ve eşya taşımacılığına ilişkin gümrük ve diğer formalitelerin müm
kün olduğu kadar kolaylaştırılması, basitleştirilmesi ve çabuklaştırılması için gerekli gördük
leri bütün tedbirleri alacaklardır.
M A D D E 17
İşbu Anlaşmaya göre eşyanın karayolu ile uluslararası taşınması, TIR Karnesi Temina
tında Eşyanın Uluslararası Taşınması Sözleşmesi gereklerine ve/veya tarafların ulusal kanun
ve nizamlarına tabi olacaktır.
Karayolunda uluslararası taşıma yapan bir taşıtta uluslararası gümrük belgeleri (triptikveya "carnet ve passage") ile ulusal kanun ve nizamlara göre gereken belgeler bulunacaktır.
M A D D E 18
Taşıtların standart depolarındaki akaryakıt, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimler
den muaf olacaktır. Standart depo, taşıtı imal eden fabrikanın taşıta koyduğu depodur.
M A D D E 19
Taşıtların arıza nedeniyle değiştirilen parçaları ve ülke dışına çıkarılacak veya gümrük
makamlarının gözetiminde imha edilecek veya bu makamlara teslim edilecektir.
Yedek parçanın ithali ulusal kanun ve nizamlara tabi olacaktır.
M A D D E 20
a) Yolcular, bagaj ve/veya eşyanın, Âkit Tarafların toprakları arasında ve/veya üze
rinden transit olarak uluslararası taşınmasında kullanılan bir taşıtla taşınması sırasında, üçüncü
şahıslara verilecek zararları karşılamak üzere, her bir Âkit Tarafta yürürlükteki kanun ve ni
zamlara uygun sigorta yaptırılacaktır.
b) Yolcuların, bagaj ve/veya eşyanın taşınması sırasında uğrayacağı zararları karşıla
mak üzere, taşıtın tescil edildiği Âkit Taraf topraklarında yürürlükteki kanun ve nizamlara
uygun sigorta yaptırılacaktır.
M A D D E 21
Âkit Taraflar arasında taşıma ve transit faaliyetlerinden doğan ödemeler, Âkit Taraf
larda yürürlükte bulunan, paraya ilişkin kanun, nizam ve kurallara göre, Âkit Taraf yetkili
Bankalarınca kabul edilen serbest döviz ile yapılacaktır.
M A D D E 22
Kaza, bozulma ve ülke yasalarının ihlali halinde, bu olayların ülkesi üzerinde vuku bul
duğu Âkit Taraf yetkili makamları, bu konudaki rapor ve araştırma sonuçlarını diğer Âkit
Tarafa ivedilikle ileteceklerdir.
M A D D E 23
Âkit Taraflardan birinde tescil edilmiş taşıtların personeli ve taşımacılar, diğer Âkit Taraf
ülkesinde karayolu trafiğini düzenleyen kanun ve nizamlara uyacaklardır.
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İşbu Anlaşma kapsamına girmeyen, taşımacılıkla ilgili diğer hususlar, Âkit Tarafların
kanun, nizam ve kurallarına tabi olacaktır.
M A D D E 24
İşbu Anlaşmanın uygulamasından sorumlu yetkili makamlar:
a) Türkiye için;
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Ulaştırma Bakanlığı
Ankara
b) Kırgızistan için;
M A D D E 25
Bu Anlaşma Âkit Tarafların millî mevzuatına göre onay işlemlerinin tamamlandığım
belirten notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.
Bu süre sona ermeden üç ay önce Âkit Taraflardan biri Anlaşma'yı sona erdirmek iste
diğini diğer Âkit Tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, Anlaşma kendiliğinden birer yıllık süre
ler için yenilecektir.
28 Nisan 1992 tarihinde, Bişkek'te iki orijinal nüsha halinde İngilizce olarak düzenlen
miştir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ A D I N A

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ A D I N A

International Road Transport Agreement
Between
The Government of the Republic of Turkey
and
The Government of the Republic of Kyrgyzstan
The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of
Kyrgyzstan being desirous to facilitate transportation of passengers and goods by road bet
ween the two countries, as well as in transit through their territories, have agreed as follows:
Article 1
The provisions of this Agreement shall apply to the international carriage of passengers
and goods by road, from or to the territory of one Contracting Party, and in transit through
the territory of the other Contracting Party by using vehicles registered in the territory of the
former Contracting Party.
Article 2
DEFINITIONS
For the purpose of this Agreement:
The term "carrier" means any physical or juridical person authorized to carry passengers
and goods in conformity with the laws, regulations and rules of the Contracting Parties.
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The term "vehicle" means
i) anypower driven road vehicle built either for carriage of passengers more than eight
excluding the driver or goods or drawing such vehicles, or
ii) a combination comprising a vehicle as defined above in paragraph (i) and a trailer
or a semi-trailer connected to it, built for the carriage of passengers or goods.
The term "permit" means the permits issued to a road vehicle registered in one of the
Contracting Parties by the other Contracting Party to permit the vehicle to enter and leave
or travel through the territory of the latter as well as the other "permits" provided for by
the present Agreement.
The term "quota" means the number of permits issued annuall by the competent aut
horities of the each Contracting Party.
The term "regular bus service" means the carriage of passengers between the territory
of the two Contracting Parties on a prescribed route in accordance with national schedules
and tariffs.
The term "regular transit bus service" means a regular bus service beginning in the
territory of one Contracting Party crossing the territory of the other Contracting Party without
leaving or taking passengers and terminating in the territory of a third State.
The term "Shuttle service" means an organized international transport of passengers
previously grouped in accordance with their length of stay from one and the same point of
departure to one and same point of destination and their return to the point of departure at
the end of a pre-scheduled period (passengers travelling in group are all required to return
in the same group, the first return journey from and the last journey to the point of destina
tion will be without passengers)
The term "closed-door service (tourist transport)" means international carriage of one
and the same group of passengers in one and the same vehicle in a tour, starting from a point
in the territory of one of the Contracting Parties and terminating in the same Contracting
Party without taking or leaving passengers.
The term "transit transport" means carriage of passengers and goods through the ter
ritory of one Contracting Party, between points of departure and destination located outside
the territory of that Contracting Party.
Article 3
Each Contracting Party, in conformity with the provisions of this Agreement, shall re
cognize the right of transit in respect of passengers, their personal effects, commercial goods
and vehicles of the other Contracting Party over the routes to be determined by the competent
authorities of each Contracting Party.
Article 4
Subject to its national legislation, each Contracting Party shall grant authorization to
the carriers of the other Contracting Party to establish offices and/or to appoint representati
ves and/or agencies in its own territory at places to be mutually agreed upon by the Contrac-'
ting Parties.
A carrier shall not act as a travel agency in the territory of the other Contracting Party.
Article 5
Either Contracting Party shall not levy any import or export tax or charge (including
customs tax) on vehicles of the other Contracting Party, which are in transit in its territory
other than:
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a) The charges for using road network infrastructure (road and hridge tolls),
b) The charges to meet the expenses relating to the maintenance, protection and admi
nistration of roads and transport,
c) Fees, on a non-discriminatory basis, to cover the difference between the national
and the international price of fuel,
d) Charges, i f weight, dimensions or load of the vehicle exceed the prescribed limits
in the national legislation of the Contracting Parties.
The authorized carriage in transit through the territories of the Contracting Parties may
be exempted on reciprocal basis from the charges stipulated in paragraph (b) above.
Article 6
In case carriers and drivers of one Contracting Party offend the regulations of traffic
and transportation while on the territory of the other Contracting Party, the competent aut
horities of the latter shall inform the Competent authorities of the other party.
The competent authorities of the latter Contracting Party shall notify the competent
authorities of the former Contracting Party of the measures taken regarding the offences in
dicated in the first paragraph of this Article.
Article 7
A Mixed Commission consisting of representatives of the two Contracting Parties shall
be formed. The terms of reference of the Mixed Commission are:
a) to supervise the proper implementation of this Agreement,
b) to determine the form, the time and the ways of exchange of permits,
c) to study and make proposals for the solution of possible problems not settled
directly between the competent authorities referred to in Article 24 of this Agreement,
d) to review all other relevant issues that fall within the scope of this Agreement and
make recommendations there of for settlement,
e) to consider any other matters to be mutually agreed upon relating to transportation.
The Mixed Commission shall meet when required at the request of one of the Contrac
ting Parties alternately in Turkey and
The agenda to be discussed at the Mixed Commission meeting shall be prepared in ad
vance in the light of the terms of reference mentioned above by the Contracting Parties thro
ugh diplomatic channels.
The mixed commission can recommend to amend any Article of this agreement and
submit to the competent authorities for approval.
ArticIe-8
The vehicles registered in the territory of one Contracting Party shall not carry passen
gers and goods between any two points within the territory of the other Contracting Party.
Unless a special permit from the competent authority of the other Contracting Party
is obtained, a carrier from one Contracting Party shall not carry passengers and goods from
the territory of the other Contracting Party to third countries.
Article 9
A n unloaded vehicle registered in one Contracting Party shall not enter to territory of
the other Contracting Party to collect passengers and goods unless permit is issued for this
purpose.
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C A R R I A G E OF PASSENGERS
Article 10
A carrier of one Contracting Party shall operate a regular service to or a regular transit
service through the territory of the other Contracting Party by obtaining a yearly permit in
advance from the competent authority of the other Contracting Party.
Article 11
The close-door journey (transit tourist) service and shuttle service to be performed by
a vehicle registered in the territory of one Contracting Party to or from the territory of the
other Contracting Party shall not be subject to obtaining permit.
C A R R I A G E OF GOODS
Article 12
The carriage of goods in transit through the territories of the Contracting Parties shall
be subject to prior permit based on quota except the cases defined below:
a) Carriage of deceased (especially by vehicles designed for this purpose)
b) Carriage of decorative articles for theatrical performance,
c) Carriage of goods, equipments and animals needed for musical performances and
cinema circus and folkloric shows, sports activities and recording T V and radio programmes,
d) Carriage of works of art,
e) Carriage of animals other than those for slaughtering,
f) Carriage of damaged vehicles or vehicles out of operation,
g) Postal carriage,
h) Occasional carriage of goods to or from airports as a result of change in flight itiné
raires,
I) Carriage of aid material in case of natural disasters,
j) Carriage of material for fairs and exhibitions,
k) Other cases to be mutually agreed upon by the Mixed Commission.
Article 13
Permits shall be valid for one year and permits of the next year will be exchanged in
November of every year. Some additional permits shall be exchanged whenever needed to
meet the requirement of the contracting parties on the basis, of mutual agreement.
A transit permit shall be valid for one round trip transit journey through the territory
of the Contracting Parties.
It shall also be valid for one vehicle and only for the carrier to whom it is issued and
shall not be transferable.
Article 14
A vehicle registered in the territory of one Contracting Party can not collect return load
to its territory or to third countries after delivery of goods to the other Contracting Party,
unless a permit is issued for the purpose.
Article 15
The carriage of arms, ammunitions and military equipment and explosives between two
Contracting Parties or transit through each Party's territory is subject to a special permit ob
tained for this purpose.
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The passage of goods prohibited from the entry for human, animal and plant hygienic
purposes shall also excluded from the right of transit.
M I S C E L L A N E O U S PROVISIONS
Article 16
The Contracting Parties shall take all the measures which they deem necessary in order
to facilitate, simplify and accelerate to the greatest extent possible the customs and other formalities relating to carriage of passengers and goods.
Article 17
The international transport of goods by road in accordance with this Agreement shall
be subject to the requirements of the Convention on the International Transport of Goods
under cover of TIR Carnets and/or national laws and regulations.
A vehicle performing international transport by road shall hold the necessary international documents ("tryptique" or carnet de passage") and other documents required by national laws and regulations.
Article 18
Fuel contained in the standard tanks of vehicles shall be exempt from customs duties
and all other taxes and duties. The standart tank is a tank provided by the manufactures of
vehicles.
Article 19
A part which has been replaced shall either be re-exported or destroyed under the supervision of the customs authorities or shall be delivered to these authorities.
Imports of spare shall be subject to the national laws and regulations.
Article 20
a) A third-party-liability insurance complying with the laws and regulations in force
in each of the Contracting Parties shall be applied to a vehicle used in the International carriage of passengers, baggages and/or goods between and/or in transit through the territory of
the Contracting Parties,
b) any kind of insurance complying with the laws and regulations in force in the Contracting Party in which the vehicle is registered shall be applied to passengers, baggages and/or
goods, against damages that they will have during the carriage.
Article 21
The payments between the Contracting Parties concerning transport and transit operations shall be made, in convertible currency to be accepted by the authorized banks of the
Contracting Parties in accordance with currency laws, regulations and rules in force in the
Contracting Parties.
Article 22
In cases of accidents, breakdowns or other difficulties, the competent authorities of
the Contracting Party in whose territory such an incident occurs, shall provide the other Contracting Party with reports and results of the inquiry and other necessary information.
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Article 23
Carriers and crew of the vehicles registered in one Contracting Party shall comply with
laws and regulations' governing the road traffic of the other Contracting Party.
Any other matters pertaining to transportation which are not covered by this Agree
ment shall be subject to the laws, regulations and rules of the Contracting Parties.
Article 24
The competent authorities which are responsible for the implementation of this Agree
ment are:
a) In Turkey:
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Ulaştırma Bakanlığı
ANKARA
b) In Kyrgyzstan
Article 25
This Agreement shall enter into force as from the date of exchange of notes attesting
its ratification in accordance with the national legislation of the Contracting Parties and shall
remain in force for a period of one year.
This Agreement shall be automatically renewed for periods of one year unless either
Contracting Party expresses its wish in writing to the other Contracting Party to terminate
it at least three months prior to the date of expiry.
Done in Bishkek on 28/4/1992 in two original copies in English.
FOR T H E G O V E R N M E N T OF
T H E R E P U B L I C OF T U R K E Y

FOR T H E G O V E R N M E N T OF T H E
R E P U B L I C OF K Y R G Y Z S T A N

Yönetmelik
Ankara

Üniversitesinden:

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Kayıt-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
I. G E N E L E S A S L A R
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yükseko
kulunun kayıt, öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları belirlemektir.
Öğretime Başlama
Madde 2 — Yüksekokulda öğretime Ekim ayının ilk haftasında başlanır. Gerektiğin
de, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile öğrenime başlama tarihi önce veya sonra
olabilir.
Eğitim-Öğretim Biçimi
Madde 3 — Yüksekokulda örgün eğitim-öğretim yapılır.
Eğitim-Öğretim Dönemleri
Madde 4 — Eğitim-öğretim dönemleri Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarı
yıl, öğretimin başladığı günden bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süreyi ifade
eder. Bir yarıyılda eğitim-öğretim süresi 70 eğitim-öğretim gününden az olamaz. CumartesiPazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınav günleri eğitim-öğretim günü sayılmaz.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31

Sayfa : 32

RESMİ G A Z E T E

12 Şubat 1995 — Sayı : 22200

Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, öğretim yılının en geç ilk haftasında Yük
sekokul Kurulunca tespit ve ilan edilir. Zorunlu hallerde öğretim yılı içinde akademik takvim
de değişiklik yapılabilir. Güz yarıyılı dönem sonu sınavlarından sonra eğitim-öğretime en az
iki hafta ara verilir.
II. EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ
Eğitim-Öğretim Süresi, Diploma ve Unvanlar
Madde 5 — Eğitim-öğretim süresi 4 yarıyıl (2 yıl) dır. Mezunlarına; Teknik Program
ları için "Tekniker", diğer programlar için ilgili alanlarda "Meslek Elemanı" unvanı veren
Önlisans Diploması düzenlenir.
Ek Süreler
Madde 6 — Öğrenciler, 2 yıllık önlisans öğrenimini en çok 4 yılda bitirmek zorunda
dırlar. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirti
len mazeretleri sebebiyle geçen süreler dikkate alınmaz.
Son sınıf veya son iki yarıyılın bütün derslerini izlemiş olup da, son sınıf ve ara sınıflar
dahil en çok beş dersten başarılı olamadıkları için öğrenimini tamamlayamayacak durumda
olan öğrencilere, öğrenim süresini tamamlamış veya tamamlamamış olmalarına bakılmaksı
zın, başarısız oldukları derslerde dört yarıyıl süre ile açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.
Son sınıf veya son iki yarıyılın bütün derslerini izlemiş olup da, son sınıf ve ara sınıflar
dahil en çok üç dersten başarıIı olamadıkları için öğrenimlerini tamamlayamayacak durumda
olan öğrencilere, öğrenim süresini tamamlamış veya tamamlamamış olmalarına bakılmaksı
zın, başarısız olduktan derslerden açılacak sınavlara sınırsız olarak girme hakkı tanınır. A n 
cak açılacak sınavlara üstüste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav
hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği belir
lenen öğrenci katkı payım ödemeye devam ederler, ancak sınav dışındaki diğer öğrencilik hak
larından yararlanamazlar.
Öğrencinin başarısız olduğu ders sayısı belirlenirken 2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi
çerçevesinde verilen dersler, Yabana Dil dersi hariç, hesaba katılmaz.
Devam hakkım yerine getirmiş olmak şartıyla en çok beş veya daha az dersten başarısız
oldukları için mezun olamayan öğrencilere açılan sınavlarda, daha önce aldığı ara sınav not
ları hesaba katılmaksızın 100 üstünden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır.
III. DERS P R O G R A M L A R I V E ÖĞRENCİLERİN DERS YÜKÜ
Ders Programlarının Düzenlenmesi
Madde 7 — Bir eğitim-öğretim programında ders ve uygulamaların toplamı haftada
20 saatten az olamaz ve bunlar haftanın normal çalışma günlerinde yapılır. Türk Dili, Yaban
cı D i l , Güzel Sanatlar ile Beden Eğitimi dersleri normal ders yükünün dışında verilir. Ders
ve uygulama programları Yüksekokul Kurulu tarafından yapılır ve Senato'nun onayına sunu
lur. Yüksekokul Kurulu haftalık ders programı içinde dağılma yerine sürekli olarak verilen
dersler, stajlar, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalı dersler için özel düzenle
me yapabilir.
2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi çerçevesinde verilen "Türk D i l i " ile "Atatürk ilkele
ri ve inkılâp Tarihi" dersleri her yarıyılda yapılacak 2 saat uygulama ile birlikte toplam 60
saatten az olmamak üzere iki yarıyıl okutulur. Güzel Sanatlar ile Beden Eğitimi dersleri Yük
sekokulun uygun göreceği yıllarda 2 yarıyıl süresince zorunlu seçmeli ders olarak haftada 1
saat verilir; öğrenciler bu derslerden birini almak zorundadırlar. Yabancı Dil Eğitimi "Anka
ra Üniversitesi Yabana Diller Bölümü Yabancı Dil Dersi Uygulama Yönergesi" esaslarına göre
düzenlenir.
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Öğrencilerin Ders Yükü
Madde 8 — Öğrencilerin ders yükü kredi-saat birimi ile değerlendirilir. Bir dersin kredisaat değeri o dersin teorik veya uygulamalı olmasına ve bir yarıyıl içinde haftada verildiği saat
sayısına göre aşağıdaki şekilde belirlenir:
Ders Yükü ve Haftada Saat:
Teorik Dersler :

Kredi-Saat
Değeri :

— Haftada (1) saat teorik ders 1 yarıyıl devam ederse
Uygulamalı Dersler :
— Haftada (2-4) saat laboratuvar uygulama 1 yarıyıl de
vam ederse (Dil laboratuvarı dahil)
— Haftada (5-8) saat laboratuvar uygulama 1 yarıyıl de
vam ederse (Dil laboratuvarı dahil)
— Haftada (1) saat Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar
dersi 1 yarıyıl devam ederse

1 kredi-saat

1 kredi-saat
2 kredi-saat
1 kredi-saat

IV. SINAV V E DEĞERLENDİRME E S A S L A R I
Sınav Türleri, Uygulaması ve Notlar
Madde 9 — Sınavlar; ara sınavları, dönem sonu (yarıyıl sonu veya yıl sonu) sınavları
ve bütünleme sınavlarıdır. Yüksekokul Kurulu karan ile ayrıca mazeret ve ek bütünleme sı
navları açılabilir.
Staj ve uygulama sonunda sınav yapılıp yapılmayacağını ve bu sınavların nasıl yapıla
cağım Yüksekokul Kurulu belirler.
2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi uyarınca verilen dersler genel ilkeler çerçevesinde de
ğerlendirilir.
Sınavlar, yazılı, sözlü veya yazılı-sözlü olarak yapılabilir. Sınavların nasıl ve hangi tür
de uygulanacağına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Milli ve Dini bayramlar dışında
Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.
Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır.
Sınav programlan Yüksekokul Müdürlüğü tarafından saptanır ve sınav döneminin baş
langıcından en az 1 hafta önce ilan edilir.
Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir, kesirli not verilemez.
Ara Sınavlar
Madde 10 — Ara sınavlar aşağıdaki esaslara göre düzenlenir ve değerlendirilir.
a) Ara Sınavların Düzenlenmesi
Her dersin öğretim süresinde en az 1 ara sınavı yapılır, İlgili öğretim elemanı birden
fazla ara sınav yapmak istediği takdirde her yarıyıl başında Yüksekokul Müdürlüğüne duru
mu yazılı olarak bildirir.
Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın ilk 15 günü içerisinde Yükseko
kul Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl
için öngördüğü derslerden en çok ikisinin arasınavı yapılabilir.
b) A r a Sınav Notu veya Not Ortalaması
öğrenciler, arasınav veya sınavlardan aldıkları nota veya ortalamasına bakılmaksızın
dönem sonu sınavına girebilirler.
Birden fazla ara sınav yapılması halinde, her dersin ara sınav not ortalaması ara sınav
larda alınan notların toplamının sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir.
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Ara sınavların birbirlerine göre ağırlıkları farklı olduğu takdirde durum o dersten so
rumlu öğretim elemanı tarafından ara sınavların yapılacağı tarihlerin ilah edildiği gün öğren
cilere duyurulur.
c) Mazeret Sınavı
Ara sınavlara Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle
katılamayanlar için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağım Yüksek
okul Yönetim Kurulu saptar ve duyurur.
Dönem Sonu Sınavı
Madde 11 — Bir dersin dönem sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl so
nunda yapılır.
a) Dönem Sonu Sınavına Katılma Şartlan
Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için;
1 — Teorik derslerin % 70'ine katılmak,
2 — Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların % 80'ine katılmak,
3 — Uygulamalarda başarılı olmak, zorunluluğu vardır.
Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gereğinde bunların bir
birleriyle bağlantılı olduğuna Yüksekokul Kurulu karar verebilir.
b) Dönem Sonu Sınav Notu
Öğrencinin bir dersin dönem sonu sınavından başarılı olması için 100 tam not üzerin
den en az 60 alması gerekir.
Bütünleme Sınavı
Madde 12 — Dönem sonu sınavına girme hakkım kazanıp da sınava giremeyen ya da
girip de dönem sonu sınavından 60'ın altında not alan veya 13 ncü maddede belirtilen ders
başarı notuna ulaşamayan öğrenciler için aynı sınav döneminde bütünleme sınavı açılır. Dö
nem sonu sınavları ile bütünleme sınavları arasında en az 15 gün ara bırakılır.
Ders Başarı Notu
Madde 13 — Ders başarı notu, dönem sonu sınav notu ile ara sınav notu veya not or
talaması birlikte değerlendirilerek hesaplanır. Bir dersin başarı notu, dönem sonu sınav notu
nun % 60'ı ile ara sınav notunun veya not ortalamasının % 40'ı toplanarak elde edilir. Bir
dersten başarılı olmak için bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması gerekir.
Mezuniyet Derecesi
Madde 14 — Mezuniyet derecesi, öğrencinin bitirdiği öğretim programında aldığı bü
tün derslerin kredi-saat değeri esas alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıyla belirlenir.
Mezuniyet derecesi aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
50-69 Orta,
70-84 İyi,
85-100 Pekiyi.
Sınav Notuna İtiraz
Madde 15 — Sınav sonuçlarının Yüksekokul Müdürlüğüne verilmesinden soma, maddi
hata hali hariç not değiştirilemez, Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanın
dan itibaren 1 hafta içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler.
Yüksekokul Müdürlüğünce sınav cetvellerinde veya sınav kağıtlarında maddi bir hata
tesbit edilirse, ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak hata düzeltilir ve ilan edilir. Hata
tespit edilmediği takdirde, durum ilgiliye bildirilir.
Öğrenciler, öğretim elemanlarının not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar.
Sınavlarda kopya yapanlar, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler ile
sınav kağıtlarının incelenmesi sonucunda kopya yaptığı tespit edilenler o sınavdan 0 (Sıfır)
almış sayılırlar ve haklarında disiplin işlemi yapılır.
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Derslere Devamın Denetlenmesi
Madde 16 — Öğrencilerin derse devamı zorunludur. Denetim Yüksekokul Müdürlü
ğünün uygun göreceği bir yöntem ile yapılır.
Mazeretler
Madde 17 — Kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarından birini senato tarafından
esasları belirlenen haklı ve geçerli bir neden yüzünden yerine getiremeyen öğrencilerin hakları
saklı tutulur, öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenimine devam eder.
Ara sınavların mazeret sınavları 10 uncu maddenin (c) bendi çerçevesinde açılır. Dö
nem sonu ve bütünleme sınavlarının mazeret sınavı o dersin açıldığı ilk yarıyıl veya yılda o
dersin dönem sonu sınavı ve/veya sınavlarıdır.
Ciddi ruhsal bozukluklar nedeni ile bütün öğretim süresi içinde devamsızlığı 2 yılı aşan
öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınarak öğrenimlerine devam edemiyecekleri anlaşılan
ların kayıtları Yönetim Kurulu karan ile silinebilir.
V. DERSLERİN T E K R A R I İLE İLGİLİ E S A S L A R
Ders Geçme
Madde 18 — Yüksekokulda ders geçme esası uygulanır. Bir veya birden fazla dersin
sınavına her ne sebeple olursa olsun girmemiş veya başaramamış öğrencinin bir üst yarıyıldan
kaç saat ders alabileceğine Yüksekokul Kurulu karar verir.
Üst sınıftan veya yarıyıldan alınacak ders sayısı belirlenirken 2547 sayılı Kanunun 5 (ı)
maddesi çerçevesinde verilen derslerdeki başarısızlık hesaba katılmaz.
Öğrencilerin bir yıl veya yarıyılda alacağı dersler belirlenirken başarısızlık sebebiyle tek
rarlanacak derslere öncelik verilir. Öğrencilerin başarısız olduğu ders sayısı saptanırken ma
zereti sebebiyle sınavına giremediği dersler de ilave edilir.
Başarısız Olunan Dersin Tekrarı ve İlişik Kesme
Madde 19 — Dönem sonu sınavına girmek için 11 inci maddenin (a) bendinde öngörü
len şartlan yerine getiremeyen, dönem sonu veya bütünleme sınavlarında geçer not alamayan
veya gerekli başarı notuna ulaşamayan öğrenciler o dersin açılacağı ilk yarıyıl veya yılda dersi
tekrar ederler.
Bir dersin ilk kez alınışında devam zorunludur. Derslerin tekrarında ara sınavlarına gir
mek kaydıyla devamın gerekip gerekmediğini Yüksekokul Yönetim Kurulu belirler. Başarısız
olunan ders en çok iki kez tekrarlanabilir.
Tekrarlanan derslerden başarısız olan öğrencilere Ankara Üniversitesi Kayıt, Öğretim
ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği'nin 23 üncü maddesi uygulanır.
VI. YÜKSEKOKULA GİRİŞ V E K A Y I T L A R
Yüksekokula Giriş ve Kayıt Şartları
Madde 20 — Yüksekokula giriş ve kayıt Ankara Üniversitesi Kayıt, Öğretim ve Sınav
Çerçeve Yönetmeliğinin 24 ve 25 inci maddeleri hükümlerine göre yapılır.
Kayıtların Yenilenmesi
Madde 21 — Öğrenciler Yüksekokul Müdürlüğünce duyurulan tarihlerde, her öğretim
yılı ve yarıyılı başında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca belirlenen öğrenci katkı
payım ödeyerek kayıtlarını yemlemek zorundadırlar, öğrenci katkı payını ödemeyenlerin kaydı
yenilenmez. Haklı ve geçerli bir neden olmadan kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yıl veya
yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar.
Kaydını yenilemeyen öğrencilere o dönem içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez.
Haklı ve geçerli bir neden olmadan kaydını yenilemeyen öğrencilerin katkı paylan bir
sonraki kayıt döneminde veya ilişkilerinin kesilme durumunda borçlarla ilgili mevzuat çerçe
vesinde kendilerinden tahsil edilir.
Yatay Geçişler
Madde 22 — Yüksekokula eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer Meslek Yükseko
kullarından yapılacak yatay geçişler, yürürlükteki Yükseköğretim Kurumları Arasında Önli
sans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca yapılır.
Yüksekokula İntibak
Madde 23 — Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin yüksekokula intibakları " L i 
sans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Alma
ları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yapılır.
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VII. S T A J L A R
Madde 24 — Öğrencilerin programlan ile ilgili bir kuruluşta çalışarak uygulama alış
kanlığına yönelik staj yapmalarına ait hususları Yüksekokul Kurulu, çıkaracağı Yönerge ile
belirler.
VIII. DİPLOMALAR
Diplomaların Düzenlenme Esasları
Madde 25 — Diplomalar, Ankara Üniversitesi Kayıt, Öğretim ve Sınav Çerçeve Yö
netmeliği' nin ilgili maddelerine göre düzenlenir.
IX. YÜRÜRLÜK V E YÜRÜTME
Yönetmelikte Hüküm Bulunmaması
Madde 26 — Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında Ankara Üniversitesi Ka
yıt, Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28 — Bu Yönetmeliği Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Tebliğ
Başbakanlıktan :
BAŞBAKANLIKTAN DUYURULMUŞTUR
Uluslararası spor müsabakalarına katılan Türk takımlarını izlemek amacıyla yurtdışı
na gidenlerden Toplu Konut Fonu harcı alınmayacağı, 28/3/1984 tarihli ve 84/7860 sayılı Ka
rarnamenin eki Karar'ın değişik 6 ncı maddesinin (h) bendi ile öngörülmüş bulunmaktadır.
1 — Halk Bankası Erkek Voleybol Takımının, 15/2/1995 tarihinde OHmpiakos Takı
mı ile Yunanistan'da,
2 — Emlakbank Bayan Voleybol Takımının, 15/2/1995 tarihinde USC Münster Takı
mı ile Almanya'da,
yapacakları karşılaşmaları izlemek maksadıyla yurtdışına gideceklerden, sözü edilen Ka
rarname uyarınca aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde harç alınmayacaktır.
Tek veya küçük gruplar halinde gidiliyor ise her bir kişinin ayrı ayrı; toplu olarak gidi
liyor ise seyahati organize eden şirketin, bu karşılaşma için gidildiğine dair yazılı beyanları
aranacaktır.
Ayrıca, gidiş-dönüş bileti; çıkış veya girişte, münhasıran karşılaşmanın yapıldığı ülke
lere gidildiği hususu yetkili makamlarca ilgilinin pasaportu ile birlikte kontrol edilecektir.
Özel taşıtları ile gideceklerin yazılı beyanları yanında pasaportları da çıkış ve girişte kont
rol edilecektir.
Adıgeçen ülkelere müsabaka tarihinden üç gün önce gidilebilecek ve karşılaşmaların ya
pıldığı tarihten en geç iki gün sonra dönülecektir.
Beyanına uygun davranmayanlardan Toplu Konut Fonu harcı alınacak ve bunlar hak
kında genel hükümler çerçevesinde ayrıca işlem yapılacaktır.
Tebliğ olunur.
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İLÂN BÖLÜMÜ
Yargı İlânları
Honaz Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1992/21
K. No : 1993/63
Sanık : Nebi Banş Temel, Cihangir ve Serpil'den olma, 1979 D.lu, Kars İli, Çağlayan
Köyü nüfusuna kayıtlı, Koza Sokak, 47/1 Gaziosmanpaşa Ankara adresinde oturur, Bekar,
okuryazar sabıkasız T.C. İslâm.
Suç : Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle hayati tehlike geçirecek şekilde yaralamaya neden
olmak.
Suç Tarihi: 25/11/1991
Karar Tarihi : 19/10/1993
Hüküm özeti : Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Nebi Banş Temel hakkında sonuç
olarak T.C.K.nun 459/2-son maddesi, 3506 sayılı yasa ile değişik T . C . K . ek 2 ve 19 maddeleri
ve 647 sayılı Yasanın 4-1 maddesi gereğince 280.000,— T L . ağır para cezası verilmiş ve 647
sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince verilen ceza tecil edildiğine dair karar sanığın ve müdahil
ile vekilinin yokluğunda verilen karar tüm aramalara karşı sanığa tebliğ edilemediğinden 7201
sayılı Yasanın 28, 29. ve devam eden maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine,
ilân tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bir örneğinin mahkeme divan
hanesine asılmasına karar verilmiştir.
Hanen tebliğ olunur.
2826

E. No : 1991/48
K. No : 1994/14
Sanık : İbrahim Çoban, Mahmut ve Emine'den olma, 1960 D.lu, Honaz Aşağı Karaçay Köyünde nüfusa kayıtlı, halen Acıpayam Kırca Kasabasında oturur, evli, 3 çocuklu, okur
yazar, sabıkasız, çiftçi, T.C. İslam.
Suç : Geceleyin bina içinde hırsızlık, 6136 sayılı Kanuna muhalefet
Suç Tarihi: 28/3/1991 Karar Tarihi : 22/2/1994
Hüküm Özeti : Yukarıda açık kimliği yazılı sanık İbrahim Çoban hakkında T.C.K.nun
491 ilk maddesi ve T . C . K . 522, 6136 sayılı Yasanın 13/1 maddesi T.C.K.nun 19. Maddesi ve
T.C.K. 71 maddesi gereğince toplanarak sonuç olarak 1 yıl 3 ay hapis ve 60.000,— T L . ağır
para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen karar tüm aramalara karşın sanığa tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Yasanın 28, 29 ve devam eden maddeleri gereğince Resmi Gazete'de
ilanen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bir örneğinin
mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.
İlanen tebliğ olunun2825
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Erzincan Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . N o : 1992/113
K . N o : 1993/164
Hırsızlık suçundan sanık Sivas Merkez Eskikale Mah. N . kayıtlı, Arif ve Melahat oğlu,
1975 D.lu. Ahmet Barış Yılmaz ve Kars Kaleiçi Mah. N . kayıtlı Ömer ve Hamiyet oğlu 1976
D.lu. sanık Tansel Kavcı hakkında mahkememizce verilen T.C.K.nun 493/1, 522, 55/3, 647
S.K.nun 4, 6 mad. gereğince sanık Ahmet Barış Yılmaz'ın 1.200.000,— T L . ağır para cezası
nın Ertelenmesine, T.C.K.nun 493/1, 65/3, 522, 55/3, 647 S.K.nun 4, 6 madde gereğince ve
rilen 600.000,— T L . ağır para cezasının Ertelenmesine (sanık Tansel Kavcı hakkında) ilişkin
12/4/1993 tarih 1992/113 esas 1993/164 karar sayılı hükmüadı geçenlerin gıyabında verilmiş
olup adlarına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendilerine tebliğ edilemeyen ve dosyada be
lirtilen adreslerinde bulunamayan sanıklar Ahmet Banş Yılmaz ve Tansel Kavcı'ya tebliğ edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlülere
kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2204
E. No: 1992/471
K. N o : 1994/255
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçundan sanık Erzincan
tli Çayırlı İlçesi, Verimli Köyü N . kayıtlı, Hasan ve Güzel oğlu, 1967 D.lu Hayati özdemir
hakkında mahkememizce verilen T . C . K . 455/1, son, 72, 40, 647 S.K.nun 4 madde gereğince
1.387.500,— T L . para cezasına ilişkin 6/5/1994 tarih 1992/471 esas 1994/255 karar sayılı hükmü
adı geçenin gıyabında verilmiş olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ
edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan Hayati Özdemir'e tebliğ edilemedi
ğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın
ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş
sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2205
E . No: 1992/109
K. No: 1993/309
Hırsızlık suçundan Sivas Merkez Eskikale Mah. N . kayıtlı Arif ve Melahat oğlu, 1975
D.lu. Ahmet Barış Yılmaz ve sanık Kars Merkez Kaleiçi Mah. N . kayıtlı Ömer ve Hamiyet
oğlu, 1976 D.lu. Tansel Kavcı hakkında mahkememizce verilen sanık Ahmet Barış Yılmaz'ın
T.C.K.nun 491/ilk, 522, 55/3, 647 S.K.nun 4 madde gereğince 200.000,— T L . ağır para ceza
sı ile sanık Tansel Kavcı'nın T.C.K.nun 491/ilk, 65/3, 522, 55/3, 647 S.K. 4 maddeleri gere
ğince 100.000,— T L . ağır para cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin 23/6/1993 tarih 1992/109
esas 1993/309 karar sayılı hükmü adı geçen sanıkların gıyabında verilmiş olup adlarına çıkarı
lan tebligatlara rağmen karar kendilerine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bu
lunamayan sanıklar Ahmet Barış Yılmaz ve Tansel Kavcı'ya tebliğ edilemediğinden 7201 saydı
Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlülere kararın ilânen tebliğine, hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba ilânen tebliği, edilmiş sayıla
cağı ilân ücretinin kendilerinden alınacağı ilân olunur.
2206
E. No: 1993/433
K. N o : 1994/535
Mütecaviz sarhoşluk, yankesicilik sureti ile hırsızlık suçuna tam teşebbüs suçundan sa
nık Van İli Erciş İlçesi, Uncular N . kayıtlı, Sait ve Dilşah oğlü, 1953 D.lu. Muhittin Ofluz
hakkında mahkememizce verilen T.C.K.nun 492/7, 62, 582/1, 75, 40, 647 S.K.nun 4,6 mad
deleri gereğince 1.200.000,— T L . ağır para cezası 180.000,— T L . hafif para cezası ile ceza
landırılmasına ağır para cezasının Ertelenmesine ilişkin 24/10/1994 tarih 1993/433 esas 1994/535
karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında verilmiş olup adına çıkartılan tebligatlara rağmen
karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan Muhittin Ofluz'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince adı geçen hü
kümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2207
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Erzincan Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1992/105
K. No : 1993/454
Hırsızlık suçundan Sivas İli Eskikale N . kayıtlı, Arif ve Melahat oğlu, 1975 D.lu. A h 
met Barış Yılmaz hakkında mahkememizce verilen T . C . K . 493/2, 522, 523 , 55/3, 40 ve 647
S.K.nun 4 madde gereğince 400.000,— T L . ağır para cezasına ilişkin 19/11/1993 gün ve
1992/105 esas 1993/454 karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında verilmiş olup adına çıkarı
lan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bu
lunamayan Ahmet Barış Yılmaz'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tari
hinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alı
nacağı ilân olunur.
2199
E. No: 1992/246
K. No: 1993/267
Yedieminlik görevini ihmal suçundan sanık Erzincan tli Merkez Tatlısu Köyü N . kayıt
lı Hüseyin ve Sümbül'den olma, 1963 D.lu. Şengül Yakar hakkında mahkememizce verilen
T.C.K.nun 276/2, 72, 647 S.K.nun 4 ve 6 madde gereğince 95.000,— T L . ağır para cezasının
Ertelenmesine ilişkin 11/6/1993 tarih 1992/246 esas 1993/267 karar sayılı hükmü adı geçenin
gıyabında verilmiş olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen
ve dosyada belirtilen adresinde bulunmayan Şengül Yakar'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayı
lı Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine,
hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı
ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2200
E. No: 1991/464
K. No: 1992/121
Sahte nüfus cüzdanı kullanmak 3257 sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık Kangal
İlçesi, Armağan Köyü N . kayıtlı, Rıza ve Göher oğlu, 1954 D.lu. Selahattin Doğaş hakkında
mahkememizce verilen T . C . K . 350/2, 59 madde gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırıl
masına ilişkin 11/3/1992 tarih 1991/464 esas 1992/121 karar sayılı hükmü adı geçenin gıya
bında verilmiş olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve
dosyada belirtilen adresinde bulunamayan Selahattin Doğaş'a tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine,
hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı
ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2201
E. No: 1993/179
K. No: 1994/462
Hırsızlık suçundan Tokat tli Niksar İlçesi, Kümbetti Köyü N . kayıtlı Abidin ve Zülat
oğlu, 1972 D.lu. Dursun Bozkurt hakkında mahkememizce verilen T.C.K.nun 492/1 61, 522,
40, 95, 647 S.K.nun 4 maddeleri gereğince 600.000,— T L . ağır para cezasına ilişkin 23/9/1994
tarih 1993/179 esas 1994/462 karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında verilmiş olup adına
çıkartılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresin
de bulunamayan Dursun Bozkurt'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir
tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden
alınacağı ilân olunur.
2202
E. No: 1992/512
K. No: 1994/441
Yedieminlik görevini suistimal suçundan sanık Bingöl Yedisu Döşenği Mah. N . kayıtlı
Hasan ve Baci oğlu, 1950 D.lu. Yusuf Atilla hakkında mahkememizce verilen T.C.K.nun 276/2,
72, 647 S.K.nun 4 madde gereğince 135.000,— T L . ağır para cezasına ilişkin 16/9/1994 tarih,
1992/512 esas 1994/441 karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında Vferilmiş olup adına çıkartı
lan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bu
lunamayan Yusuf Atilla'ya tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesi
gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden iti
baren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân
olunur.
2203
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Kırıkkale 1. Adiye Ceza H&kimliğimlea :
E. No
K. No
Davacı
Sanık

1994/322
1994/572
K.H.
Celaletdin Sezer: Şerafettin oğlu, Bakiye'den olma, 1959 D.lu
Balışeyh îlçesi Beyoba Köyü nüfusuna kayıttı Kırıkkale Gürler
Mah. Kurtoğlu Apt. Kat : 4 No : 8'de oturur.
Suç
Etkili Eylem
Suç Tarihi
25/5/1994
Karar Tarihi
10/11/1994
Yukarıda açık kimliği yazılı samk hakkında yapılan yargılanış» scnusciıîf
Subut bulan Etkili Eylem suçundan TCK.nun 456/2, 59, 81/1, maddeleri gereğince so
nuçta 1 sene 10 A y Hapis cezasıyla mahkûmiyetine, 50.000,— T L . mahkeme masrafının sa
nıktan tahsiline ilişkin yokluğunda verilen karar sanığın bilinen tüm adreslerinde tebliğ
olunamayıp ikametgah ve iş yeri de belli olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1. maddesine
göre ilânen tebligata karar verilmiştir.
Hânın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak C M U K 310/2.
maddesi uyarınca takibeden bir hafta içinde usulen temyiz olunmadığı takdirde hükmün ke
sinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
1996
Kayseri 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden ;
Görevi kötüye kullanmak ve bu suça katılmak suçundan sanıklar
1 — Hacı Abdullah ve Muazze'den olma 1957 D.lu Pınarbaşı İlçesi Büyük Karamanlı
Köyü nüfusunda kayıtlı olup halen Kayseri Mevlana Mah.si Baltacı Sokak Suat Apt.m No :
14/1'de ikamet eden Nihat Erendok,
2 — İsmail ve Bahriye'den olma 1961 D.lu Tomarza İlçesi Işıklar Mah.si nüfusunda
kayıtlı olup halen Kayseri Zümrüt Mah.si Kanuni Cad.si Gelişen Sokak No : 78'de ikamet
eden Erden Dursun haklarında mahkememizden verilen 5/11/1993 Tarih ve 1992/340 Esas
1993/659 Karar sayılı ilamla samk Nihat Erendokun T C K . 510 uncu maddesi gereğince ve
522 nci maddesi gereğince 1 sene 2 ay hapis cezası.
2 — Sanık Erden Dursun'un TCK.nun 512/1, 522. maddeleri gereğince de 2 ay 10 gün
hapis ve 70.000,— T L . Ağır para cezası ile tecziyesine karar verilmiş olup her 2 sanığın bütün
aramalara rağmen gıyaplarında verilen kararın tebliği edilemediği Anlaşılmakla:
Gereği Düşünüldü : Yukarıdaki hüküm fıkrasının 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve mütakkip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilânen tebliğine ilân tarihinden 15 gün soma ka
rarın kesinleşmiş sayılmasına ilân giderinin sanıklardan alınmasına dosya üzerinde karar verildi.
2005
Mustafakemalpaşa Aslîye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1993/304
K. No : 1994/343
6126 sayılı Yasaya muhalefet, suçundan samk Kadir ve Ebiş'ten olma, 1/10/1967 D.lu,
Karaman, Sanveliler îlçesi, Göktepe, Gülpazar Köyü nüfusuna kayıtlı Şahin Yaşar hakkında
ki 22/12/1994 tarihinde yapılan yargılama sonunda; 6136 sa. 13/1. maddesi gereğince
3.810.000,— T L . ağır para cezasına ilişkin karar, yapılan aramalara rağmen sanığa tebliğ edi
lememiş olduğundan, 7201 S.K. 28, 29. maddeleri gereğince, ilânen tebliğ ve ilân tarihinden
itibaren 7 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
1995
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Malazgirt Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1991/54
K. No : 1992/7
Davacı: K . H .
Sanık: Mehmet Salih Çoban, Mehmet oğlu Heco'dan olma 1947 D.lu Siirt Merkez Kışlacık Köyü Nüf. kayıtlı olup Malazgirt Fenek Köyünde göçer,
Suç: 6136 S. Yasaya muhalefet.
Suç Tarihi: 19/9/1991
Karar Tarihi: 26/2/1992
Hüküm: 6136 S.K.nun 13/1, T.C.K.'nun 59, 36, 647 S.Y.nın 6 ncı mad.leri gereğince
10 ay hapis 50.000,— T L . ağır para cezası ile sanığın cezalandırılması ve cezasının ertelenme
sine, dair; 26/2/1992 tarihinde sanığın gıyabında verilen yukarıda yazılı hüküm sanığın açık
adresi tesbit edilemediğinden tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30
uncu maddeleri gereğince kararın adı geçen sanığa ilânen tebliğine, aynı Kanun 31 inci mad
desi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
1993 / 3

•

Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1990/159
K. No : 1994/743
Karar Tarihi: 15/9/1994
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesinde yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık
Şanlıurfa tli Tepe Mah. C: 024/16 da nüfusuna kayıtlı olup, halen tpek Yol Mah. Serap Apt.
No: 18'de Şanlıurfa adresinde mukim. Ahmet ve Fethiye Kadın'dan olma 1964 D.lu Yılmaz
Çalışkan hakkında mahkememizce karar verilmiş olup, sayılı kararın sanığa adresinin meçhul
olması sebebiyle tebliği mümkün olmadığından bu kararındaki cezasının 120.000,— T L . Ağır
Para Cezasının Ertelenmesine karar verildiğinden tebliğ edilmemiştir. Bu itibarla 7201 sayılı
Tebligat Kanunun 28 ve devamındaki maddeler gereğince Resmi Gazete'de ilânen duyrulmasına, ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra itiraz vukuu bulmadığı takdirde ilâmın kesinleşe
ceğinin duyurulur.
2008
E. No: 1993/23
K. No: 1993/336
Karar Tarihi: 15/7/1993
213 V . U . Y . M . suçundan sanık Akçakale İlçesi Aşağıyanmca Köyü nüfusuna kayıtlı olup,
halen Şanlıurfa İli Eyyupnebi Mah. Hacıgüven Sok. No: 34 de mukim. Mustafa oğlu Heğletle
Kadın'dan olma 1965 D.lu Halil Arslan hakkında mahkememizce verilen kararın sanığın ad
resinin meçhul olması sebebiyle tebliği mümkün olmadığından bu kararın Resmi Gazete'de
ilânen duyurulması kararlaştırılmış olup, 3100 S.Y. değ. 213 V . U . Y.nın 360 md. T . C . K . 59/2,
3505 S.Y. eklenen ek fıkrası gereğince 18.112.500,— T L . Ağır para cezası ile 25 gün süre ile
ticaret, sanat ve meslekten mahrumiyetinin icrasına karar verilmiş olup, ancak kararın tebliği
mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamındaki maddeler gereğince
Resmi Gazete'de ilânen duyurulmasına ilân tarihinden (15) sonra itiraz vukuu bulmadığı tak
dirde ilânın kesinleşeceği ve ayrıca ilândan bir suretinin ilân tahtasına asılmasına, ilânen du
yurulur.
2009
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Erzincan Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1991/30
K . No : 1992/164
Geceleyin mesken masuniyetini ihlal, bıçakla müessir fiil, kavgada bıçak teşhiri suçla
rından samk Erzincan i l i Tercan ilçesi, Esenevler Köyü N . kayıtlı, Paşa ve Süller oğlu, 1973
D.lu. Aliekber Kaçmaz hakkında mahkememizce verilen T . C . K . 486/1, 55/3,36, 647 S.K.nun
4,6 maddeleri gereğince 100.000,— T L . ağır para cezasının Ertelenmesine ilişkin 14/7/1992
tarih 1991/30 esas 1992/164 karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında verilmiş olup adına çı
karılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde
bulunamayan samk Aliekber Kaçmaz'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu
nun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının ne
şir tarihinden itibaren 15 gün soma muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden
alınacağı ilân olunur.
2208
E. No: 1988/267
K. No: 1992/359
Hırsızlık suçundan samk Erzincan İli Üzümlü İlçesi Horavent Köyü N . kayıtlı Hüseyin
ve Sallı oğlu, 1948 D.lu Aşur Karaağaç hakkında mahkememizce verilen T.C.K. 492/1, 522,
523,647 S.K.nun 4,6 madde gereğince 72.000,— T L . ağır para cezasının Ertelenmesine ilişkin
28/12/1992 tarih 1988/267, 1992/359 esas ve karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında veril
miş olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada be
lirtilen adresinde bulunamayan Aşur Karaağaç'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fık
rasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba ilânen tebliğ edilmiş sayılacağı ilân
ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2209
E . No: 1991/239
K. No: 1993/57
2822 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanıklar Erzincan Çatalarmut Köyü Nüf. ka
yıtlı Abdullah ve Fatma oğlu, 1948 D.lu, Mustafa Polat, Erzincan Merkez Mecidiyeyi Sağır
Mah. Nüf. kayıtlı Hüseyin ve Neriman oğlu, 1950 D.lu. Nurettin Gülses ve Erzincan Merkez
Akyazı Köyü Nüf. kayıtlı Süleyman ve Yaşar kızı 1954 D.lu, Gülcan Budak hakkında mahke
memizce verilen 2222 S.K. 70/son mad. T.C.K.nun 119 mad. ve 647 S.K. 6 madde gereğince
90.000,— er T L . ağır para cezasının ertelenmesine ilişkin 3/3/1993 gün ve 1991/239 esas,
1993/57 karar sayılı hükmü adı geçen sanıkların gıyabında verilmiş olup çıkarılan tebligatlara
rağmen karar kendilerine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adreslerinde bulunamayan
sanıklar Mustafa Polat, Nuretün Gülses ve Gülcan Budak'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayı
lı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlülere kararın ilânen tebliğine,
hüküm fıkrasının neşir tarihten itibaren 15 gün soma muhatablara tebliğ edilmiş sayılacakları
ilân ücretinin kendilerinden alınacağı ilân olunur.
2210
E. No: 1991/540
K. No: 1993/576
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu 2 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına sebe
biyet suçundan Kamil ve Atike oğlu, 1948 d.lu, Konya İli Karapınar İlçesi Buğdaylı Köyü nü
fusuna kayıtlı samk İsmet Merdane hakkında mahkememizce verilen T.C.K.nun 455/2, 55/son,
647 S.K.nun değ. 4. maddesi gereğince, 72, 647 S.K. 5 mad. 40 ve 19 madde gereğince
7.360.000,— T L . ağır para cezasının ertelenmesine ilişkin 30/12/1993 tarih, 1991/540 esas
19937576 karar sayılı hüküm adı geçenin gıyabında verilmiş olup, adına çıkarılan tebligatlara
rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan İsmet
Merdane'ye tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligatlar Kanununun 29. maddesi gereğince
adı geçen hükümlüye ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra
muhataba ilânen tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2211
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Erzincan Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1992/676
K. No : 1994/487
Görevli memura hakaret suçundan sanık Erzincan Merkez Çatalarmut Köyü N . kayıtlı
A l i ve Sebahat oğlu, 1968 D.lu. Muzaffer Candemir hakkında mahkememizce verilen T . C . K .
266/1, 72, 647 S.K.nun 4ve 6. maddeleri gereğince 400.000,— T L . ağır para cezasının Erte
lenmesine ilişkin 30/9/1994 tarih, 1992/676 esas 1994/487 karar sayılı hükmü adı geçenin gı
yabında verilmiş olup adına çıkartılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen
ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan Muzaffer Candemir'e tebliğ edilemediğinden 7201
Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye ilânen tebliğine, hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân
ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2212
E. No: 1993/13
K. No: 1994/548
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Sivas İli Zara İlçesi, Akdede Köyü N . ka
yıtlı, Efendi ve Hanım oğlu, 1955 D.lu. Mustafa Poyraz hakkında mahkememizce verilen 3167
S.K. 16/1, 647 S.K.nun 4,6 maddeleri gereğince 1.825.000,— T L . ağır para cezasının Ertelen
mesine ilişkin 28/10/1994 tarih, 1993/13 esas 1994/548 karar sayılı hükmü adı geçenin gıya
bında verilmiş olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve
dosyada belirtilen adresinde bulunamayan Mustafa Poyraz'a tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân
ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2213
E . No: 1993/103
K. No: 1993/345
Hırsızlık suçundan sanıklar Kars İli Kaleiçi Mah. N . kayıtlı Ömer ve Hamiyet oğlu,
1974 D.lu Tamer Kavcı ve 1976 D.lu. Tansel Kavcı hakkında mahkememizce verilen T.C.K.nun
492/ilk, son, 522, 523, 55/3, 647 S.K.nun 4. madde gereğince sanık Tamer'in 265.000,— T L .
ağır para cezası ile T . C . K . 491/iIk, son, 65/3, 522, 523, 55/3, 647 S.K. 4. mad. gereğince sa
nık TansePin 130.000,— T L . ağır para cezası ile cezalandırılmalarına ilişkin 9/7/1993 tarih
1993/103-345 esas ve karar sayılı hükmü adı geçen sanıkların gıyabında verilmiş olup adlarına
çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendilerine tebliğ edilemeyen ve belirtilen adreslerinde bu
lunamayan Tamer ve Tansel Kavcı'ya tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
29 maddesi gereğince adı-geçen hükümlülere kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir
tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendilerin
den alınacağı ilân olunur.
2214
:

E. No: 1990/323
K. No: 1993/455
Müessir Fiil suçundan Sebahattin ve Rahime oğlu, 1950 D.lu, Erzincan İli Üzümlü İl
çesi Karakaya Köyü nüfusuna kayıtlı sanık Mustafa Aksu hakkında mahkememizce verilen
T.C.K.nun 456/4 madde gereğince 40.000,— T L . ağır para cezası ile cezalandırılmasına iliş
kin 19/11/1994 tarih 1990/323 esas, 1993/455 karar sayılı hüküm adı geçenin gıyabında veril
miş olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada
belirtilen adresinde bulunamayan Mustafa Aksu'ya tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebli
gatlar Kanunun 29. madde gereğince adı geçen hükümlüye ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının
neşir tarihten itibaren 15 gün sonra muhataba ilânen tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin
kendisinden alınacağı ilân olunur.
2215
E. No: 1993/603
K. No: 1994/121
Geceleyin Bina dahilinde hırsızlık suçundan Nazım ve Refiye oğlu, 1975 D.lu, Erzincan
İli Merkez Reşadiye Mah. nüfusuna kayıth sanık İsmail Alan hakkında mahkememizce veri
len T.C.K.nun 492/1, 522, 59, 647 sayılı Kanunun 4 ve 6 maddesi gereğince 1.000.000,— T L .
ağır para cezasının ertelenmesine ilişkin 9/3/1994 tarih, 1993/603 esas, 1994/121 karar sayılı
hüküm adı geçenin gıyabında verilmiş olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisi
ne tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan İsmail Alan'a tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligatlar Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye ilânen
tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba ilânen tebliğ edilmiş
sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2216
x
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Erzincan Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1990/228
K. No : 1992/326
Gündüzleyin bina dahilinde hırsızlık suçundan Kemal ve Semiha'dan olma 1975 D.lu,
samk Selçuk Genç Erzincan İli Merkez Reşadiye Man. nüfusuna kayıtlı olup, hakkında mah
kememizce verilen T.C.K.nun 491/4, mad. 523/1 madde, 647 S.K.nun 4 ve 6. mad. gereğince
ve 522, 2253 S.K.nun 12 maddesi gereğince 200.000,— T L . ağır para cezası ile ertelenmesine
ilişkin 16/12/1992 tarih, 1990/228 esas, 1992/326 karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında
verilmiş olup, adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosya
da belirtilen adresinde bulunamayan Selçuk Genc'e tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebli
gatlar Kanunun 29. madesi gereğince adı geçen hükümlüye ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının
neşir tarihten itibaren 15 gün soma muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisin
den alınacağı ilân olunur.
2217
Ü. N O : i y y i / / / j
K. No: 1994/536
Hırsızlık suçundan sanık Of İlçesi, Hayrat Mah. N . kayıtlı Osman ve Fatma oğlu, 1974
d.lu. Metin Akosman hakkında mahkememizce 24/10/1994 tarih 1991/775 esas 1994/536 ka
rar sayılı hüküm gereğince T . C . K . 492/1, son, 61, 522, 55/3, 647 S.K. 4, 6. maddeleri gere
ğince verilen 660.000,— T L . ağır para cezasının Ertelenmesine ilişkin karar adı geçenin gıyabında
verilmiş olup adına çıkartılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosya
da belirtilen adresinde bulunamayan Metin Akosman'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün soma muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücre
tinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2218
E . No: 1992/598
K. No: 1994/438
Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet suçundan Osman ve Ruhiye
oğlu, 1973 D.lu, Erzincan İli Üzümlü İlçesi Çay Mah. nüfusuna kayıtlı sanık Yavuz Polat hak
kında mahkememizce verilen T.C.K.nun 459/2,459/son, 647 S.K. nun 4,72 madde gereğince
477.500,— T L . ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 16/9/1994 tarih 1992/598 esas,
1994/438 karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında verilmiş olup, adına çıkarılan tebligatlara
rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan Ya
vuz Polat'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligatlar Kanununun 29. maddesi gereğince
adı geçen hükümlüye ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün soma
muhataba ilânen tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2219
E . No: 1991/741
K. No: 1994/260
Irza Tasaddi suçundan sanık özcan Sarıtaş (Sabri ve Sevim oğlu, 1979 D.lu. Erzincan
Merkez Davarh Köyü N . kayıtlı) hakkında mahkememizce verilen T.C.K.nun 415/1. 2253
S.K.nun 12/2 maddesi ve 647 S.K.nun 4 maddesi gereğince 1.825.000,— T L . ağır para cezası
na ilişkin 6/5/1994 tarih, 1991/741 esas 1994/260 karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında
verilmiş olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosya
da belirtilen adresinde bulunamayan özcan Sarıtaş'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebli
gat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücre
tinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2220
E. No: 1994/96
K. No: 1994/274
Geceleyin mesken mahsuniyetini ihlal suçundan Halis oğlu, 1955 D.lu, Erzincan İli Üzüm
lü İlçesi Denizdamı Köyü nüfusuna kayıtlı sanık Cemalettin Yazıcı hakkında mahkememizce
verilen T.C.K.nun 81, 647 S.K.nun 4 ve 6. mad. 572, 40 maddeleri gereğince 910.000,— T L .
ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 13/5/1994 tarih, 1994/96 esas, 1994/274 karar
sayılı hüküm adı geçenin gıyabında verilmiş olup, adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar
kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan Cemalettin Yazıcı'ya tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligatlar Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen
hükümlüye ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihten itibaren 15 gün sonra muhataba
tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2221
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Ankara 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1993/764
Hırsızlık susundan sanık Kızılcahamam İlçesinin Sazak Köyünden olup, Ankara İvedik Caddesi No: 83/6 da oturur Durali oğlu 1975 doğumlu Taner Koç'un T.C.K.nun 493/1,
522, 523, 55/3. maddelerine göre bir yıl altı ay yirmi gün hapis cezası ile cezalandırılmasına
13/12/1993 gün, 764/1081 sayı ile karar verilmiş olup, işbu ilânın yapıldığı tarihten ve son
ilân tarihinden itibaren yedi gün sonra ilânın yapılmış sayılacağı hususu duyrulur.
2328
Kadıköy 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1990/561
K. No : 1994/515
İLÂNEN TEBLİĞ K A R A R I
Sanık: Ahmet Orhan Ergülgen, Mehmet Cemalettin oğlu, Melek'ten olma, 1952 do
ğumlu, Balıkesir Merkez Eskikuyumcular Köyü nüfusuna kayıtlı, Mimoza Sokak No: 23 Balçova adresinde mukim.
Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanığın yapılan yargılaması sonunda sabit görülen eylemi
ne uyan 3167 sayılı Kanunun 16/1 maddesi gereğince takdiren ve teşdiden bir sene altı ay ha
pis ve bir sene altı ay müddetle bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin
yasaklanmasına ilişkin 19/9/1994 tarih ve 1990/561 esas, 1994/515 karar sayılı kararımız sa
nığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından ve tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanu
nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine,
İlânın yayınından itibaren 15 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde kara
rın tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
2340
E. No: 1994/67
K. No: 1994/652
İLÂNEN TEBLİĞ K A R A R I
Sanık: Abdullah Süleymanoğlu, İhsan ve Gülüşan'dan olma, 1/1/1949 doğumlu Bey
koz Çavuşbaşı nüfusuna kayıtlı, Zeynep Kamil Harmanlık Sokak No: 30/1 Üsküdar adresin
de oturur.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan yargılaması sonunda sabit görülen eylemi
ne uyan 3167 sayılı Kanunun 16/1. maddesi gereğince takdiren bir sene hapis ve bir sene müd
detle bankalarda çek hesabı açmasının, çek keşide etmesinin yasaklanmasına ilişkin 24/10/1994
tarih ve 1994/67 esas-1994/652 karar sayılı kararımız sanığın bütün aramalara rağmen bulun
madığından ve tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğin
ce ilânen tebliğine,
İlânın yayınından itibaren 15 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde kara
rın tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ olunur.
2339
E. No: 1994/242
K. No: 1994/559
İLÂNEN TEBLİĞ K A R A R I
Sanık: Hakan öcal Ipşiroğlu, A l i İhsan ve Güllü oğlu, 19/5/1994 doğumlu Malatya,
Erguvan, Bayraktar Nüf. kayıtlı, Papatya Sokak No: 4 / A Narlıdere adresinde mukim.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan yargılaması sonunda sabit görülen eylemi
ne uyan 3167 sayılı Kanunun 16/1 maddesi gereğince takdiren ve teşditen bir sene altı ay hapis
ve bir sene altı ay müddetle bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasak
lanmasına ilişkin 3/10/1994 tarih ve 1994/242 esas-1994/559 karar sayılı kararımız sanığın
bütün aramalara rağmen bulunamadığından ve tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun
28. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine,
İlânın yayınından itibaren 15 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde kara
rın tebliğ edilmiş sayılacağı ve dosyanın kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ olunur.
2338
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İstanbul 4. Asliye Ceza HâkimliğindeB :
E . No : 1989/86
K . No : 1994/758
3167 sayılı Yasaya Muh. suçundan sanık Yusuf oğlu Fikriye'den olma 1950 D.lu İstan
bul Fatih Atikmustafa Mah. nüf. kayıtlı samk Zafer Çakır hakkında verilen gıyabi karar bü
tün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilememiştir.
Gereği Düşünüldü : Samk Hakkında 3167 saydı Yasamn 16/1. madde ile 1 yıl hapis
cezası ve 1 yıl bankalardan çek hesabı açmasından ve çek keşidesinden yasaklanmasına dair
karar verilmiş ve bu cezası bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilâmna ilân
tarihinden itibaren 15 gün soma tebliğ edilmiş sayılacağına ilâna dair bir adet gazete ile mas
rafının mahkememize gönderilmesine karar verildi.
2511 / 1

E . No : 1992/159
K. No : 1992/1767
3167 sayılı Yasaya Muh. suçundan sanık Mehmet oğlu Sultan'dan olma 1952 D.lu Ma
latya Pötgre Bölükkaya Nüf. kayıtlı Samk Hasan İnan hakkında verilen gıyabi karar bütün
aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilememiştir.
Gereği Düşünüldü : Sanık hakkında 3167 sayılı Yasanın 16/1. maddesi gereğince 1 yıl
hapis cezası ve 1 yıl bankalardan çek hesabı açmasından ve çek keşidesinden yasaklanmasına
dair karar verilmiş ve bu cezası bütün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilânına
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ilâna dair bir adet gazete ile
masrafının mahkememize gönderilmesine karar verildi.
2511 / 2

E. No : 1994/42
K. No : 1994/1092
Geceleyin bina dahilinde hırsızlık suçundan samk Selahattin oğlu Hediye'den olma 1978
doğumlu Sinop, Gerze, sürsükü nüf. kayıtlı sanık Erol Çor Hakkında verilen gıyabi karar bü
tün aramalara rağmen bulunup, tebliğ edilememiştir.
Gereği Düşünüldü : Samk hakkında T C K . 492/1, 522, 55/3 , 647/4-6. madde ile
800.000,— T L . tecilli para cezası verilmiş ve bu cezası bütün aramalara rağmen bulunup, teb
liğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi
Gazete'de ilânına, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilâna dair
bir adet gazete ile masrafının mahkememize gönderilmesine karar verildi.
E . No : 1993/1122
K. No : 1994/6
İkili bahis suçundan sanık Ahmet oğlu Halide'den olma 1967 D.lu Elazığ, Merkez Avculu Köyü nüf. kayıtlı, sanık Levent Canpolat hakkında verilen gıyabi karar bütün aramalara
rağmen bulunup, tebliğ edilememiştir.
Gereği Düşünüldü : Sanık hakkında 6132 sayılı Yasanın 7/1-2. maddesi gereğince 3 ay
hapis cezası ve 160.000,— T L . tecilli mahkumiyet cezası verilmiş ve bu cezası bütün aramala
ra rağmen bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip
maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilânına, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edil
miş sayılacağına, ilâna dair bir adet gazete ile masrafının mahkememize gönderilmesine karar
verildi.
2511/3
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Ankara 4. Asliye Ceza Hakimliğinden
E. No
K. No
Sanık

: 1994/248
: 1994/855
: Erhan Side, M.Orhan oğlu, 1956 D.lu, Melahat'tan olma, Eskişehir
Merk. Hoşnudiye Mah. Nüf.Kayıtlı, Çınar Mah. Çağ Sok. 1/21 Kü
çükyalı istanbul'da mukil.
Suç
: 3167S.Y.Muh.
Suç Tarihi
: 28/6/1993
Karar Tarihi : 14/9/1994
Verilen Ceza : 3167 S.Y. 16/1, C K . 59/2.Maddesi, 10 A y Hapis 1 Yıl Bankalardan
Çek Kullanmama Cezası.
Yukanda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizin tarih ve numarası belirti
len kararı ile mahkûmiyetine karar verilmiş olup sanığın yokluğunda verilen bu karâr kendisi
ne, PTT kanalı ile bildirilmiş olduğu, adresinde tebliğ edilemediği gibi C.Başsavcılığı kanalı
ile ve zabıta marifetiyle oturma adresinden ve nüfusa kayıtlı olduğu yerden yapılan adres araştırmalarında da adresi tesbit edilip kararın kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebli
gat Kanunun 29, 30, 31. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete ile ilân
edilmesine, karar verildiğinden;
Hükmün Resmi Gazete ile ilân edileceği, ilânın yayınlandığı günden itibaren 15 gün sonra
tebligatın yapılmış sayılacağı, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde 7 gün içerisinde hük
mün kesinleşeceğinin ve ilân masrafının sanıktan ayrıca tahsil edileceğinin ilânen tebliğ olunur.
,
2187
Denizli 1. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No
K. No
Samk

: 1993/475
: 1994/252
: Derviş Tezel : Fahrettin oğlu Ümmü'den olma 1951 D.lu Denizli tli Çal
İlçesi ısmailler Mah.Nüf.Kayıtlı olup Denizli Gündöğdü Mah. oturur.
Suç
: 213 sayılı Kanuna Muhalefet.
Suç Tarihi
: 12/12/1992
Karar Tarihi : 1/4/1994
H Ü K Ü M : 3100 SK.mük.8/1, yol Ue 213 SK. 360, ek, 647 SK. ö.maddeleri gere
ğince 21.735.000.— T L . Ağır para cezası ve 1 ay müddetle ticaret, mes
lek ve sanat icrasından mahrumiyetine cezalarına dair,
1/4/1994 tarihinde sanığın gıyabında verilen hüküm açık adresinin tesbit edilip gıyabi
hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve 30. maddeleri gereğin
ce adı geçen sanığa kararın İlânen Tebliğine, kararın bir suretinin Mahkeme divanhanesine
asılmasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılacağına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
2370
E. No
K. No
Sanık

: 1993/1115
: 1994/943
: Fevzi Tugan : Mehmet Sadik oğlu Tevhide'den olma 1940 D.lü Mani
sa tli Ahmetli İlçesi Gökkaya Köyü Nüf. kayıtlı halen Gazi Bulvarı 1
Onur Işhanı 3 Kat No: 306 İzmir adresinde oturur.
Suç
: 3167 sayılı Kanuna Muhalefet
Suç Tarihi
: 15/7/1993
Karar Tarihi : 5/10/1994
H Ü K Ü M : 3167 sayılı Kanunun 16/1, T C K . 81/2.maddeleri gereğince 1 yıl 2 ay
hapis ve 1 yıl iki ay çek keşide etme ve çek hesabı açma hakkının ya
saklanmasına dair,
5/10/1994 tarihinde sanığın gıyabında verilen hüküm açık adresinin tesbit edilip gıyabi
hükmün tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve 30. maddeleri gereğin
ce adı geçen sanığa kararın İlânen Tebliğine, kararın bir suretinin Mahkeme divanhanesine
asılmasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapıl
mış sayılacağına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
2371
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Kadıköy 3. Asliye Ceza Hftkimliğindefl :
E . No : 1991/366
K . No : 1994/596
İLÂNEN TEBLİĞ K A R A R I
25/12/1990 tarihinde işlediği çek yasasına muhalefet suçundan samk Celal ve Fatma
Türkan'dan olma İzmit 1949 D.lu Tokat Merkez Küçükbeydağı Mahallesi nüfusuna kayıtlı
Ömer Süha Atay hakkında Mahkememizce verilen 5/10/1994 rarih ve 1991/366 esas 1994/596
sayılı kararla 3167 saydı Kanunun 16/1. maddesi uyarınca bir yd altı ay süre ile hapis ve bir
yd altı ay süre ile bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına
ve 195.000.— T L . mahkeme masrafımn sanıktan tahsiline dair karar sanığın aramalara rağ
men bulunamaması sebebiyle tebliği mümkün olamamıştır.
Bu sebeple 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29 ve 31. maddeleri uyarınca karar Ör
neğinin ilânen tebliğine,
İlân ücretinin sanıktan tahsiline,
Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün samğa tebliğ edilmiş sayılmasına karar
verilerek keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
2379
E . No : 1993/288
K. No : 1994/439
İLÂNEN TEBLİĞ K A R A R I
Çek Yasasına muhalefetten samk Süleyman ve Şaziye'den olma tkizdere 1957 D.lu Ri
ze İkizdere Tumlupınar Köyü nüfusuna kayıtlı Veysel Keleş hakkında Mahkememizce verilen
15/7/1994 tarih ve 1993/288 esas 1994/439 sayılı kararla 3167 saydı Kanunun 16/1. maddesi
uyarınca bir yd süre ile hapis ve bir yıl süre ile bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide
etmesinin yasaklanmasına ve 160.000.— T L . mahkeme masrafımn sanıktan tahsiline dair ka
rar sanığın aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle tebliği mümkün olamamıştır.
Bu sebeple 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri uyarınca karar ör
neğinin dânen tebliğine,
İlân ücretinin sanıktan tahsiline,
Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün samğa tebliğ edilmiş sayılmasına karar
verilerek keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
2380
E . No : 1994/546
K. No : 1994/641
İLÂNEN TEBLİĞ K A R A R I
7/5/1994 tarihinde işlediği hırsızlık suçundan sanık Ahmet Bahattin ve Kiraz'dan olma
Dereüstü 1969 D.lu Kırıkkale-Merkez Yenidoğan Mahallesi nüfusuna kayıtlı Cengiz Akpınar
hakkında Mahkememizce verden 13/10/1994 tarih ve 1994/546-641 saydı kararda TCK.nun
491/4, 81/2. maddeleri uyarınca Bir Yd Yirmi Gün Süre İle Hapis Cezasına ve 725.000.—
T L . mahkeme giderinin sanıktan tahsiline dair karar sanığın aramalara rağmen bulunamama
sı sebebiyle tebliği mümkün olamamıştır.
Bu sebeple 7201 saydı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri uyarınca karar ör
neğinin ilânen tebliğine,
İlân ücretinin sanıktan tahsiline,
Neşir tarihinden itibaren 15 gün soma hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar
verilerek keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
2381
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Istanb\d 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : U89/1321
K. No : 1994/1460
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık olup Dursun ile Meliha'dan olma 1956 D.lu
Şadi Uyunç hakkında mahkememize açılan kamu davasında:
Gereği Düşünüldü .3167 sayılı Yasanın 16/1. 647/4.6, TGY. 94. madde gereğince Bir
Yıl Hapis HPÇ 1.825.000,— TL. A P C cezalandırılmasına Ertelenmesine bir yıl müddetle bank
larda çek hesabı açmasının yasaklanmasına dair hükmün.
E. No : 1991/1348
K. No : 1994/1501
Karşılıksız çek keşide etmek sucundan sanık Nurcan Yücel (Ünal kızı Fikriye'den olma
1965 D.lu) hakkında mahkememize açılan kamu davasında:
Gereği Düşünüldü : 3167 sayılı Yasanın 16/1. T C Y . 59/2, maddeleri gereğince On A y
Müddetle Hapis Bir Yıl Müddetle Bankalarda Çek Hesabı Açmasının Yasaklanmasına Dair
Hükmün.
E. No : 1991/1526
K. No : 1994/1628
Hırsızlık suçundan sanık Tuncay Dut (Hüseyin ile Hayriye'den olma 1967 D.lu) hak
kında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda:
Gereği Düşünüldü : T C Y . 492/4, 522, 523/1, 94, 647/6. maddeliri gereğince Dört ay
süreyle hapis hapsin ertelenmesine dair hükmün.
E. No : 1994/176
K. No : 1994/1643
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık olup Mehmet oğlu Firdevs'den olma 1960
doğumlu Şeref Birinci Hakkında mahkememize açılan kamu davasında:
Gereği Düşünüldü : 3167 sayılı Yasanın 16/1 T C Y . 59/2. maddeleri gereğince On A y
Süreyle Hapis Cezasıyla Cezalandırılmasına Bir Yıl Müddetle Banklarda Çek Hesabı Açması
nın Yasaklanmasına Dair Hükmün.
E. No : 1993/1349
K. No : 1994/1544
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık olup Tahsin Fehmi ile Şadiye'den olma
1948 D.lu Asaf Erdin hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması
sonunda:
Gereği Düşünüldü : 3167 sayılı Yasanın 16/1. T C Y . 59/2. maddeleri gereğince On A y
Müddetle Hapis Bir Yıl Müddetle Bankalarda Çek Hesabı Açmasının Yasaklanmasına Dair
Hükmün.
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E . No : 1992/1015
K . No : 1994/1554
Sahte ruhsatname düzenlemek suçundan samk olup Doğan ile Sevün'den olma 1964
D.lu Etehem Demir hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması
sonunda:
Gereği Düşündü : Sahte oto ruhsatnamesi düzenlemek sucundan samk olup hakkında
T C Y . 350/2. maddesi gereğince Bir Yıl Süreyle Hapis Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair
Hükmün.
E . No : 1994/545
K. No : 1994/1562
3167 sayılı Yasaya muhalefet suçundan samk olup Kemal ile tsmet'ten olma 1955 D.lu
Muharrem Işık hakkında Mahkememize açılan kamu davasında:
Gereği Düşünüldü : Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Muharrem Işık hak
kında 3167 sayılı Yasanın 16/1. T C Y . 59/2. madde gereğince On A y Müddetle Hapis Bir Yıl
Müddetle Bankalarda Çek Hesabı Açmasının yasaklanmasına Dair Hükmün.
E . No : 1994/523
K. No : 1994/1518
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık olup Abuzer ile Hanım'dan olma 1962 D.lu
A l i Anaç hakkında Mahkememize açılan kamu davasına:
Gereği Düşünüldü : 3167 sayılı Yasamn 16/1. madde gereğince Bir Yıl Süreyle Hapis
Cezasıyla Cezalandırılmasına bir yıl süreyle bankalarda çek hesabı açmasının yasaklanmasına
dair hükmün.
E . No : 1992/896
K . No : 1994/1633
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık olup Haşim oğlu 1964 D.lu Yaşar Kara
hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşmasında:
Gereği Düşünüldü : 3167 sayılı Yasamn 16/1 T C Y . 59/2. 647/4. maddeleri gereğince
On Ay Hapis H P . Çevrilerek neticeten 3.000.000,— T L . ağır para cezasıyla cezalandırılması
na. Bir yıl müddetle bankalarda çek hesabı açmasının yasaklanmasına dair hükmün.
E . No : 1992/582
K. No : 1994/1717
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan samk olup Şükrü ile Memnune'den olma 1959
D.lu Hikmet Ersoy hakkında Mahkememize açılan kamu davasında:
Gereği Düşünüldü : 3167 sayılı Yasanın 16/1, 647/4. madde gereğince Bir Yd Hapis
HPÇ. Neticeten 3.650.000,— T L . ağır para cezasıyla cezalandırılmasına dair hükmün
Yukarıda hüviyetleri yazılı sanıklar Hakkında Mahkememizden verilen gıyabi hükmün
sanıklara tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 28 ve devamı Maddeleri gere
ğince Resmi Gazete'de ilânına ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı
ve bu iş bu hükmün özetinin neşir tarihinden itibaren 15 gün kanunu süresi içerisinde müracaatda bulunmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur.
2513
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Kadıkfey 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1991/425
K. No : 1994/477
ÎLÂNEN TEBLÎĞ K A R A R I
Davacı: K . H .
Sanık: A l i îhsan Bölek, Osman Oğ. Hatice'den olma, 1955 doğumlu Konya Hadim Dolhanlar Köyü nüfusuna kayıtlı, Konya Ereğli Gülbahçe Mah. Akarsu Caddesi, Aksu Apt. N o :
50/2 mukim
Suç: Sahte oto ruhsatnamesi düzenlemek
Suç Tarihi: 23/1/1991
Yukanda açık kimliği yazılı A l i İhsan Bölek'in yapılan yargılaması sonunda T.C.K.nun
350/3 maddesi gereğince bir yıl müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 13/9/1994
tarihli ve 1991/425 esas ve 1994/477 sayılı kararımız bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete yo
luyla ilânen tebliğine, ilânın yayınını takiben 15 gün içinde herhangi bir itiraz olmadığı takdir
de tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi.
2341
E. No: 1994/17
K. No: 1994/197
İLÂNEN TEBLİĞ K A R A R I
Davacı: K . H .
Sanık: Ramazan Kesici, Raşit Oğ. Döndü'den olma 1973 doğumlu, Niğde Çiftlik İlçesi
Nar Köyü nüfusuna kayıtlı, Niğde Nar Mahallesi 8. Sokak No: 4 adresinde oturur
Suç: Hırsızlık
Suç Tarihi: 10/8/1993
Yukanda açık kimliği yazılı sanık Ramazan Kesici'nin sabit görülen eyleminden ötürü
T.C.K.nun 491/2, 62, 65/3 , 81/2 maddesi gereğince dört ay yirmi gün hapis cezası ile ceza
landırılmasına ilişkin 13/4/1994 tarih ve 1994/17-197 sayılı kararımız bütün aramalara rağ
men sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince
ilânen tebliğine, ilânın yayınından itibaren 15 gün içinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde
tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi.
2342
E. No: 1994/683
K. No: 1994/719
İLÂNEN TEBLİĞ K A R A R I
Davacı: K . H .
Sanık: Sedat Tilki, Mehmet Oğ. Sıdıka'dan olma 23/3/1974 Zonguldak doğumlu, Zon
guldak Devrek Kabaca Köyü nüfusuna kayıtlı İstanbul'da bimekan
Suç: Hırsızlık
Suç Tarihi: 28/6/1994
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Sedat Tilki'nin işlemiş bulunduğu hırsızlık suçundan
dolayı yapılan yargılaması sonunda T.C.K.nun 491/4, 61,522. maddeleri gereğince bir ay on
gun müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 26/7/1994 tarih ve 1994/683-719 sayı
lı kararımız bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28
ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete yoluyla ilânen tebliğine, kararın yayınını taki
ben 15 gün içinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi.
2343
Sarıyer Asliye Ceza Hâkimliğinden':
E. No : 1993/1265
K. No : 1994/716
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan mahkememizin 5/10/1994 tarih ve aynı sayılı
karan ile 3167 sayılı Kanunun 16/1, maddesi gereğince 1 sene hapis, 1 sene bankalarda çek
keşide etmesinin yasaklanmasına karar verilen, Zübeyir ile Mevhibe oğlu,'7/3/1965 doğumlu
İrfan Seven hakkındaki hükmün adreslerinden bulunamadığından kendisine tebliğ yapılama
mış olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayınlana
rak tebliğ ilân olunur.
2349
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Erzincan Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1991/520
K . No : 1992/176
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralamaya sebebiyet suçundan samk Çorum İli Sungurlu
ilçesi N . kayıtlı Emin oğlu, 1960 D.lu. Ayhan Gınık haklan da mahkememizce verilen T.C.K.nun
459/2, son, 72,3506 sayılı Yasa üe değişik 19 madde, 647 S.K. 4,6 mad. gereğince 125.000,—
T L . ağır para cezasının Ertelenmesine ilişkin 25/9/1992 tarih 1991/520-1992/176 esas ve ka
rar saydı hükmü adı geçenin gıyabında verilmiş olup adına çıkartılan tebligatlara rağmen ka
rar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan Ayhan Gınık'a
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hü
kümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün soma mu
hataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2222
E . No: 1992/623
K. N o : 1993/248
Tren istasyonunda bulunan vagonlardan Hırsızlık suçundan sanık Ağrı İli Patnos İlçe
si, Dedeli Köyü N . kayıtlı Kazım ve Kibar oğlu, 1979 D.lu. Fetullah Kırca hakkında mahke
memizce verilen T . C . K . 492/6, son, 61, 522, 523, mad. 2253 S.K. 12 mad. 647 S.K. 4. 6. madde
gereğince verilen 250.000,— T L . ağır para cezasımn Ertelenmesine ilişkin 24/5/1993 tarih
1992/623 esas 1993/248 karar saydı hükmü adı geçenin gıyabında verilmiş olup adına çıkartı
lan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ eddemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bu
lunamayan Fetullah Kırca'ya tebliğ edilemediğinden 7201 saydı Tebligat Kanununun 29 maddesi
gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden iti
baren 15 gün soma muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân
olunur.
2223
E . No: 1993/210
K. No: 1994/252
Görevli memura hakaret, mukavemet, mütecaviz sarhoşluk suçlarından samk Beyşehir
İlçesi, Budak Köyü N . kayıtlı Cemal ve Neslihan oğlu, 1969 D.lu. Yenal ince hakkında mah
kememizce verilen T.C.K.nun 258/1-3, 572/1,40, 647 S.K.nun 4 madde gereğince 300.000,—
T L . ağır para cezası, 300.000,— T L . hafif para cezası ile cezalandırılmasına ve cezalarının
Ertelenmesine ilişkin 4/5/1994 tarih 1992/210 esas 1994/252 karar sayılı hükmü adı geçenin
gıyabında verdmiş olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen
ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan Yenal tnce'ye tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı
Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân
ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2224
E . No: 1992/296
K . No: 1992/350
Görevli memura hakaret, mütecaviz sarhoşluk suçlanndan samk Üzümlü İlçesi Denizdamı Köyü N . kayıtlı, Halis ve Mecbure oğlu, 1955 D.lu. Cemalettin Yazıcı hakkında mahke
memizce verden T.C.K.nun 266/1, 72, 572/1, 40, 647 S.K.nun 4,6 madde gereğince verilen
300.000,— T L . ağır para cezası ve 180.000,— T L . hafif para cezalarının ertelenmesine ilişkin
25/12/1992 tarih 1992/296-350 esas ve karar saydı hükmü adı geçenin gıyabında verilmiş olup
adına çıkartılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemediğinden ve dosyada belir
tilen adresinde bulunamayan Cemalettin Yazıcı'ya tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fık
rasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin
kendisinden alınacağı ilân olunur.
2225
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Erzincan Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1990/371
K. No : 1993/441
Tedbirsizlik dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet suçundan sanık Erzincan Mer
kez Beşsaray Köyü N , kayıtlı Bayram ve Saadet oğlu, 1952 d.lu. Nurettin Altınpınar hakkın
da mahkememizce verilen T.C.K.nun 459/2, son, 72, 647 S.K. 4,6 madde gereğince 8.850,—
T L . nin Ertelenmesine İlişkin 15/11/1993 tarih 1990/371, 1993/441 esas ve karar sayılı hük
mü adı geçenin gıyabında verilmiş olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine
tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan Nurettin Altıpınar'a tebliğ edi
lemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye ka
rarın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ
edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2226
E . No: 1989/171
K. No: 1992/157
Hırsızlık suçundan sanık Erzincan Merkez Reşadiye Mah. N . kayıtlı Kemal ve Samihe
oğlu, 1975 D.lu. Selçuk Genç hakkında mahkememizce verilen T.C.K.nun 493/1, 522, 523,
59, 647 S.K.nun 4, 6 maddeleri gereğince 750.000,— T L . ağır para cezasının Ertelenmesine
ilişkin 4/6/1992 tarih ve 1989/171 esas 1992/157 karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında
verilmiş olup adına çıkartılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosya
da belirtilen adresinde bulunamayan Selçuk Genc'e tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebli
gat Kanununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücre
tinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2227
E . No: 1992/111
K. No: 1993/298
Hırsızlık suçundan sanık Kars İli Kaleiçi Mah. N . kayıtlı, Ömer ve Hamiyet oğlu, 1976
D.lu. Tansel Kavcı hakkında mahkememizce verilen T . C . K . 493/1, 65/3, 522, 55/3, 40, 647
S.K. nun 4. 6 maddeleri gereğince 600.000,— T L . ağır para cezasının Ertelenmesine ilişkin
18/6/1993 tarih, 1992/111 esas 1993/298 karar sayılı hükmü adı geçenin gıyabında verilmiş
olup adına çıkarılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemeyen ve dosyada belirti
len adresinde bulunamayan Tansel Kavcı'ya tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Ka
nununun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendi
sinden alınacağı ilân olunur.
2228
E. No: 1993/602
K. No: 1994/297
Geceleyin bina dahilinde hırsızlık suçundan Nazım ve Refiye oğlu, 1975 D.lu, Gümüş
hane Merkez Çalık Köyü nüfusuna kayıtlı İsmail Alan hakkında mahkememizce verilen T.C.K.
492/1, 522, 59, 647 S.K.nun 4 maddesi gereğince ve 6 mad. gereğince 1.000.000,— T L . ağır
para cezasının ertelenmesine ilişkin 3/6/1994 tarih, 1993/602 esas, 1994/297 karar sayılı hükümü adı geçenin gıyabında verilmiş olup adına çıkartılan tebligatlara rağmen karar kendisi
ne tebliğ edilemeyen ve dosyada belirtilen adresinde bulunamayan İsmail Alan'a tebliğ
edilemediğinden 7201 sayılı Tebligatlar Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye
ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba ilânen tebliğ
edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2229
E. No: 1992/241
K. No: 1993/532
Dolandırıcılık suçundan sanık Kars İli Göle İlçesi, Kubilay Mah. N . kayıtlı, Şemsettin
ve Sürüye oğlu, 1962 D.lu Hüsnü Kenan Öztürk hakkında mahkememizce verilen T.C.K. 503/1,
522, 80, 81/2,40 maddeleri gereğince 1 yıl 4 ay 10 gün hapis ve 333.471,— T L . ağır para ceza
sına ilişkin 22/12/1993 tarih ve 1992/241 esas 1993/532 karar sayılı hükmü adı geçenin gıya
bında verilmiş olup adına çıkartılan tebligatlara rağmen karar kendisine tebliğ edilemediğinden
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebli
ğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
2230
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Manavgat Asliye Ceza Hakimliğinden :
1995/3 Muh.
E . No
K. No
Samk

: 1990/491
: 1994/235
: Nedim Tuncagil, Cemil ve Ayşe oğlu 1961 D.ln, istanbul Eminönü
Nişanca Mah. nüfusuna kayıtlı
Kanun Maddesi: T . C . K . 456/4, 51/1, 40.
Verilen Ceza
: 225.000,— T L . ağır para cezası
Karar Tarihi
: 7/3/1994
E . No
K. No
Samk

: 1993/512
: 1994/505
: Namık Kemal Güneş, Erdal ve Mahşeker oğlu 1979 D.lu, Kars îli,
Göle îlçesi Çayırbaşı Köyü nüfusuna kayıtlı.
Kanun Maddesi: T . C . K . 492/1, 65/3, 522, 523/1, 59/2, 2253 sy.nın 12. 647 sayılı 4.
mad.
Verilen Ceza
: 80.000,— T L . ağır para cezası
Karar Tarihi
: 7/6/1994
E. No
K. No
Samk

: 1993/740
: 1994/84
: Mustafa Altun Kılıç, Mehmet ve Fatma oğlu 1956 D.lu, Kırşehir Mer
kez Tabur oğlu Köyü nüfusuna kayıtlı
Kanun Maddesi: 6136 sy.nın 13/1, 3506 s.y. 3591 s.y. T . C . K . 59/2, 40, 36.
Verilen Ceza
: 10 ay hapis, 133.333,— T L . ağır para cezası, emanetteki silahın ve
eklerinin müsaderesi
Karar Tarihi
: 26/1/1994
E . No
K. No
Sanık

: 1994/29
: 1994/559
: Mustafa Solak, A l i ve Emine oğlu 1970 D.lu, Adana - Osmaniye i l 
çesi Dereli Köyü nüfusuna kayıtlı
Kanun Maddesi: T . C . K . 492/1, 522, 523, 59/2, 40.
Verilen Ceza
: 2 ay, 6 gün hapis
Karar Tarihi
: 6/7/1994
E . No
K. No
Sanık

: 1994/335
: 1994/563
: Hakan Saraylıoğlu, Rasim ve Raziye oğlu 1964 D.lu, Adana - Seyhan
ilçesi Mithatpaşa Mah. nüfusuna kayıtlı
Kanun Maddesi: T . C . K . 266/1, 19, 40, 3506 s.y. 3591 s.y.
Verilen Ceza
: 2 ay hapis ve 260.000,— T L . ağır para cezası
Karar Tarihi
: 6/7/1994
Yukanda adı geçen sanıkların bütün aramalara rağmen adreslerinin tesbit edilemediği
ve tebligat işlemi yapılamadığından kararların ilanen tebliğine karar verilmiştir.
ilân tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân masraflarının sa
nıklardan tahsili yoluna gidileceği ilanen tebliğ olunur.
3046
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İstanbul 10. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1990/1255
K. No : 1993/1001
Sanık : Dursun Erduran, Mehmet ve Ayşe'den olma 1959 D.lu, Trabzon Of Çamlı Mah.
H . 24.'de nüfusa kayıtlı Balipaşa Cad. 69/2 Fatih adresine bulunur.
Suç : 3167 sayılı Yasaya Muhalefet
Suç Tarihi : 23/4/1990 - 5/9/1990 - 26/9/1990
Yukarda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 sayılı Yasanın 16/1 T . C . K .
59 maddesi uyarınca 10 ay hapis, 1 yıl BÇHA. menine karar verilmiş olup yapılan bütün ara
malara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işleminin yapıla
madığından 7201 sayılı Kanunun 29,30. maddeleri gereğince anılan bu hükmün ilanen tebliğine,
ilanın Resmi Gazete'de neşrinden (15) gün soma hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan
masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilân olunur.
2919
Ankara 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1994/628
K. No : 1994/938
Davan : K . H .
Müdahil : Mehmet Tuğlu
Vekili: Av.Serhat Kemal Yılmaz Ankara Barosu avukatlarından
Sanık : Atilla Bozok, Hacı Musa ile Nuran'dan olma 1950 D.lu, Adana Seyhan Seyitduran Mah.si nüfusuna kayıtlı olup halen Küçükçekmece Denisköşkler Mah.si Hürriyet Sok.
6/2 İstanbul.
Suç : 3167 sayılı Kanuna muhalefet
Suç Tarihi: 30/11/1993
Samğın suçu sabit olduğundan ayni kanunun 16/1 maddesi gereğince 1 yıl hapsine, 1
yıl çek keşide etmesinin yasaklanmasına 27/9/1994 tarihinde gıyabında karar verildiği bütün
aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanına ilân tarihinden 15 gün
geçtikten sonra kanun yollarına başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı mah
keme masrafı ile ilân ücretinin samktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2833
Ankara 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1993/152
K. No : 1994/1308
Sanık : Arslan Mercan, Rasim oğlu 1959 D.lu, Samsun Vezirköprü Duruçay Köyünde
nüfusa kayıtlı, Bursa Zümrütevler Mahallesi Çiçek Caddesi Venüz Sokak 12'de oturur.
Suç : 1918 sayılı Kanuna muhalefet
Suç Tarihi: 19/6/1993
Karar Tarihi: 14/11/1994
Hüküm Mahiyeti : 1918 S.K. 25/2,33/son, maddeler gereğince 30.104.800,— T L . ağır
para cezası, eşyaların zoralımına.
Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı samk hakkında Mahkememizin yine Esas ve Karar
numaralan ile belirtilen Mahkûmiyet kararı sanığın gıyabında verilmiş olup, sanık tüm ara
malara rağmen bulunup hüküm kendisine tebliğ olunamamıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özeti
nin Resmi Gazete'de neşredilmesine, neşir tarihinden itibaren hükmün 15 gün soma kesinle
şeceği, Resmi Gazete ilân masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.
2820
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Beyoğlu 8. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1992/1429
K . No : 1993/782
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Muammer ve Neriman oğlu 1959 D.lu,
Erzurum Aşkale Tazegül Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, Erzurum Gezi Mahallesi Çaykara
Caddesi Cihan Kırtasiyede ambalaj limitet şirketin yetkilisi olarak çalışa? Sebahir Tazegül hak
kında mahkememizin 20/9/1993 gün ve 1992/1429 Esas, 1993/782 Karar sayılı ilamıyla
1.825.000,— T L . ağır para cezası ve bir yıl bankalara çek hesabı açması çek keşide etmesinin
yasaklanmasına dair karar verilmiş sanığın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen
bulunamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 sonra gelen maddeleri uyarınca gıyabi
hükmün ilanen tebliğin ilân tarihinden 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı ilân olunur.
2935/1
E. No : 1993/77
K. No : 1994/253
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Durmuş ve Kübra oğlu 1953 D.lü, Aydın
Merkez Güzelhisar Mahallesi nüfusunda kayıtlı bulunan Denizli 212 Sok. No : 11 Sevindikde
oturan Sadrettin Sert hakkında mahkememizin 1993/77 Esas, 1994/253 Karar sayılı kararıyla
1.825.000,— T L . ağır para cezası ve bir yıl bankalara çek hesabı açması çek keşide etmesinin
yasaklanmasına dair karar verilmiş sanığın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen
bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri uyarınca gıyabi
hükmün ilanen tebliğine ilân tarihinden 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı ilân olunur.
2935/2
E. No : 1992/1357
K. No : 1994/68
Sanık Hakkı ve Hatice oğlu 1960 D.lu, Manisa Gördes Güneşli Evciler Köyü nüfusun
da kayıtlı olup, Malazgirt Cad. No : 69 Hasköy/Ankara'da oturan Ertuğrul Döner hakkında
mahkememizin 3/2/1994 gün ve 1992/1357 Esas, 1994/68 Karar sayılı ilamıyla 1.825.000,—
T L . ağır para cezası ve bir yıl bankalara çek hesabı açması çek keşide etmesinin yasaklanması
na dair karar verilmiş sanığın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen tebliği edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri uyarınca gıyabi hükmün
ilanen tebliğine ilân tarihinden 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı ilân olunur.
2935/3
E. No : 1993/223
K. No : 1993/1177
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Durmuş ve Fadime oğlu 1962 D.lu, To
kat Turhal Hamam Mahellesi nüfusunda kayıtlı olup, Sorgun Cumhuriyet Mahallesi Ziraat
Bankası Yanında oturan Ahmet Duran Aydoğan hakkında mahkememizin 13/12/1993 gün
ve 1993/223 Esas, 1993/1177 Karar sayılı ilamıyla 1.500.000,— T L . ağır para cezası ve bir
yil sanıklara çek hesabı açması çek keşide etmesinin yasaklanmasına dair karar verilmiş sanı
ğın yokluğunda verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat
Kanunun 28. ve sonra gelen maddeleri uyannca gıyabi hükmün ilanen tebliğine ilân tarihin
den 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı ilan olunur.
2935/4
E . No : 1992/728
K. No : 1993/146
Sanık Ekber ve Lalay oğlu 1960 D.lu, Kars İğdır Cumhuriyet Mah. nüfusunda kayıtlı
olan İğdır Cumhuriyet Mah. No : 34'de oturan Mehmet Aşkar hakkında Mahkememizin
27/1/1993 gün ve 1992/728 Esas, 1993/146 Karar sayılı ilamıyla 1.500.000,— T L . ağır para
cezası bir yıl bankalara çek hesabı açması çek keşide etmesinin yasaklanmasına dair karar ve
rilmiş tüm aramalara rağmen karar tebliği edilmediğinden sanığın yokluğunda verilen hük
mün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve sonra gelen maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilân
edilerek ilan edilen Resmi Gazete'nin bir örneğinin mahkememize gönderilmesi ilân olunur.
2935/5
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Şişli 1. Asliye Ceza Hflldnüiginden :
E . No : 1993/197
K. No : 1994/76
Karar Tarihi : 9/2/1994
Sanık : BOlent özdemir : Fuat oğlu 1963 D.lu, Amasya, Merkez, Samlar Mah. nüfu
sunda kayıtlı olup, Samsun Hürriyet Mah. Yeni Karakol Karşısı, Can Apt. No : 7 ve ayrıca,
İstanbul, Beşiktaş, 2 Nci Ulus, Zincirlikuyu Cad. Deniz Sitesi A.Blok, K : 4, D: 7'de mukim,
Suç : Karşılıksız çek tanzim etmek,
Suç Tarihi: 10/12/1992
Yukarıda açık kimliği ve eylemi yazılı sanık hakkında müsnet suçtan mahkememize acılan
kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda,
Sanığın fiil ve hareketine uyan 3167 S.K. 16/1. maddesi gereğince 1. Yıl hapis cezasıyla
tecziyesine dair mahkememizden verilen hüküm, sanığın tüm aramalara rağmen bulunup ka
rar tebliğ edilemediğinden, İlânen Tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanuni
bir müracaat vaki olmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 28. maddesi gereğince ilân olunur.
2898 / 1

E. No : 1993/133
K. No : 1994/33
Karar Tarihi : 31/1/1994
Davacı : K . H .
Sanıklar :
1 — Ercan Çakır: Hilmi oğlu 1971 D.lu, Tokat, Reşadiye, Çevrecik Köyü nüfusunda
kayıtlı İstanbul Küçûkçekmece, ikitelli, Atatürk, Mah. Gümüş Sok. 15'de mukim.
2 — A l i Akçakaya: Halil oğlu 1965 D.lu Tokat, Turhan, Ormanözü Köyü nüfusunda
kayıtlı olup, İstanbul, Levent Nisbetiye Cad. 18/B'de oturur.
3 — Göksel Koç: Hasan oğlu 1964 D.lu Bingöl, Kiğı, Yazgünü Köyü nüfusunda kayıtlı
olup, Şişli, Sanayii Mah. Yeşilce Caddesi Bağış Sokak No : 20'de oturur,
4 — A l i Rıza Kartal, Kazım oğlu, 1966 D.lu, Sivas, Ulaş, Güneşli mah. nüfusunda ka
yıtlı olup, İstanbul, Mecidiyeköy, Dereboyu Cad. Şahinler Sokak. Aksuoğlu Apt. l / B 5'de
oturur,
5 — Murat Kırlangıç, Süleyman oğlu 1962 D.lu, Sivas, AlUnyayla Paşaköyü nüfusun
da kayıtlı olup, İstanbul, Bakırköy, Mahmutbey 100 yıl 20 nci Sokak No : 16'da oturur.
Suç : 2911jayüi Kanuna muhalefet,
Suç Tarihi: 7/2/1993
Yukarda açık kimlikleri ve eylemleri yazılı sanıklar hakkında mahkememize açılan ka
mu davasımn yapılan açık duruşması sonunda; sanıkların, 2911 sayılı Kanunun 23/a-b mad
desi delaletiyle 28/1. maddesi gereğince 6 şar ay hapis 150 şer bin lira ağır para cezalanyla
tecziyelerine dair, mahkememizden verilen hüküm, 647 SK. 6. maddesi gereğince tecil edilmiş
olup, tecilli mahkumiyet hükmü sanıkların tüm aramalara rağmen bulunup, karar tebliğ edi
lemediğinden ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanuni bir müracaat
vaki olmadığı takdirde resmen tebligat yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanununun
28. maddesi gereğince ilân olunur.
2898 / 2
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Beyoğlu 6. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1994/332
K. No : 1994/761
K.Tarihi : 30/9/1994
Sanık : A l i Temel, Şeyhmus oğlu Halimi'den olma 1967 D.lu, Mardin İli, Mazıdağı
İlçesi Tanrıyolu Köyü Hane 3 'te nüfusa kayıtlı olup halen Zetay Turistik tesisleri yanı GümbetBodrum adresinde ikamet eder
Suç : Karşılıksız çek vermek
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 sayılı Kanunun 16/1, T.C.K.
59. maddeler gereğince neticeden 10 ay hapis cezası ile 1 yıl bankalarda çek keşide etmesinin
ve çek hesabı açmasının yasaklanma cezasına mahkûm edildiği;
Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata sarih açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ
işlemi yapılamadığından, anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip
maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün son
ra yapılmış sayılmasna, ilân masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair
ilân olunur.
2935/6
E. No : 1993/1422
K. No : 1994/714
K.Tarihi : 22/9/1994
Sanık : Hasan Hüseyin Küçük, Ömer oğlu Fatma'dan olma Bilecik İli, Merkez Ulupınar Köyü Hane 024'te nüfusa kayıtlı olup halen İzmit İnönü Cad. No : 240/B'de ikamet eder
Suç : Karşılıksız çek vermek
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 sayılı Kanunun 16/1. mad
desi gereğince neticeten 1 yıl hapis cezası ile 1 yıl bankalarda çek keşide etmesinin ve çek hesa
bı açmasının yasaklanma cezasına mahkûm edildiği:
Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata sarih açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ
işlemi yapılamadığından anılan bu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip mad
deleri gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından (15) gün sonra ya
pılmış sayılmasına, ilân masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilân
olunur.
2935/7
Gülnar Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1992/7
K. No : 1994/44
Karşılıksız çek vermek suçundan sanık Hüseyin A l i oğlu, Elife'den olma, 1930 D.lu,
Ankara İli, Şereflikoçhisar D.lu, aynı yer İstiklal Mah.de nüfusa kayıtlı olup, Ankara Bardakçık Sok. No : 54 Küçükesat ve İstanbul Hikaye Sok. Mecidiyeköy Büyükdere Cad.
No : 7/2'de oturur. Rauf Oran hakkında mahkememize açılan kamu davası yapılan açık yar
gılamaları sonunda sanığın yokluğunda 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi
ği, verilen karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden kararın ilanen tebliğine
karar verilmiştir.
Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğine, ilân tarihin
den itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
2808

•

Beyoğlu 7. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1994/552
K. No : 1994/1014
Müessir fiil suçundan sanık olup mahkememizin 7/11/1994 tarih ve 1994/552 Esas,
1994/1014 Karar sayısı ile T.C.K.nun 456/ilk, 647 S.Y. 46 maddeleri gereğince 900.000,—
T L . ağır para cezasına hükümlü olup cezasının teciline karar verilen Arslan oğlu Hatice'den
doğma 1949 D.lu, Vehap Yılmaz, Resmi Merciler önünde göstermiş olduğu adreslerinden bü
tün aramalara rağmen bulunamamıştır. 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. maddeleri gere
ğince ilânın tebliğine, ilân metninin Resmi Gazate'de yayımlanmasına, yayın tarihinden itbiaren
15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
2907/1
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Bakırköy 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1993/168
K. No : 1994/379
Müessir fiil suçundan samk Hüseyin oğlu, Akgül'den doğma 1962 D.lu, Tokat Mer
kez, Ahmetalan Köyü, H.35'de nüfusa kayıtlı Kemter Yıldız hakkında mahkememizde yapı
lan duruşmalar sonunda:
Bunca aramalara rağmen samk bulunamadığından karar tebliğ edilememiştir.
Samk hakkında mahkememizden verilen karar da T . C . K . 456/1 maddesi gereğince 6
ay hapis cezasına dair ilam özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27, 28, 29. maddeleri gere
ğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilmediği
takdirde kararın sanığa tebliğ edilmiş ve de kesinleşmiş sayılacağı hususu ilân olunur.

E. No : 1993/341
K. No : 1994/698
Muhtelif tarihlerde muhtelif yerlerden hırsızlık suçundan samk îhsan oğlu, Adalet'den
doğma 8/1/1969 D.lu, îst. Fatih, Küçükmustafapaşa Mahallesi, H.248'de nüfusa kayıtlı bu
lunan Sadık Davetçi hakkında mahkememizde yapılan duruşmaları sonunda:
Mahkememizden verilen gıyabı karar bunca aramalara rağmen sanık bulunmadığından
karar tebliğ edilememiştir. Sanık hakkında verilen T . C . K . 493/son - 65/3, 55/3, 59, 493/1,
del. 493/son - 523, 55/3, 493/1 - Del. 493/son - 522, 65/3, 55/3, 59, 493/1 del.493/son 522,55/3, 59, 343/2, 80 71. maddeleri gereğince neticeten 9 yıl, 33 ay, 20 gün hapis cezasına
dair hüküm fıkrasının 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27, 28, 29. maddeleri gereğince Resmi
Gazete'de ilanen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde sanık tarafından itiraz vaki
olmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ edilmiş ve de kesinleşmiş sayılacağı hususu ilân olunur.

E. No : 1989/682
K. No : 1994/393
Dolandırıcılığa teşebbüs suçundan sanık Hasan oğlu, Ayşe'den doğma 1967 D.lu, Si
vas Merkez, Harmancık Köyü H.07'de nüfusa kayıtlı Fazlı Ozdemir'in hakkında mahkeme
mizde yapılan duruşmaları sonunda.
Bunca aramalara rağmen samk bulunamadığından karar tebliğ edilememiştir. Samk hak
kında mahkememizden verilen T . C . K . 503, 3506, 61, 5 647/6. maddeleri gereğince 5 ay hapis
ve 15.000,— T L . ağır para cezası tecil banka cüzdanının dosya içinde saklanmasına dair karar
özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27, 28, 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen
tebliğine, ilân tarihinden itibaren sanık tarafından 15 gün içinde itiraz edilmediği takdirde ka
rarın samğa tebliğ edilmiş ve de kesinleşmiş sayılacağı hususu ilân olunur.

E. No : 1991/604
K. No : 1994/340
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yaralamak suçundan sanık Mehmet oğlu Muradiye'den
doğma 1950 D.lu, Fatih Kazası, Nevbahar Mahallesi, H.439'da nüfusa kayıtlı Salim Şentürk
hakkında mahkememiz yapılan duruşmalan sonunda:
Mahkememizden verilen karar sanık bulunamadığından karar tebliğ edilememiştir.
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Sanık hakkında T . C . K . 459/1-3506, T . C . K . 19, 459/son, 647/6. maddeleri gereğince
11.250,— T L . ağır para cezası ve tecil'ine ait karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun
27, 28, 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15
gün içinde sanık tarafından itiraz edilmediği takdirde kararın sanığa tebliğ edilmiş ve de ke
sinleşmiş sayılacağı hususu ilân. olunur.
E . No : 1992/768
K. No : 1994/183
Ted.Dik. ölüme sebebiyet suçundan sanık Burhan oğlu, Seniha'dan doğma 1969 D.lu,
Tercan kazası, Mercan Köyü, H.50'de nüfusa kayıtlı Murat Koşan hakkında mahkememizde
yapılan duruşmaları sonunda?
Mahkememizden verilen gıyabı karar bunca aramalara rağmen sanık bulunamadığın
dan karar tebliğ edilememiştir. Sanık hakkında T . C . K . 455/1 - 3506, T.C.K. 19, 455/son,
647/4,2918 S.Y.K. 119/2. maddeleri gereğince 925.000,— T L . ağır para cezası ve 3 ay ehliye
tinin geri alınmasına dair karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27, 28, 29. maddeleri
gereğince Resmi Gazete'de ilân edilmesine ilân edildikten sonra samk tarafından 15 gün için
de itiraz edilmediği takdirde kararın samğa tebliğ edilmiş ve de kesinleşmiş sayılacağı hususu
ilân olunur.
2824

Şemdinli Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1992/31
K. No : 1993/66
1918 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan sanık Iran Devleti Neğada İli,
Gığana Köyü nüfusuna kayıtlı, aym yerde oturur ibrahim oğlu 48-49 yaşlarındaki Mustafa
ibrahim Etemi hakkında Mahkememizce 15/9/1993 gün 1992/31 Esas ve 1993/66 Karar sayı
lı kararının tebliği için yapılan adres tahkikinde sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbit
edilememesinden kararın samğa tebliğ edilemediği anlaşılmakla, Mahkememizin 15/9/1993
gün 1992/31 Esas ve 1993/66 sayılı Kararı ile 1918 S.Y.mn 27/3-4,33/son maddeleri gereğin
ce sanığın 83.142.000,— T L . tazmini nitelikte ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 1918
S.Y.mn 56 ve 647 S.Y.mn 5. maddeleri gereğince sanığın ağır para cezasını ödemekte acze
düşmesi halinde sanığın 1095 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, T . C . K . 40. maddesi ge
reğince tutukluluk süresinin düşürülmesine sanığa verilen tazmini nitelikte ağır para cezası üze
rinde binde on hesabıyla 831:400,— TL.nin sanıktan tahsiline, ve yargılama giderleri olan toplam
789.250,— TL.nin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, kararın bugüne kadar kendisine tebliği
imkanı olmadığından 7201 sayılı Yasasının 28 ve devamı maddeleri gereğince Resmi Gazete
ile ilanına tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde kara
rın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
2806

•

Ankara S. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1994/80
K. No : 1994/1263
Hırsızlık ve hırsızlık malı bilerek satın almak suçundan mahkememizin 19/10/1994 ta
rih ve 1994/80 Esas, 1994/1263 sayılı ilamı ile T.C.K.nun 491/4, 522, 523/1, 59. maddeleri
gereğince 1 ay, 20 gün hapis cezasına hükümlü Mehmet A l i oğlu 1957 D.lu, sanık Ahmet Mu
cur hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın
ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün soma muhataba tebliğ edilmiş
sayılacağı, ilân ücrtenin kendisinden alınacağı ilân olunur.
-3052
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Bolu Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1994/31
K . No : 1994/271
6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan Sanık Batman Merkez Binatlı köyünde nüfusa
kayıtlı ve Ankara Kızılay Fevziçakmak Sok. Gül Apt. No : 14/5'de ikamet eden Numan ve
Zekiye'den olma 1952 D.lu, Abdullah Işık hakkında mahkememizden verilen 24/3/1994 gün,
1994/31 esas, 1994/271 sayılı karan ile suçu subuta ermekle, sonuç olarak 6136 sayılı Yasanın
13/1, TCK.nun 59/2, 647 Say.Yas. 4/1, TCK.nun 72. mad. uyarınca, 1.683.333,— T L . Ağır
Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen adresi tesbit
edilmeyip gıyabi hükmün Tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve
29. maddeleri uyarınca Resmi Gazete ile ilânen tebliğine.
Kararın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, aynı yasanın 31. maddesi
uyannea, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
2904

E. No : 1991/503
K. No : 1993/367
Firar, Tedbirsizlik ve Kayıtsızlığından firara neden olmak suçundan sanık Mehmet oğ
lu Hüsna'dan olma 1961 D.lu Bingöl îli Genç ilçesi Elmagünü Köyünde kayıtlı, Gebze istas
yon Mah. Milliyet Sokak No : 8 adresinde ikamet eden Niyazi Uçar hakkında mahkememizden
verilen 13/5/1993 gün, 1991/503 esas, 1993/367 sayılı kararı ile suçu sabit görülmekle, Üç
Ay On Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağ
men adresi tesbit edilemeyip, gıyabi hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebli
gat Kanunun 28 ve 29. maddeleri uyarınca Resmi Gazete ile ilânen tebliğine.
Kararın bir örneğinin Mahkeme divanhanesine asılmasına, aynı yasanın 31. maddesi
uyarınca ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilânen tebliğ olunur.

2903

İstanbul 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1989/18
K. No : 1994/567
Müdahil : Fevzi Bayraktar, B.Mehmet, 1957 D.lu, tstanbul-Eminönü, Yeşildirek, Soybaşlar Han. No : 205'de oturur.
Mahkememizin 25/3/1994 tarih ve 1989/18 esas, 1994/567 sayılı karan ile 3167 sayılı
Kanuna Mahalefet suçundan ayni Kanunun 16/1. maddesiyle 1 yıl hapis, bu kadar süre ban
kalarda çek hesabı açmasının yasaklanması cezası ile tecziyesine hükmedilen sanık Yusuf Çoşkuner hakkındaki davada Müdahil Durumunda Bulunan Yukanda Açık Adresi Gösterilen Fevzi
Bayraktar,
7201 sayılı Yasa dairesinde adresinde tebligat yapılması kabil olmamıştır.
Bu itibarla : Ayni Yasanın 28 ve Müteakip maddesine göre hüküm hülasası ilânen teb
liğ olunur.
2909
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San göl Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1994/89
K. No : 1994/140
Karar Tarihi : 18/10/1994
Suç : Geceleyin bina dahilinden hırsızlık
Sanıklar : I — ismail Uludağ, Mehmet ve Hatice oğlu 18/9/1963 Pozantı D.lu, Po
zantı ilçesi Yukarı Belemedik Köyü nüfusuna kayıtlı, Salihli ilçesi Küme evleri Tintin Mahal
lesinde oturur.
2 — Hikmet Şimşek, Celal ve Gülnaz oğlu 12/10/1969 Bulanık D.lu, Bulanık ilçesi Göz
tepe Köyü nüfusuna kayıtlı, Salihli ilçesi Banş Mahallesi 1 Nolu Sokak No : 46'da oturur.
3 — Maşallah Tekin, Abdulmutalip ve Zinnet oğlu 1/1/1966 Muş D.lu, Hasköy ilçesi
Gökyazı Köyü nüfusuna kayıtlı, Salihli Tintin Mahallesi Tintinköprüsü sokak Kalede oturur.
Kanun maddesi : 1 — Hikmet Şimşek ve Maşallah Tekin Hak. T . C . Y . 492/1-son, 522
523/1, 59, 40. maddeleri,
2 — ismail Uludağ Hak. T . C . Y . 492/1-son, 65/3, 522, 523/1, 59, 40. m.
Verilen Ceza : 1 — Hikmet Şimşek ve Maşallah Tekin Hak. 3 er yıl, 8 er ay, 15 er gün
hapis cezası.
2 — ismail Uludağ hak. 1 yıl, 10 ay, 10 gün hapis cezası
Mahkememizin gıyabi karan tüm aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilememiş bu
lunduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen teb
liğine ve ilân tarihinden itibaren 15 gün soma tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
2947
Bursa 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1993/653
K. No : 1994/1580
Davacı : K . H .
Suç : Yabancıyla Etkili eyleme kalkışma, Bıçakla etkili eylem ve yasak nitelikli Taban
ca taşımak.
Suç Tarihi : 10/6/993
Sanık : Sadettin Pahsa, Sefahattin ve Gönül'den olma 1969 D.lu, Erzurum Merkez nü
fusuna kayıtlı ve halen Yavuzselim Mah. Avcı Sok no : 9 Bursa adresinde oturur.
Müsnet suçtan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkındaki mahkememizden verilen
18/11/1994 tarihli karan ile T . C . K . 457/1-456/4-59 maddeleri gereğince 177.777,— T L . ağır
para cezası ile cezalandırıldığı ancak tüm aramalara rağmen gıyabında verilen karar kendisine
tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verildiğinin işbu ilanın yayımından itibaren 15
gün içinde kanun yollarına başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
2814
Serinhisar Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1992/19
K. No : 1994/8
Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet vermek suçundan samklar, Hüseyin
ve Havva'dan olma 18/1/1962 Ereğli D.lu, Tekirdağ tli, Çorlu ilçesi Velimeşe Girne Köyü
nüfusuna kayıtlı, Denizli Sistem Dersanesinde bilgi işlem müdürü Bülent Sadi Seçmen ile Yakup ve Esma'dan olma 1/1/1955 Küçükköy Doğumlu, Antalya İli, Korkuteli Küçükköy Gü
ney Mah. nüfusuna kayıtlı halen Antalya Memurevleri 253 Sokak No : 7'de oturan Şefik
Kuzu'ya mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 9/2/1994 tarihli ilamı ile verilen,
Bülent Sadi Seçmen'e T . C . K . 459/2, 647 S.Y.4. T.C.K. 72, 2918 sayılı 119/2. madde
leri gereğince 312.500,— T L . (Üçyüzonikibinbeşyüz TL.) ağır para cezası ve 1 ay 25 gün ehli
yetnamesinin geri alınmasına,
Şefik Kuzu'nun müsnet suçtan beraatine dair verilen gıyabi.hüküm bunca aramalara
rağmen bulunamamış ve gıyabi hüküm tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'
de ilanen tebliğine.
Hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhattabına tebliğ edilmiş sa
yılacağı ilanen tebliğ olunur.
2810
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İstanbul 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1991/626
K. No : 1994/221
Sanık : Gökçen Kuzu, B.Abdulkerim, A.Vecide, 1962 D.lu, Siirt - Merkez, Algül,
H.210, C.005/02, Sh.93'de nüfusa kayıtlı olup, tstanbul - Karaköy, Tersane Caddesi, Yoîcuzade Hamam Sokak, Hazer Han No : 11'de ikamet eder, Siirt - Algül Mahallesinde oturur.
Yukarıda açık adresi gösterilen sanık Gökçen Kuzu Mahkememizin 15/2/1994 tarih ve
1991/626 Esas, 1994/221 sayılı Karan ile 3167 sayılı Kanunun 16/1. maddesiyle 1 yıl hapis,
1 yıl süre ile bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanması cezası
ile tecziyesine karar verilmiştir.
7201 sayılı Yasa dairesinde adı geçen sanığa adresinde tebligat yapılması kabil olmamıştır.
Bu itibarla : Ayni Yasanın 28 ve Müteakip maddesine göre hüküm hülasası ilanen teb
liğ olunur.
2913
E. No : 1994/711
K. No : 1994/1661
Sanık : Nataila Chtcherbakova, B.Costantin, A.Anna, 1971 Kasnadar D.lu, Nikrosa
Stosev No : 107'de mukim, Rus uyruklu İstanbul - Kumkapı, Kumkapı otelinde kalır.
Yukarıda açık adresi gösterilen sanık Nataila Chtcherbakova Mahkememizin 25/10/1994
tarih ve 1994/711 Esas, 1994/1661 sayılı Karan ile T.C.K.nun 343/1, 647/4-1/6. maddeleriy
le 3 ay hapisten muhavvel 450.000,— T L . ağır para cezası ile tecziyesine ve cezanın ertelenme
sine karar verilmiştir.
7201 sayılı Yasa dairesinde adı geçen sanığa adresinde tebligat yapılması kabil olmamıştır.
Bu itibarla : Ayni Yasanın 28 ve Müteakip maddesine göre hüküm hülasası ilanen teb
liğ olunur.
2914
E. No : 1994/1105
K. No : 1994/2041
Sanık : Monica Meseşan, B.to, A.Maria, 1964 D.lu, Romanya uyruktu, Salau - Str.
Aleca - Tineret Bloç nüfusunda kayıtlı, İstanbul - Beyazıt Otelinde kalır.
Yukanda açık adresi gösterilen sanık Monica Meseşan Mahkememizin 8/12/1994 tarih
ve 1994/1105 Esas, 1994/2041 sayılı kararı ile T.C.K.nun 350/3, 647/4-1/6. maddeleriyle bir
sene hapis cezasından mütevellit 1.825.000,— T L . ağır para cezası ile tecziyesine ve cezanın
ertelenmesine karar verilmiştir.
7201 sayılı Yasa dairesinde adı geçen sanığa adresinde tebligat yapılması kabil olmamıştır.
Bu itibarla : Ayni Yasanın 28 ve Müteakip maddesine göre hüküm hülasası ilanen teb
liğ olunur.
2915
E. No : 1991/821
K. No : 1994/1482
Sanık : Orhan Aydın Türkmen, B.Süleyman Tarık, A.Nermin, 12/6/1959 D.lu, İzmir Karşıyaka, Bayraklı, C.05.2, Sy.52, Ksn.142 Bsn.lO'da nüfusa kayıtlı olup, İstanbulArnavutköy, Palacı Sokak, Kaya Apt. 46/9'da oturur.
Yukanda açık adresi gösterilen sanık Orhan Aydın Türkmen Mahkememizin 21/9/1994
tarih ve 1991/821 Esas, 1994/1482 sayılı Kararı ile 3167 sayılı Kanunun 16/1. maddesiyle 1
yıl hapis, 1 yıl süre ile bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanması
cezası ile tecziyesine karar verilmiştir.
7201 sayılı Yasa dairesinde adı geçen sanığa adresinde tebligat yapılması kabil olmamıştır.
Bu itibarla : Ayni Yasanın 28 ve Müteakip maddesine göre hüküm hülasası ilanen teb
liğ olunur.
2916
E. No : 1988/480
K. No : 1994/1857
Sanık : Behçet Kurt, B.Kazım, A.Fahriye, 1/6/1969 D.lu, Diyarakır - Hazro, Kırmataş, H.71, C.017.02, Sh.SO'de nüfusa kayıtlı olup, tstanbul - Kasımpaşa, İplikçi Fırın Cadde
si No : 28'de oturur.
Yukarıda açık adresi gösterilen sanık Behçet Kurt Mahkememizin 18/11/1994 tarih ve
1988/480 Esas, 1994/1857 sayılı Kararı ileT.C.K.nun 343/2. maddesiyle 6 ay hapis cezası ile
tecziyesine hükmedilmiştir.
7201 sayılı Yasa dairesinde adı geçen sanığa adresinde tebligat yapılması kabil olmamışür.
Bu itibarla : Ayni Yasanın 28 ve Müteakip maddesine göre hüküm hülasası ilanen teb
liğ olunur.
2917

Sayfa : 64

RESMÎ G A Z E T E

12 Şubat 1995 — Sayı: 22200

Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden :
E. No : 1994/601
K . No : 1994/743
Karar T a r i h i : 16/12/1994
Çek karnesini iade etmemek suçundan sanık Şanlıurfa Kusluca Köyünde kayıtlı ve Şan
lıurfa Yeni Hal Pazarı No : 208'de mukim. A l i ve Fatma oğlu 1971 D.lu, Mehmet Veysi Kü
çük hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılanması sonunda sabit
görülen eylemine uyan 3167 S.K. 13/2, T . C . K . 80, 59, 647 S.K. 4, T . C . K . 72, 647 S.K. 6.
maddesi uyarınca sonuç olarak 610.000,— T L . ağır para cezası ile mahkûmiyetine ve cezası
nın ertelenmesine karar verilmiştir.
Mezkur karar sanığın adresi meçhul olduğundan tebliği mümkün olmadığından, işbu
ilanın Resmi Gazete'de ilanı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yasal yollara başvurulmadı
ğı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
2811
Ankara 11. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1993/1152
K. No : 1994/1082
Yankesicilik suretiyle mabet içinde hırsızlık suçundan sanık Arif oğlu, Münire'den ol
ma 1969 D.lu, Mucur İlçesi, Pınarkaya Mahalle veya Köyü nüfusuna kayıtlı, Arif Yurdakul
hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda T.C.K.nun 492/6 maddesi gereğince ve
T.C.K.nun 522. maddesi gereğince 10 ay süreyle hapis cezası ile cezalandırılmasına karar ve
rilmiş adresi bulunamadığından tebligat yapılamamıştır.
7201 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince hükmün Resmi Gazete'de yayınlandığı ta
rihten 15 gün sonra samğa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
2837
E. No : 1993/1084
K. No : 1994/888
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Hacı Mehmet oğlu, Gül Şahin'den olma
1956 D.lu, Keskin İlçesi, Kuzugüdenli Köyü nüfusuna kayıtlı Abdülhak Müftüoğlu hakkında
mahkememizde yapılan duruşma sonunda 3167 saydı Kanunun 16/1 ve T.C.K.nun 59/2 maddesi
gereğince 11 ay, 20 gün süreyle hapis cezası de cezalandırdmasına karar verilmiş adresi bulu
namadığından tebligat yapılamamıştır.
7201 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince hükmün Resmi Gazete'de yayınlandığı ta
rihten 15 gün soma samğa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
2836
Ankara 6. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/329
K . No : 1994/1219
Davacı: K . H .
Sanık : Abdulhak Müftüoğlu, Hacı Mehmet ile Gülşahin'den olma 1956 D.lu, Keskin
Kuzugüdenli Köyü nüf. kayıtlı Çankaya Kuşkondu Sk. 15/2'de oturur evli 2 çocuklu okurya
zar sabıkasız serbest çalışır.
Suç : 3167 saydı K.Muhalefet
Suç T a r i h i : 26/10/1992
Karar Tarihi : 13/7/1994
3167 sayılı K.Muhalefet suçundan sanık Abdulhak Müftüoğlu hakkında mahkememi
zin 13/7/1994 tarihli ilamı ile, aynı yasanın 16/1, T.C.Y.mn 59. md. gereğince verilen 10 ay
hapis cezasına dair gıyabi karar sanığın tekmil adreslerinden aranmasına rağmen bulunup tebliğ
edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın Resmi Gazete'de ilân edilmesi ile ilân tarihinden itibaren 15 gün soma hük
mün samğa tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân masraflarının sanıktan tahsil olunacağı ilanen teb
liğ olunur.
2817
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Bafra 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
E . No: 1994/108
Davan Mahmut Ağaçdiken vekili Av. Nazan Sezgin ve A v . Fahrettin Canbulat tara
fından Turhan Yakan aleyhine açılan 10.000.000,— T L . lık alacak davasında mahkememizce
verilen ara karar gereği,
Tüm aramalara rağmen adresleri tesbit edilemeyen dahili davalılar Serpil Yakan ve Se
val Yakan'ın ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, duruşma günü olan 7/3/1995
günü saat 9.00'da mahkemeye bizzat gelmeleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri,
gelmedikleri takdirde H U M K . 213 ve 377 maddeleri gereğince yokluğunda davaya devam olu
nacağı ve karar verileceği hususu davetiye yerine kain olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
2936 / 1-1
y

Edirne 2. Sulh Hukuk Hakimliğinden ;
E . No: 1994/139
Davacı Gürgen Karsak vekili Av. Hüseyin Sıragezen tarafından Edirne Merkez Yeni
mahalle Sayfa: 149, Pafta: 86, Ada: 834 ve Parsel: 3 de kayıtlı, davalı Hayrettin Belli'nin 1/2
pay sahibi olduğu taşınmazla ilgili olarak Mahkememize izale-i şüyuu davası açılmış olup, iş
bu davanın yapılan acık duruşmasında verilen ara kararı gereğince:
Davalı Hayrettin Belli'nin adresi tesbit edilemediğinden, ilânen tebligat yapılmasına karar
karar verilmiştir.
Verilen karar gereğince davalı Hayrettin Belli'nin duruşmanın yapılacağı 22/2/1995 günü
saat 9.00'da duruşmaya bizzat gelerek veya kendisini bir vekille temsil ettirmek suretiyle da
vaya katılması, bu dava ile ilgili ne gibi delilleri varsa ibraz etmesi, aksi takdirde yargılamaya
yokluğunda devam edilip karar verileceği, davetiye ve dava dilekçesi yerine olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur.
2956 / 1-1

5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Hâkimliğinden ;
İLÂNEN TEBLIGAT
Aşağıda kimlikleri, suçları ve cezaları yazılı şahıslar uzun zamandan beri aranıp bulu
namadığından, haklarında verilen karar 7201 sayılı Yasanın 28-29 ve devam eden maddeleri
uyarınca Resmi Gazete'de ilân olunur. Tebliğ, ilân tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılır.
1 — Sivas Şarkışla ilçesi Sağır Köyü nüfusuna kayıtlı Osman oğlu, 1966 D.lu, Bilgehan
Erciyes 21/7/1994 tarih ve 1994/433-402-333 Evrak, Esas ve karar sayılı ilamı ile bakaya kal
mak suçundan dolayı Altıyüzbintürklirası Ağır Para Cezası İle Cezalandırılmasına karar verildi.
2 — Aydın Nazilli ilçesi Dualar köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu, 1972 D.lu Meh
met özkaya hakkında 6/10/1994 tarih ve 1994/648, 583, 471 Evrak, Esas ve karar sayılı ilamı
ile firar suçundan dolayı On A y Süre İle Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına karar verildi.
3 — Patnos Baştarla Köyü nüfusuna kayıtlı Eşref ve Dilşah oğlu, 1971 D.lu, A l i İhsan
Yiğit hakkında 4/10/1994 tarih ve 1994/160-160-455 Evrak, Esas ve karar sayılı ilamı ile firar
ve askeri hizmete mahsus eşyayı kaymetmek suçundan dolayı On A y Süre İle Hapis Cezası
İle Cezalandırılmasına ayrıca Yirmibeşbintürklirası Ağır Para Cezası ile Cezalandırılmasına,
ağır para cezasının Ertelenmesine, 314.184,— T L . hazine zararının sanıktan alınmasına karar
verildi.
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4 — Balıkesir Havran ilçesi Büyükdere köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu, 1964 D.lu,
ismail Özçam hakkında 13/9/1994 tarih ve 1994/312-312-421 Evrak esas ve karar sayılı ilamı
ile Bir Yıl Sekiz A y Süre Öe Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, ve ayrıca 22/9/1992 gün
ve 1992/333-180 esas ve meş.karar saydı mahkememiz şartla tahliye kararının, yukarıda anı
lan kararın kesinleşmesini müteakip geri alınması için As.Savcdığa Müzekkere yazılmasına
karar verildi.
5 — Çorum Bayt Ilç. Bayrak Köyü nüfusuna kayıtlı Ömer oğlu, 1963 D.lu, Arif Gök
hakkında 10/3/1994 tarih ve 1994/148-148-63 Evrak Esas ve karar sayılı ilâmı de bakaya kal
mak suçundan dolayı Beraatine karar verildi.
6 — Konya Ereğli Kozancı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kerim oğlu, i<972 D.lu, Alpars
lan Topal hakkında 29/6/1994 tarih ve 1994/127-127-281 Evrak, Esasa ve karar saydı ilamı
ile uzuv zaafiyetine sebebiyet verecek derecede bıçakla müessir fiil suçundan dolayı İki Yd
iki A y Yirmi Gün Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, Ayrıca müessir fiil suçundan dolayı
Üçyüzotuzbintürklirası Ağır Para Cezası İle Cezalandırılmasına, karar verildi.
7 — Konya Merkez Kınık köyü nüfusuna kayıtlı Sabri oğlu, 1956 D.lu Doğan Bektaş
hakkında 21/6/1994 tarih ve 1994/12/12/263 Evrak Esas ve karar sayılı ilamı Ue firar suçun
dan dolayı On A y Süre İle Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildi.
8 — Şanlıurfa ili Siverek llç. Konaktepe Köyü nüfusuna kayıtlı Bubo oğlu, 1971 D.lu
Hakkı Kat hakkında 23/8/1994 tarih ve 1994/608-546-381 Evrak, Esas ve Karar saydı ilamı
ile hizmette tekasül ile harp malzemesinin mühimce hasarına sebep olmak suçundan dolayı
25.000,— T L . ağır para cezası ile cezalandırılmasına, bu cezasının ertelenmesine, ayrıca
903.040,— T L . hazine zararının samktan tazminen Tahsiline, 60.000,— T L . nisbi harcın ay
rıca alınmasına karar verildi.
3126 / 1-1

• •

Tasarrufları Koruma Fonn Ankara 1 Nolu Tasfiye Kurulu Adına Kocaeli 2. İcra Mü
dürlüğünden :
AÇİK A R T I R M A Y O L U Y L A GAYRİMENKUL SATIŞI ÎLE İLGtLl SATIŞ İLÂNI
Tasfiye işlemleri Ankara 1 Nolu Tasfiye Kurulunca yürütülen Banker M . Atilla Sürmeli'ye ait Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yeni köy Karıncadere mevkiinde 1 adet tarla (kat irtifakı)
14/3/1995 tarihinde saat 16.00 - 16.10'da Kocaeli 2. icra Müdürlüğü tarafından Kurul adına
istinabe suretiyle açık artırma usulüyle satdacakür.
GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ :
Muhammen
Mevkii
Kocaeli i l i , izmit ilçesi
Yeniköy Karıncadere Mevkii

Cinsi

Pars/Pafta

Arsa Payı

Bedeli T L .

Tarla

2360/22-23

6433/578970

20.222.000

(Kat irt.)

2

(57.78 m )

tzmit-Bursa Karayolunun 60-70 m. kuzeyinde, Bağdat yolu üzerinde, Sepetlipınar Ma
hallesi olarak bilinen muhitte, Karıncadere üzerindeki köprüyü geçince hemen solda bulun
maktadır. Ihsaniye Belediyesi imar Planına göre 3 kat inşaata izin verilerek A , B, C, D, E,
F, G , H Blokları halinde, her blokta 6, toplam 48 adet işyeri için kısımlandırılmış ve malikler
de bu gayrimenkule hisseleri nisbetinde ortak olmuşlardır. Ancak, tasarı gerçekleşmemiş ve
malikler ruhsatsız konut inşa etmeye başlamışlardır. Hali hazırda gayrimenkulun bir kısmına
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konut inşa edilmiş, büyük bir. bölümü ile boş arsadır. Kat irtifakı işlemlerinin yapılabilmesi
için projeleri yapılmış ve kat irtifakı tesis edilmiştir. Tapuda işyeri olarak gösterilmektedir.
SATIŞ ŞARTLARI:
1 — Satış peşin para ve açık artırma suretiyle yukanda belirtilen gün ve saatte Kocaeli
2. îcra Müdürlüğünde yapılacaktır.
2 — Birinci satışta gayrimenkul muhammen bedelin % 75 ine satılmadığı takdirde en
çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 10 gün daha uzatılmış olacak, ikinci satış
24/3/1995 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
Bu ikinci satışta gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Ancak, satışın yapılabil
mesi için artırma bedelinin gayrimenkul muhammen bedelinin % 40 ını bulması şarttır.
3 — Satışa katılacak kişiler, muhammen bedelin % 20 si tutarındaki teminat karşılığı
nı nakit veya banka teminat mektubu veya Devlet Tahvilini, satış saatinden önce, îcra Mü
dürlüğüne veya Müdürlüğün göstereceği bir banka şubesine yatırmaları şarttır.
Bakanlıklar, KİT ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin % 50 sinden
fazlası Devlete ait kuruluşlardan teminat-aranmayacaktır.
4 — Satış bedeli hemen veya belirtilen müddet içinde ödenmezse, İcra İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince, ihale fesh edilecektir. İki ihale arasındaki farktan ve % 30 faizin
den alıcı ve kefilleri mes'ul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil
edilecektir.
5 — Tasfiye Kurullarında görevli personel ile bunlann birinci derecede akrabaları satı
şa katılamazlar.
6 — Kurulla ilgili bütün işlemler vergi, resim ve harçtan muaftır. Katma Değer Vergisi,
tapu harcı, satış gününe kadar olan vergiler alıcıya aittir.
7 — Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15 inden aşağı ol
mamak üzere daha yüksek teklifte bulunulması halinde, ilk alıcı ile sonradan teklifte bulu
nanlar arasında, satıştan sonraki 10. günden bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma
yapılacak ve satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır.
Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak nakit,
banka teminat mektubu, devlet tahvili şeklinde îcra Müdürlüğüne veya Müdürlükçe gösterile
cek banka hesabına yatırmadıkça açık artırma talepleri kabul edilmeyecektir.
8 — îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz
ve masrafa dair iddialarını evrakı müsbite ile 15 gün içinde Kurul Başkanlığına bildirmeleri
gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasına
katılamazlar.
9 — Satışla ilgili bilgi almak isteyenler, Kocaeli 2. îcra Müdürlüğüne veya Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığı Binası E Blok K a t : 4 E m e k / A N K A R A adresindeki 1 Nolu Banker
Tasfiye Kurulu Başkanlığına başvurabilirler.
İlân olunur.
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Tasarrufları Korama Fonu Ankara 1 Nolu Tasfiye Kurulu Adına Biga İcra Müdürlü
ğünden :
AÇIK A R T I R M A Y O L U Y L A GAYRİMENKUL (TARLA) SATIŞI İLE
İLGİLİ SATIŞ İLÂNI
Tasfiye işlemleri Ankara 1 Nolu Tasfiye Kurulunca yürütülen Banker Şahin A K ' a ait
1

Çanakkale İli, Biga ilçesi, Bozlar Köyü, Hamzabey mevkiinde bulunan 238.000 m yüzölçümle tarlanın 398/238000 hissesi 17/3/1995 tarihinde saat 10.0010.15'de Biga İcra Müdürlüğü
tarafından Kurul adına istinabe suretiyle açık artırma usulüyle satılacaktır.
GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ :
Muhammen
Taşınmazın Mevkii

Cinsi

Pars/Paf. Y.ÖIçümü-Hisse

Çanakkale İli, Biga ilçesi
Bozkır Köyü, Hamzabey Mevkii

Bedeli T L .

398/238000
Tarla

3/7

238000 m

1

13.930.000

Gayrimenkul, köy hudutları dışında ve tarla niteliğinde olup, imar durumu mevcut ol
madığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1 — Satış peşin para ve açık artırma suretiyle yukarıda belirtilen gün ve saatte Biga İc
ra Müdürlüğünde yapılacaktır.
2 — Birinci satışta gayrimenkul muhammen bedelin % 75 ine satılmadığı takdirde en
çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 10 gün daha uzatılmış olacak, ikinci satış
27/3/1995 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
Bu ikinci satışta gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Ancak, satışın yapılabil
mesi için artırma bedelinin gayrimenkul muhammen bedelinin % 40 ını bulması şarttır.
3 — Satışa katılacak kişiler, muhammen bedelin % 20 si tutarındaki teminat karşılığı
nı nakit veya banka teminat mektubu veya Devlet Tahvilini, satış saatinden önce, İcra Mü
dürlüğüne veya Müdürlüğün göstereceği bir banka şubesine yatırmaları şarttır.
Bakanlıklar, KİT ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin °7o 50 sinden
fazlası Devlete ait kuruluşlardan teminat aranmayacaktır.
4 — Satış bedeli hemen veya belirtilen müddet içinde ödenmezse, İcra İflas Kanunu
nun 133. maddesi gereğince, ihale fesh edilecektir. İki ihale arasındaki farktan ve % 30 faizin
den alıcı ve kefilleri mes'ul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil
edilecektir.
5 — Tasfiye Kurullarında görevli personel ile bunların birinci derecede akrabaları satı
şa katılamazlar.
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6 — Kurulla ilgili bütün işlemler vergi, resinvve harçtan muaftır. Katma Değer Vergisi,
tapu harcı, sauş gününe kadar olan vergiler alıcıya aittir.
7 — Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin Vo 15 inden aşağı ol
mamak üzere daha yüksek teklifte bulunulması halinde, ilk alıcı ile sonradan teklifte bulu
nanlar arasında, saüştan sonraki 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma
yapılacak ve saüş en çok artıran üzerinde bırakılacaktır.
Saüştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak nakit,
banka teminat mektubu, devlet tahvili şeklinde İcra Müdürlüğüne veya Müdürlükçe gösterile
cek banka hesabına yatırmadıkça açık artırma talepleri kabul edilmeyecektir.
8 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin gayrimenkul üzerindeki haklarım, faiz
ve masrafa dair iddialarını evrakı müsbite ile 15 gün içinde Kurul Başkanlığına bildirmeleri
gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasına
katılamazlar.
9 — Satışla ilgili bilgi almak isteyenler, Biga İcra Müdürlüğüne veya Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı Binası E Blok K a t : 4 Emek/Ankara adresindeki 1 Nolu Banker Tasfiye
Kurulu Başkanlığına başvurabilirler.
İlân Olunur.

•

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
20 K A L E M MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ S A T I N A L I N A C A K T I R .
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adresten alınabilir.
Karabük'te: Tedarik İkmal Müdürlüğümüz (TEL: 0372-4183406)
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 4018/1995 dosya nolu kapalı
teklif mektuplarını geçici teminatlanyla birlikte engeç 9/3/1995 günü saat 14.00'e kadar Ka
rabük'teki Genel Müdürlüğümüz Sosyal ve İç Hizmetler Müdürlüğünde bulundurmaları ilân
Olunur.
3127/1-1
48 K A L E M R U L M A N S A T I N A L I N A C A K T I R
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adresten alınabilir.
Karabük'te: Tedarik İkmal Müdürlüğümüz (TEL: 0372-4183606)
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacaktan 4149/1994 dosya nolu kapalı
teklif mektuplarını geçici teminatlanyla birlikte engeç 9/3/1995 günü saat 14.00'e kadar Ka
rabük'teki Genel Müdürlüğümüz Sosyal ve İç Hizmetler Müdürlüğünde bulundurmaları ilân
olunur.
3128/1-1
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MUHTELİF M A L Z E M E SATTNALINAÇAKTIR
M . K . E . K . A v Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
Şirketimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme satınalınacaktır.
Malzemenin Cinsi

Miktarı

0-RtNG
D M 1020- A l DETANATÖR GÖVDESİ
SİLİKONLU KAUÇUK B O R U
P V C t Z O L E L t BAKIR T E L

10.000
30.000
22.000
9.000.000

Adet
Adet
Metre
Metre

Malzemeye ait idari ve teknik şartnameler Genel Müdürlüğümüz Kayaş/ANKARA ad
res imizdeki ikmal Kısım Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhaleye iştirak edecek firmalar şartnamelere göre hazırlayacakları teklif-mektuplarım
kapalı zarf içerisinde en geç 24 Şubat 1995 tarihinde saat 15.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz
arşivinde bulundurmaları şarttır.
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, siparişi dilediğinde vermek
te ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3118/2-2

•

AŞÇILIK, G A R S O N L U K V E HOSTESLİK HİZMETLERİ
AŞÇILIK, G A R S O N L U K V E HOSTESLİK HİZMETLERİ
YAPTIRILACAKTIR
YAPTIRILACAKTIR
T . C . D . D . İşletmesi Merkez Alım Satım Komisyonu Başkanlığından :
T . C . D . D . işletmesi Merkez Alım Satım Komisyonu Başkanlığından :
Kuruluşumuz
Kuruluşumuz yemekli
yemekli vagonlarda,
vagonlarda, sabit
sabit işyerlerinde
işyerlerinde aşçılık,
aşçılık, garsonluk
garsonluk ve
ve hosteslik
hosteslik hiz
hiz
metinin
yaptırılması
iç
piyasadan
Kapalı
Zarf
yöntemiyle
eksiltmeye
konulmuştur.
metinin yaptırılması iç piyasadan Kapalı Zarf yöntemiyle eksiltmeye konulmuştur.
11 —
— Tekliflerin
Tekliflerin engeç
engeç 22/2/1995
22/2/1995 Çarşamba
Çarşamba günü
günü saat
saat 10.00'a
10.00'a kadar
kadar Ankara'da
Ankara'da
T.C.D.D.
T.C.D.D. Genel
Genel Müdürlüğü
Müdürlüğü Malzeme
Malzeme Dairesi
Dairesi Başkanlığında
Başkanlığında toplanacak
toplanacak Komisyonumuza
Komisyonumuza ve
ve
rilmiş
rilmiş veya
veya gelmiş
gelmiş olması
olması şarttır.
şarttır.
2 — Şartnameler, Ankara'da T.C.D.D. Genel Müdürlüğü Merkez veznesi ile İstanbul'da
Sirkeci veznesinden (K.D.V. dahil) 500.000,— T L . bedelle temin edilebilir.
3 — Teklifle birlikte teklif edilen bedelin % 3'ü oranında geçici teminat mektubu veri
lecektir.
4 — T . C . D . D . 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir.
3122 / 2-2
A G - O G ELEKTRİK ŞEBEKESİ AĞAÇ DİREK TAKVİYE E M P R E N Y E
V E B A K I M İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R .
TEDAŞ Çankırı Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 — Müessesemizce Çankırı Merkez, Yapraklı ve Eldivan Köylerinde mevcut 5000 adet
A G - O G Elektrik Şebekesi ağaç direğinin takviye emprenye yapılması ve muhtelif bakım işi
(ağaç direk değiştirilmesi, düzeltilmesi, demir direk ve travers boyanması, bağ yenilenmesi ve
izolatör değiştirilmesi v.b. gibi), şartnamesi gereği kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle
yaptırılacaktır.
2 — İhaleye katılmak isteyen firmalar teklif mektupları ile birlikte teklif isteme şartnamesindeki yazılı olan ve istenen belge ile bilgileri tam ve eksiksiz olarak vereceklerdir.
3 — Söz konusu işin keşif bedeli 1.500.000.000,— T L . geçici teminatı ise 75.000.000,—
TL.'dir.
4 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburi olup, 800.000,— T L . (K.D.V. da
hil) bedel karşılığında TEDAŞ Çankırı Elektrik Dağıtım Müessesesi, Ankara Caddesi No: 7
Çankırı, adresindeki Makina İkmal ve Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir.
5 — Teklif mektuptan en geç 28/2/1995 günü saat 12.00'ye kadar aynı adresteki Mu
haberat Servisine verilecektir. Teklifler aynı gün ve saat 14.00'de Satınalma ve İhale Komis
yonu huzurunda alenen açılacaktır.
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
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ET, T A V U K ETİ, SENTETİK KÖPÜK SÜT VE SÜT MAMULLERİ SATINALINACAKTIR
Ankara Büyükşebir Belediye Başkanlığından :
Belediyemizin ihtiyacı olan (3) grup malzeme aşağıda karşılarında belirilen tahmini be
del ve geçici teminatla yine karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde liste, teknik ve idari şart
nameleri doğrultusunda 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklif eksiltme suretiyle
ayrı ayrı ihale edilecektir.
1 — Bu işle ilgili şartname ve ekleri Çankırı Caddesi No: 57/5 Dışkapı Ankara adresin
de bulunan Saunalma Daire Başkanlığından aşağıda belirtilen bedeller Üzerinde temin edilir,
aynı yerde ücretsiz görülebilir.
2 — İstekliler bağlı bulunduktan Dernek, Ticaret yada Sanayi Odasından alacaktan bel
geleri ve şartname bedelinin ödendiğini gösterir vezne makbuzunun teklif mektubu ile birlikte
vermeleri şarttır.
3 — Teklif mektupları ihale saatinden yarım saat evveline kadar Anafartalar Caddesi
No: 10 U l u s / A N K A R A adresindeki Büyükşehir Belediyesi merkez binasının 3. katında bulu
nan Encümen Raportörlüğüne verilecektir. İhale aynı binanın Encümen salonunda yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Malze.Cinsi

Mik.

Tah.Bed.
(TL.)

Süt ve Süt Mam. 9 Kal. / 2.323.000.000
Muhtelif Et
10 Kal. 20.099.700.000
Tavuk Eti
1 Kal. 3.298.200.000
Sentetik Köpük
1 Kal. 1.330.500.000

Geç.Tem.
(TL.)

İhale Tarihi
Günü ve Saati

69.690.000 23/2/1995
602.991.000 23/2/1995
98.946.000 23/2/1995
, 39.915.000 23/2/1995

İh. Şart.Bed.
Şek. (TL.)

Perş. 14.00 36.
250.000
Perş. 14.15 36. 2.100.000
Perş. 14.30 36.
350.000
Perş. 14.54 36.
150.000
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T A H T A K A P A K V E AĞAÇ T A K O Z İHALE EDİLECEKTİR
SEKA Dalaman Müessesesi Müdürlüğünden :
Müessesemiz Kağıt Fabrikası ikmal Ünitesindeki, ebat kadığın balyalanmasında kutla
nılmak üzere Tahta Kapak ve Ağaç takoz işi için ihaleye çıkılmıştır.
ihaleye girebilmek için Müessesemizden yer görme belgesi alınması şarttır.
Bu işe ait resim ve şartnameler Müessesemiz Ticaret Kısım Müdürlüğünden, Genel Mü
dürlüğümüz ikmal Dairesi Başkanlığından, İzmir, istanbul ve Ankara Alım Satım Müdürlük
lerimizden K . D . V . dahil 500.000,— T L . bedelle temin edilebilir.
İlgilenenlerin, resim, şartname ve yer görme belgesi aldıktan sonra hazırlayacakları tek
liflerini kapalı zarf içinde engeç 28/2/1995 tarih saat 17.00'ye kadar Müessesemiz Haberleş
me Şefliğine vermeleri gerekir.
Belirtilen Şefliğe süresi içersinde uluştırılmayan, geçici teminat mektubu olmayan, açık
gelen, telefax ve telgrafla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, gerektiğinde
iptal etmekte ve dilediğine sipariş verekte serbesttir.
ilan olunur.

3180/1-1

Sayfa : 72

RESMÎ G A Z E T E

12 Şubat 1995 — Sayı : 22200

DEĞÎŞÎK GÜZERGAHLAR ÎÇİN PERSONEL TAŞIMA İŞÎ
YAPTIRILACAKTIR
M . K . E . E L S A A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
Teknik ve idari şartnameler M . K . E . A L S A A.Ş. Abdulhakhamit Cad. No: 866 Ma
m a k / A N K A R A adresindeki ikmal Müdürlüğünden temin edilebilir.
İlgililer tekliflerini 22 Şubat 1995 Çarşamba tarih ve saat 17.00'ye kadar arşiv şefliğine
teslim etmiş olacaktır. İhale için 30.000.000,— T L . (Otuzmilyon lira) geçici teminat yatırıla
caktır. Geçici teminat vermeyenlerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
ihale 24/2/1995 Cuma saat 14.00'de ilgililerin huzurunda açılacaktır.
P E R S O N E L TAŞITTIRILACAK V A S I T A L A R .
Araç güzergahı Şirketimizden
Taşınacak
temin edilecek teknik
Araç Sayısı
Araç Cinsi Personel Sayısı şartnamede belirtilmiştir.
2 adet
1 adet
2 adet

Minibüs
"
"

14 kişilik
12 kişilik
20 kişilik
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İHTIYAÇ FAZLASI VE MUHTELIF HURDA MALZEMELER _
SATıLACAKTıR
Sümer Holding A.Ş. Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii İşletmesinden :
1 — işletmemizde mevcut ihtiyaç fazlası yaklaşık 15 ton Selon Deşesi 30 ton Kalite Dı
şı Selon 1,5 ton Kuru Viskon Deşesi 21 ton Islak Viskon Deşesi 33 ton Kimyevi Madde ile
muhtelif hurda malzemler bu konuda hazırlanmış şartnamemiz hükümleri dahilinde açık pa
zarlık usulü ile satılacaktır.
2 — Bu satışla ilgili şartnamemiz eki listeler İşletmemiz Ticaret Müdürlüğünden temin
edilebilir.
3 — Açık artırma 28 Şubat 1995 Salı günü saat 14.00'de İşletmemizde yapılacaktır. İş
tirakçilerin satış şartnamemize göre ihaleden önce teminatlarım yatırmak kaydıyla kimlik bel
geleriyle birlikte belirtilen gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları şarttır.
4 — İşletmemiz 2886 sayılı Devlet İhaleleri Kanununa tabi değildir.
3183 / 1-1
ET S A T I N A L I N A C A K T I R
Ankara Numune Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından :
Cinsi: Et (4 kalem), Miktarı: 42.000 Kg., Muhammen Bedeli: 8.512.000.000,— T L . ,
Geçici Teminatı: 255.360.000,— T L . , ihale Şekli: Kapalı teklif, Tarihi: 23/2/1995, Saati: 9.30'da
Hastanemizin Et ihtiyacı işi 2886 sayılı Devlet ihaleleri Kanununa paralel 84/8213 ka
rar sayılı yönetmeliğin 29. maddesinin (A) bendi hükümlerine göre kapalı teklif usulüyle iha
leye çıkarılmışür.
İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte hastanemizde yapılacaktır.
Şartname ve işe ait özel şartname Döner Sermaye Saymanlığımızdan bedelsiz görülebi
leceği gibi, ayrıca 250.000,— T L . makbuz mukabilinde temin edilebilinir.
İstekliler teklif mektuplarını ihale saatine kadar Saymanlığımıza makbuz karşılığı ver
meleri gerekmektedir.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
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T A R I M HİZMETLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R
M . K . E . Kurumu Kırıkkale Bölge Müdürlüğünden :
1 — Müdürlüğümüz Tanm hizmetleri kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
2 — ihalenin geçici teminatı 50.000.000,— T L . dır ihale tutarının % 20'si kesin temi
nat olarak alınacaktır.
3 — Teklif mektupları 28/2/1995 tarih ve Saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüz Arşiv Şef
liğine verilmiş veya posta ile gönderilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 — ihale ile ilgili şartnameler Müdürlüğümüz Ticaret Kısım Müdürlüğünden bedelsiz
olarak temin edilebilir.
5 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
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MOTORİN V E BENZİN S A T I N A L I N A C A K T I R
Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Edirne Lalapaşa Çimento Sanayii Müesse
sesinden :
1 — Fabrikamızda mevcut iş makinaları ve vasıtalarda kullanılmak üzere + % 25 to
leranslı 80 ton Motorin, 18 ton N . Benzin alımına ilişkin ihale 27/2/1995 tarihinde saat 14.30'da
kapalı teklif almak suretiyle fabrikamızda yapılacaktır.
2 — İşin geçici teminatı iş toplam bedelinin % 5'i nisbetindedir.
3 — İşle ilgili şartname fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edi
lebilir.
4 — Teklifler en geç ihale tarihi olan 27/2/1995 günü saat 14.30'dan önce fabrikamız
Eğitim-Muhaberat Servisine elden vermiş veya posta ile ulaştırılmış olacaktır.
5 — Telefon, telgraf ve teleksle yapılan başvurular dikkate alınmaz.
6 — Fabrikamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta veya işi dilediğine ihale etmekte serbesttir.
3184 / 1-1

R U L M A N SATINALINACAKTIR.
Etibank Şarkkromlan Ferrokrom İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :
1 — Müessese Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 4 adet 23164 C3 W33 çift sıra oynak ma
karalı rulman satınalınacakür.
2 — Bu işin ihalesi 27/2/1995 Pazartesi günü saat 15.00'de Müessesemiz idari binasın
da kapalı zarf verme usulü ile yapılacak olup, kapalı teklif zarfları aynı gün saat 14.00'e ka
dar Müessesemiz Muhaberat Servisine verilecek. Bu tarih ve saat'ten sonra teklif kabul
edilmediği gibi postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3 — Bu işin geçici teminatı 18.000.000,— T L . dir.
4 — Bu işe ait teklifler Etibank İstanbul ve İzmir Alımsatım Müdürlüklerine verilebilir.
5 — Müessesemiz 2886 sayılı İhale Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine vermekte, kısmen yapmakta serbesttir.
Duyurulur.
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O R M A N EMVALLERİ S A T I L A C A K T I R
Mersin Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Deposunun
Miktarı
Parti
Adı ve Yol Durumu Adedi Emvalin Cins ve Nev'i Adet
M'.
3237 715.314
Çavuşlu-Asfalt
30 3.S.N.B.Çz. Tom.
ti
1»
244
38.171
3 3-S.K.B.Çz. Tom.
it
11
2 2.S.Çz.Mad. Dir.
815
36.163
»J
)»
1 Çz. Sanayi Odun
61
4.538
f1
*»
1 Çz. Yar. San. Odun
Ster 20
il
İt
1 Yapraklı Yak. Odun
Ster 64
Kuyuluk "
24 3-S.N.B.Çz. Tom.
3363 904.060
I)
I)
1857 294.223
13 3.S.K.B.Çz. Tom.
»»
1*
1 3.S.K.B.Çz. Tom.
193
29.583
»»
»»
1 3.S.K.B.Çk. Tom.
155
25.921
t»
ft
313
46.682
5 3.S.K.B.Çk. Tom.
1»
İt
2 2.S.Çz.Mad. Dir.
737
36.442
»»
i»
1 Çz. Sanayi Odun
20.589
313
»»
İt
2 Çz. Sanayi Odun
507
34.447
II
»»
2 Lif-Yonga Odunu
Ster 122
»J
II
1 İbreli Yak. Odun
Ster 50
»»
1*
4 İbreli Yak. Odun
Ster 200
2 2.S.N.B.Çz. Tom.
158
56.642
Kızılbağ
"
»»
»»
37 3.S.N.B.ÇZ. Tom.
4610 1092.430
»»
»»
522 109.814
5 3.S.K.B.Çz.JTom.
»»
»»
1 3.S.N.B.Gök. Tom.
83
16.431
t»
»»
1 3.S.K.B.Gök. Tom.
50
11.840
»»
»»
722
2 2.S.Çz.Mad. Direk
47.558
İt
11
1 2.S.Çz.Mad. Direk
25
1.318
»t
1»
1 2.S.Gök.Mad. Direk
17
1.298
»>
»»
11 Çz. Sanayi Odunu
2780 222.923
»»
>»
474
52.380
3 Göknar San. Odunu
İt
ti
1 Lif-Yonga Odunu
Ster 23
tt
it
Ster 126
5 Yapraklı Yak. Odunu
it
ti
Ster 36
1 Gök.Yar.San. Odunu
Kuyucak "
2
6.679
1 2.S.K.B.Sed. Tom.
tt
tt
1 3.S.N.B.Çk. Tom.
82
23.714
tt
tt
21.001
1 3.S.N.B.Çk. Tom.
68
tt
it
857
96.329
6 3.S.K.B.Çk. Tom.
tt
a
137
12.401
1 Sed. San. Odunu
ti
il
507
77.942
4 Çk. Sanayi Odunu
İt
II
121
19.829
1 Gök. Sanayi Odunu
M'.lü Emval Yek. : 164
23010 4056.662
Sterli Emval Yek. :
Ster 641
16

Muh.
Bedeli
TL.
3.500.000
2.750.000
1.300.000
1.700.000
900.000
600.ÖÖÖ
3.500.000
2.750.000
1.400.000
2.500.000
4.000.000
1.300.000
1.000.000
1.700.000
340.000
219.000
500.000
6.516.000
3.500.000
2.750.000
4.000.000
3.500.000
1.300.000
2.300.000
2.300.000
1.700.000
1.700.000
750.000
-600.000
900.000
8.500.000
3.000.000
5.000.000
4.000.000
1.990.000
1.300.000
1.300.000

% 3 Geç
Teminatı
TL.
15.400.000
3.150.000
1.410.000
240.000
540.000
i.160.000
94.950.000
24.300.000
1.250.000
1.950.000
5.620.000
1.430.000
620.000
1.770.000
1.260.000
330.000
3.000.000
11.080.000
115.000.000
9.100.000
1.980.000
1.250.000
1.860.000
100.000
90.000
11.370.000
2.680.000
520.000
2.300.000
980.000
1.750.000
2.140.000
3.150.000
11.600.000
750.000
3.060.000
790.000
329.090.000
10.100.000

1 — İşletmemiz depolarında bulunan 180 parti orman emvalleri tutar bedelinin % 50*si ile
vergileri peşin, mütebaki % 50'si ve % 5 aylık vade faizi için ümit içi kesin ve süresiz banka teminat
mektubu karşılığında 3 ay vadeli olarak açık arttırmaya çıkartılmıştır. Lif Yonga odunları % 25
peşin 6' ay vadelidir.
2 — Açık arttırma 28/2/1995 tarihine rastlayan Sah günü saat 13.30*da işletmemiz satış sa
lonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Yanık saha emvallerinde Mersin müşterileri teminat yatıramazlar, pey süremezler.
4 — Bu satışa ait ilân Orman Genel Müdürlüğünde, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde
civar işletmelerde ve işletmemizde görülebilir.
5 — Alıcı ve taliplilerin belirtilen gün ve saatte teminatlarını yatırarak Komisyonu müraca
atları ilân olunur.
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İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R
İncirliova Belediye Başkanlığından :
Aydın İncirliova Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Kat Karşılığı Konut ve İşyeri
İnşaatı ihalesi 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre kapalı zarf teklif alma suretiyle ihale
ye konulmuştur.
1 — ihalenin Konusu, Niteliği, Yeri ve Miktarı;
İnşaat; İncirliova Cumhuriyet Mahallesinde Belediye Eski Hal binasının bulunduğu ye
re, Bodrum katı Otopark, Zemin ve 1 nci kata 100 adet dükkan ve Büro, 2,3,4,5,6,7 nci kat
larda toplam 72 + 2 Konut inşaatını içermektedir.
2 — İhalenin muhammen bedeli 80.000.000.000,— T L . (Seksen Milyar) dır.
3 — Bu işe ait ihale şartnamesi, Sözleşme tasarısı, Teknik ve idari Şartnameler, Avan
Proje ve Ek'leri 2.500.000,— T L . sı bedel karşılığında hergün mesai saatleri içerisinde Beledi
ye Fen işleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
4 — ihale 2 Mart 1995 tarihinde (Perşembe günü) Saat 14.30'da Belediye Encümeni
huzurunda 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Alma suretiyle ya
pılacaktır. Yeterlilik belgesi için son müracaat 28 Şubat-1995 günü mesai saati sonuna kadar
dır. Teklif zarfları en geç ihale saatinden Bir saat öncesinden teslim edilir.
5 — Uygun bedelin tesbitinde Belediye Encümeni yetkilidir. İnşaat Kat Karşılığı yaptı
rılacağından uygun bedeli tespitinde teklif edilen konut ve işyerlerinin sayısı ve konusu dikka
te alınacaktır.
6 — İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale şartnamesine, özel idari ve Teknik Şart
nameyi, Bayındırlık Teknik Şartnameleri, Avan Proje ve diğer şartnamelere uygun olarak;
A — ihaleye katılma belgesi almak için;
a - Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınnyş 1994 yılı için geçerli B grubu ve en az
muhammen bedel kadar Müteahhitlik Karnesinin aslım,
b - Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,
c - Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini vermesi,
d - Teknik Personel taahhütnamesini vermesi,
e - Yapı araçlan taahhütnamesi ve belgelerini vermesi,
f - 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmaması,
g - Son beş yıla (1988-1992) ait Gelir ve Kurumlar vergisi borcu bulunmadığım belge
lendirmesi,
h - İsteklilerde Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesi ekindeki ortak girişimin
beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermesi gerekmektedir,
i - Yer görme belgesi vermesi,
Yukarıda belirtilen belgeleri bir yazı ekinde Belediye Başkanlığına verip, Yeterlilik Bel
gesi-talep etmeleri gerekmektedir.
B — İhaleye girebilmek için ise;
Örneğine uygun teklif mektubu ve eki pay listesi ile birlikte;
a - ihaleye katılma belgesi vermesi,
b - Ticaret veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
c - Noter tasdikli imza sirküleri,
d - İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifde bulunacak kimse
nin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
e - isteklinin ortak girişim halinde ise (Kapalı Tebliğ) usulü ile ihale şartnamesindeki
örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalan ortaklık sözleşmesi vermesi,
f - Bu işi için hazırlattırılmış 2.400.000.000,— T L . (tkimilyardörtyüzmilyon) lık Temi
nat mektubu veya teminat mektubu miktarı kadar nakit para makbuzu veya Devlet Tahvili
vermesi gerekmektedir.
7 — İstekliler teklif mektuplarını yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar mak
buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
8 —Müracaatlar şahsen elden teslim edilecektir. P.T.T. veya Fax'la yapılan müracaat
lar kabul edilmeyecektir.
9 — İstekli Kooperatif ise, Kooperatif Genel Kurulundan alınmış yetki belgesini,
10 — İstekli Kooperatif ise, Yönetim Kurulu üyelerinin Noter'den tasdikli imza sirkü
lerini yermesi gerekmektedir.
İlân olunur.
3120/2-2
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24 SET (ADET) DELİK TUĞLASI V E 150 A D E T DELİK TUĞLA
N O Z U L U SATINALINACAKTIR.
İskenderun Demir ve Çelik A . Ş . Genel Müdürlüğünden :
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — I S D E M l R A . Ş . Genel Müdürlüğü Tedarik ve İkmal Müdürlüğünden
2 — Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş'daki Genel Müdürlüğümüzden te
min edilebilir.
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapak teklif mektuplarım engeç 7/3/1995 günü saat 12.00'ye kadar İSDEMİR A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Müdürlü
mü Haberleşme ve A r ^ v Biriminde bulundurmaları ilân olunur.
,
3185/2-1
İPLİK, DERİ, TELEVİZYON A K S A M I , BOBİN, KİMYEVİ M A D D E SENTETİK
B O Y A , GALVANİZLİ ÇELlK T E L V E MUHTELİF EŞYA SATIŞ İLÂNI
Maliye Bakanlığı TASİŞ Genel Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden :
1) Erenköy Tasfiye İ ş l e t m e Müdürlüğünce; s a t ı ş a esas bedeli en az
2. 735.000.-Tl. i l e en çok 9.549.600.000.-Tl.
arasında d e ğ i ş e n y a t ı r ı l m a s ı
gereken güvenc*e t u t a r l a r ı da en az 245.000.-Tl. en çok 214.545.000.-Tl.
a r a s ı n d a olan ve ö z e l l i k l e r i i l e ayrı a y r ı s a t ı ş a esas bedelleri ve güvence
t u t a r l a r ı şartname »ki listede g ö s t e r i l e n Haydarpaşa TCDD Liman Müdürlüğü
Erenköy Tasfiye İ ş l e t m e Müdürlüğü ambarlarında ve Kare Kablo A . Ş . fiktifinde
bulunan, i p l i k , d e r i , televizyon aksamı, bobin, kimyevi madde, sentetik
boya, galvanizli ç e l i k tel ve muhtelif e ş y a ;
a) 21.2.1995
tarihinde b i r i n c i defa s a t ı l m a d ı ğ ı takdirde 28.2.1995
tarihinde i k i n c i defa ve 7.3,1995
tarihinde de üçüncü defa açık artırma
suretiyle Kayışdağı Mevkii İETT Anadolu Garaj Yanı Küçükbakkalköy/ İSTANBUL
adresindeki İ ş l e t m e Müdürlüğü Yemekhanesinde 9.30 - 12.00 i l e 14.00-16.00
saatleri a r a s ı n d a s a t ı ş a s u n u l a c a k t ı r .
b) Müdürlüğümüzden y a z ı l ı i z i n alınmak suretiyle b i r i n c i defa s a t ı ş a
sunulan e ş y a l a r s a t ı ş tarihinden 7 gün öncesinden itibaren, s a t ı l a m a y ı p
da i k i n c i ve üçüncü defa s a t ı ş a sunulacaklar ise s a t ı ş tarihinden 4'er
gün önce mesai g ü n l e r i 09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri arasında yukarıda
b e l i r t i l e n ambar ve sundurmalarda g ö r ü l e b i l i r .
c) S a t ı ş a sunulan e ş y a l a r ı n güvence t u t a r l a r ı n ı n 20.2.1995
tarihinde
saat 16.30'a kadar Kayışdağı Mevkii İETT Garaj Yanı Küçükbakkalköy/İSTANBUL
adresinde Müdürlüğümüz veznesine y a t ı r ı l m a s ı ve açık artırma mahal ine
girerken a l ı n d ı belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
"d) S a t ı ş a esas bedeli 3.000.000.-Tl. a l t ı n d a kalan eşya i ç i n güvence
aranmaz. Ancak, sözkonusu e ş y a n ı n s a t ı ş t a bulduğu d e ğ e r i n i n 3.000.000.-TL.
ye kadar olan kısmı p e ş i n olarak a l ı n ı r .
2)
Açık artırma suretiyle s a t ı ş 1615 s a y ı l ı Gümrük Kanununun 2817
s a y ı l ı Kanunla d e ğ i ş i k 141.maddesi ve bu madde uyarınca yürürlüğe konularak,
Resmi Gazetinin 5.3.1985 tarih ve 18685 s a y ı l ı nüshasında yayımlanan Bakan
lar Kurulunun 14.2.1985 tarih ve 85/9130 s a y ı l ı Kararı eki Tüzük ve Resmi
Gazetenin 20.2.1991 tarih ve 20792 s a y ı l ı nüshasında yayımlanan Bakanlar
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Kurulunun 7.1.1991 tarih ve 91/1374 s a y ı l ı Kararı eki Tüzük'le d e ğ i ş i k
Resmi Gazetenin 17.12.1983 tarih ve 18254 s a y ı l ı nüshasında yayımlanan
Bakanlar Kurulunun 10. 11. 1983 tarih_ ve 83/7385 s a y ı l ı Kararı eki "Gümrüğe
Terkedilen , Terkedilmiş S a y ı l a n Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine İ l i ş k i n
Tüzük" hükümlerine göre y a p ı l ı r .
3) B i r i n c i defa y a p ı l a n s a t ı ş t a a l ı c ı s ı çıkmadığı i ç i n i k i n c i kez
s a t ı ş a ç ı k a r ı l a c a k eşya l i s t e s i b i r i n c i s a t ı ş ı n , i k i n c i s a t ı ş t a da a l ı c ı s ı
çıkmayan eşya l i s t e s i
ikinci s a t ı ş ı n , tamamlanmasına müteakiben i l a n
t a h t a s ı n a a s ı l a r a k ilan edilecektir. Gazeteye a y r ı c a s a t ı ş i l a n ı verilmeye
cektir.
4) Açık artırmaya k a t ı l a c a k l a r ı n kimliklerini belirlemeye yarayan
belge i l e s a t ı ş tarihine göre 6 ay i ç i n d e a l ı n m ı ş , i ş veya ikametgah adres
l e r i n i g ö s t e r e n bir belgeyi, tebligat adresinin ikamet adresine i l i ş k i n
belgedeki adresten f a r k l ı olduğu hallerde tebligat adresini g ö s t e r e n belge
y i , başkası, adına vekil olarak s a t ı ş a k a t ı l a n l a r ı n a y r ı c a noterden Onaylı
vekaletname ö r n e ğ i n i s a t ı ş t a n önce s a t ı ş kuruluna vermeleri gerekmektedir.
5) İ l g i l i mevzuat hükümlerine göre ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi
dahil her ç e ş i t vergi, resim, harç ve d i ğ e r mali yükümlülüklere i l i ş k i n
tutarlar i l e t e l l a l i y e ü c r e t i sair giderler a l ı c ı tarafından a y r ı c a ödene
cektir.
6) Eşyalar h a l i h a z ı r durumu i t i b a r i y l e s a t ı ş a sunulmakta olup bu
ilanda g ö s t e r i l e n ve şartname eki listelerde b e l i r t i l e n hasar o r a n l a r ı n a
i l i ş k i n hususlar y a l n ı z c a b i l g i mahiyetindedir. A l ı c ı n ı n e ş y a y ı yerinde
bizzat görerek s a t ı ş a ' k a t ı l d ı ğ ı kabul e d i l d i ğ i n d e n hasar o r a n l a r ı g ö s t e r i l 
miş olsun veya olmasın b e l i r t i l e n hususlara a l ı c ı t a r a f ı n d a n h i ç b i r ş e k i l d e
i t i r a z edilemez. Yapılan i t i r a z l a r idarece reddedilecektir.
7) S a t ı ş a ç ı k a r ı l a n eşyaya i l i ş k i n olarak i l g i l i mevzuat hükümleri
ç e r ç e v e s i n d e e ş y a n ı n bulunduğu yer i t i b a r i y l e şartname ve eki l i s t e l e r d e k i
b e l i r t i l e n esaslara göre ardiye, yükleme, boşaltma, t a ş ı m a , h a m a l l ı k , t a r t ı
ü c r e t i d i ğ e r hizmetler k a r ş ı l ı ğ ı alacaklar ve giderler a l ı c ı
tarafından
ayrıca ödenecektir.
8) Eşyanın s a t ı ş t a bulduğu d e ğ e r i n i n (KDV ardiye ü c r e t i ve d i ğ e r hizmet
giderlerine i l i ş k i n ü c r e t l e r h a r i ç ) 15.000.000.-Tl. aşması halinde, a l ı c ı l a 
r ı n talepleri ü z e r i n e şartname ve eki listelerde b e l i r t i l e n ş a r t l a r l a
s a t ı ş bedelinin 10 ayda ve i l k i p e ş i n olmak üzere 10 e ş i t taksitte ödenmesi
mümkündür.
9) Şartname eki l i s t e l e r Adana, Ankara, Bursa, D i y a r b a k ı r , Edirne,
Erenköy , Erzurum, tstanbul, izmir , Gebze, Antalya ve Manisa Tasfiye
İşletme Müdürlükleri ilan panolarında g ö r ü l e c e ğ i gibi a n ı l a n l i s t e l e r l e
b i r l i k t e s a t ı ş şartnamesi
bedeli k a r ş ı l ı ğ ı Müdürlüğümüz S a t ı ş Kurulu
Başkanlığınan a l ı n a b i l i r .
10) S a t ı ş l a i l g i l i esaslar şartname ve eki listelerde a y r ı n t ı l ı olarak
b e l i r t i l m i ş olup, "Açık A r t ı r m a l ı Eşya S a t ı ş Şartnamesi" ve eki l i s t e l e r
sözleşme yerine g e ç e r . S a t ı ş a k a t ı l a n l a r bu şartname ve eklerindeki hükümleri
aynen kabul etmiş s a y ı l ı r l a r .
11) S a t ı ş l a i l g i l i olarak, s a t ı ş ı yapan Tasfiye İ ş l e t m e Müdürlüğünün
aşağıda b e l i r t i l e n telefon numarasından a y r ı n t ı l ı b i l g i a l ı n a b i l i r .
Tel: Erenköy Tasfiye İ ş l e t m e Müdürlüğü : (0216) 364 36 75 / 358
İ l a n Olunur.

SATIŞI YAPAN İOARE
Erenköy Tasfiye lşl»ow Müdürlüğü
SATIŞ YERİ
Kayıfdajı Yolu İETT Otobüs Garajı Yanı Kuçukbakkalkoy/ISIANBUL
SATIŞ TARİHİ VE SAATİ
21.2.1995 tarihindi- birinci,28.2.1995 carıhınd» ikinci ve 7.3.1995 tarihinde uçuncu dofa 9.30 - 12.00 il» 14.00 - 16.00 saatİTi arasında
GÜVENCENİN YAPTIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI K a y ı ş d a ğ ı Yolu İETT Ocobus Garajı Yanı Küçukbakkalkoy/ İSTANBUL Mudurlugunız vczn»sırv 20.2.1995 tarihinde saat 16.30'« kadar
BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI 10.000.-IU
SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SURESİ
7 gun
SATIN ALINAN EŞ/ANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ
10 gun
BU SATIŞTA TAKSİTLENDIRMC YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPİLMASİ HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI : i 114
EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER :
a) Haydarpaşa Giriş Gûn.-vk Mjdurlugu : Haydarpaşa TCDD Liman İ ş i t . M İ . 2,4 ve Konteyner Artarları - Haydarpaşa / İSTANBUL
b) Erenköy Tasfiye İsletme MjdUrlUJu : Kayışdağı Yolu tETT Otobüs Garajı Yanı Küçukbakkalkoy/ İSTANBUL 1,2 ve Konteyner Ambarları
c) Görülebileceği Saatler: Birinci satışta satış tarihinden 7 gun öncesinden itibaren 9.00 - 12.00 ve 13.00 - 16.00 saatleri arası

10. ÖZEL dfciiCER :

2- Tasfiye Tüzüğünün 19/G maddesi uyarınca yapılan 3'ncii satışlarda; satışların Genel MkSirliikçe Onaylatması talinde kararların Mjda-'lukçe Onaylarmasına nuteakip, İşletme Hjdurlugunoe posta
yoluyla alıcıya tebliğ edilecektir. Tebligat evrakının postaya veriliş tarihini takip eden 7'nci gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılarak bu tarihten itibaren satış bedeli 7 gün içerisinde
yatırılacak. Satış bed.lı bu sure içerisinde yatırılmadığı takdirde güvence i rad kaydedilecek ve eşyalarla i l g i l i olarak şartnamenin M/4 ve 14/5 raddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.
3- A^ık artırma suretiyle .jpılan satışlarda Tilzugun l l ' n c ı maddesince yapılan ilan nedeniyle doğacak ücret /Eşya sayısına boluneıel. bulunur meblağ alıcılardan ayrıca tahsil edilecektir.
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1- Şarcnarenin 22'ncı maddesi uyarınca ;
a) Şartnamenin 22-1'ncı madde kapsamındaki taleplerin yukarıda (6) ve (7)'ncı maddelerdeki sureler içinde meydana gelmesi ve meydana geldiği tarihten ıtıblıren en geç 10 gun içinde idareye
bildirilmesi gerekir.
b) 22-2'nci madde kapsamındaki taleplerin yukarıda (6) ve (7)'ncı maddelerdeki süreler içinde yapılması ve verilen her gün içinde X 0.7 Uiz ödenmesi gerekir.
c) Televizyon, radyo, portatif teyp- pikap , video ve birleşik cihazlardan 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurulu Gelirleri Kanununun değişik 4'ncU toaddesi uyarınca aatif bedeli Üzerinden
bandrol ücreti tahsil edilecektir.
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T C.
MALİYE VE GUMRUK BAKANLIĞI
TASİŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MUOURLUGUNCE
AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ TARİHİNİ
SATIŞ YERİ VE SAATİNİ. BULUNDUĞU YERİ. BU SATIŞA AİT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ
VE EŞYAYA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ LİSTE
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K O Y U N , D A N A ETİ V E K U R U GIDA S A T f N A L I N A C A K T I R
Dicle Üniversitesi Satmalına Komisyonu Başkanlığından :
Üniversitemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihtiyaçları için aşağıda miktarı, muham
men bedeli, ihale tarih ve saati yazılı olan Gıda Maddeleri 2886 sayılı D . l . K . 37. maddesi hü
kümlerine göre (kapalı teklif usulü ile teklif vermek üzere) ihaleye çıkarılmıştır.
1 — ihale 24/2/1995 günü aşağıda belirtilen saatlerde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Has
tanesi konferans salonunda yapılacaktır.
2 — ihaleye ait idari ve teknik şartnameler Üniversitemiz Hastane Müdürlüğü Satmal
ına Bürosunda mesai saatleri dahilinde görülebilecektir.
3 — ihaleye katılacak firmalar Ticaret Odası Belgesi (bu belge son yıl tarihli olup aslı
veya noter tasdikli olacaktır ve bu belge Devlet ihalelerine girmesinde sakınca bulunmadığı
şerhini taşıyacaktır.), teminata ait belgeyi, teklif mektubu ve şartnamede yazın diğer belgeleri
vermeye mecburdurlar.
4 — ihaleye girecek isteklilerin teklif mektuplarını en geç 24/2/1995 günü saat ihale
saatinden 15 dakika öncesine kadar vermeleri gerekmektedir.
5 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 — ihtilaf vukuunda Diyarbakır Mahkemeleri selahiyetlidir.
7 — Komisyonumuz ihaleleri yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
Cinsi
Miktarı
M.Bedeli T L .
G.Tem: T L .
Ih. Saati
Koyun ve Dana Eti
Kuru Gıda

2 Kal.
49 Kal.

12.577.760.000
7.008.750.000

377.350.000
13.00
210.300.000
13.30
3349/1-1

KÖMÜR A L M A , KÜL A T M A VE SOSYAL TESÎSLERÎN TEMİZLİK V E
B A K I M HİZMETLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim iletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
Çatalağzı Termik Santralı işletme Müdürlüğünün 1 yıllık kömür alma, kül atma, kö
mür sahası ve Sosyal Tesislerinin temizlik ve bakım hizmetleri kapalı zarfla teklif alma usulü
ile yaptırılacaktır.
1 — ihaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler;
Ankara'da TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İNÖNÜ B U L V A R I N O : 27 K A T : 15 O D A N O : 15085 T E L : 2126900/2148
BAHÇELİEVLER/ANKARA, Zonguldak'da Çatalağzı Termik Santralı İşletme Mü
dürlüğü Çatalağzı/ZONGULDAK adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde (KDV. dahil)
3.000.000,— T L . bedel karşılığında alınabilir.
2 — Tekliflerin en geç 27/2/1995 tarih saat 12.00'ye kadar İnönü Bulvarı No: 27 15.
kat 15073 no.lu odadaki Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir.
3 — Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
3351/1-1

•
FUEL-OlL SATINALINACAKTIR
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünden :
S.No: 1, Cinsi: Fuel-Oil, Miktarı: 2.285.000 Kğ., Muhammen Bedel: 21.225.365.000,—
T L . , Geçici Teminat: 636.760.950,— T L . , ihale Tarihi: 24/2/1995, Gün: Cuma, Saat: 14.00.
2 — İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı Atatürk Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Sa
ray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Ümitköy Huzurevi Müdürlüğünün 1995 yılı yakacak
ihtiyaçları olan 2.285.000 Kğ. Fuel-Oil yukarıdaki belirtilen muhammen bedeller üzerinden
2886 sayılı Yasanın 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ihaleleri yapılacaktır.
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3 — Cinsi, Miktarı, Muhammen bedeli, Geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yukarıda
gösterilmiştir.
Ayrıca şartname ve ekleri Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde taliplilere ücret
siz olarak verilecektir.
4 — İhale yukarıda gösterilen gün ve saatte Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
nün (Atatürk Bulvarı No: 76/9 Kızılay) A N K A R A adresindeki binasında yapılacaktır.
5 — Iştirakcıların 1995 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesi, ihalede vekilinin noterlikten
tasdikli vekaletnamesi ve bağlı bulundukları Ticaret Odasından 1994 yılı taahhütlerinin yerine
getirmemekten ötürü ihaleye alınmama cezasının bulunmadığına dair belge ile şartnamede be
lirtilen belgeler istenilen belgelerdir.
6 — İhtiyacımız yukarıda gösterilmiş olup, iştirakcılar 2.285.000 Kğ. Fuel-Oil için tek
lif vermeleri gerekmektedir.
7 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. İhaleye iştirak etmek isteyenler 2886 sayılı
Yasaya göre hazırlayacakları kapalı teklif zarflarım 2.285.000 Kğ. Fuel-Oil için saat 14.00'e
kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.
8 — Teminatı riakit veya devlet tahvili olarak verilmek isteniyorsa, SHCEK Bütçe Dai
resi Başkanlığı veznesine (Anafartalar Caddesi Çocuk Sarayı A p . No: 68/4) Ankara adresine
yatırılarak alacakları makbuzu, eğer banka teminat mektubu olarak verecek iseler limit duru
mu belli olmak şartı ile) ikinci zarfa konulacaktır.
İlân olunur.

3352/1-1

Çeşitli İlânlar
Milli Savunma Bakanlığından :
Aşağıda unvanı yazılı bir firma 3 (üç) ay, iki firmada birer yıl sürelerle 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 84 üncü maddesine göre Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren dev
let ihalelerine katılmaktan yasaklanmışlardır.
ÜÇ A Y SÜREYLE Y A S A K L A N A N FİRMA
5137 North Clareton Street Süite 220 A G O U R A C A 91301 A B D . adresinde yerleşik
Merex Incorporated Firması.
BİR YIL SÜREYLE Y A S A K L A N A N FİRMA
1 — 1 Ferndale Close, Stokenchurch, Bucks, H P 14 3 Y S İngiltere adresinde yerleşik
Paramount Associates Ltd. Firması.
2 — 5594 Backlıck Road, 2ND FLOOR Springfıeld, V A 22151 A B D adresinde yerle
şik Corss Technologies Ltd. Firması.
3350/1-1
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Vakıflar Genel Mada düğünden :
Vakfın Adı : ODTÜ Mezunları Birliği V .
Vakfedenler : Nuri Aslan, Mehmet Yavuz, Ahmet Taşlan, Fethi özant, Ramazan Çe
lik, Mehmet Şevket Erol, Altan Demir, Katip Akına, Hasan Bulut, Hüsnü Demircan, Murat
Akkaya, Murtaza Ata, Ahmet Aydın, Ahmet Nasuhi Berçin, Zeki Çiftçi, Ahmet GOngen, Fe
rit Faruk Haaoglu, Ömer Etka Hatip, Tacettin İleri, Orhan İrfanoglu, Hamit Kahveci, Mu
zaffer Özdemir, Volkan ö z t ürk, Mehmet Topdaş, Hamdi Yıldınm, Ahmet Eroğlu, Erdal
Yılmaz, Halit İrfan Aksoy, Zakir Arslan, A l i Avan, A l i Rıza Polat Bayn, Yılmaz Çolak, Ömer
Demir, Erden Direkler, Mehmet Hilmi Güler, Ethem GOngen, Zekai Işıldar, Hasan Koç, Yüksel
Konkan, Hasan Köktaş, Mustafa Murat Şeker, Mehmet Tuncel, Tevfik Cemil Unutmaz, Ömer
İbrahim Ünal, Mehmet Yılmaz, Dursun A l i Yaşacan
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu : Ankara 13. Asliye Hu
kuk Mahkemesinin 28/12/1994 gün. Esas 1994/1081, Karar 1994/1153 sayılı kararr
Vakfın İkametgahı: Ankara
Vakfın Amacı : ODTÜ Mezunlarının mezuniyet sonrasında karşılaşabilecekleri mesle
ki ve teknik ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yapmak ve gerekli alt ya
pıyı hazırlamak, ODTÜ ve birbirleriyle ilişkilerinin devamını temin etmek, vakıf üyeleri arasında
sosyal, kültürel ve ekonomik yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve ülkenin bilimsel, sosyal ve eko
nomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.
Vakfın Mal Varlığı : 200.000.000,— T L . nakit ve 60.000.000,— T L . değerinde iki adet
bilgisayar
Vakfın Organları : Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ge
nel Meclis, Denetim Kurulu, Danışma Meclisi
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilân olunur.
2872 / 1-1
Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 1994 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan birinci sınıf; İstanbul Be
şinci Noterliği 26 Şubat 1995 tarihinde, Bakırköy Dördüncü Noterliği 4 Mart 1995 tarihinde
yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noter
lerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân taribindeni itibaren bir ay içinde Bakan
lığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Posta ite
ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22. maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ilân olunur.
Sıra No : Münhal Noterliğin Adı :

1994 Yılı Gayrisafı
Gayrisafi Gelirleri :

1 — Bakırköy Dördüncü Noterliği
2 — tstanbul Beşinci Noterliği

6.442.772.936,— T L .
4.347.733.291,— T L .
3130 / 1-1
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Muğla Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolara 2547 sayılı Ka
nuna göre öğretim elemam alınacaktır.
a) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalım belirtir
dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarım
kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilâmn yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına,
b) Yardıma Doçent kadrosuna başvuracak adaylann başvurduktan Anabilim Dalı ile
yabancı dillerini belirten dilekçelerine; kısa özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kap
sayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilânın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün
içerisinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına,
c) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylann hangi yabancı dilden sınava
tabi tutulmak istediklerini belirten dilekçelerine, diploma örneğini not durumlarını gösteren
belge örneğini, 4 (dört) adet fotoğraf ile 1 (bir) adet nüfus cüzdanı örneği askerlik durumunu
gösterir.belgelerini ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
NOT: Müracaatlar ilâmn yayınlandığı tarihden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapı
lacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Sınav tarihleri ayrıca duyurulacaktır.
Fen-Edebiyat Fakültesi

Unvanı

Adedi Açıklama

Sistematik Felsefe ve Mantık
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Kurumlar Sosyolojisi
Beden Eğitim ve Spor öğrt.Böl.
Botanik

Doçent
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Arş. Gör.

1
1
1
1
1

Arş.Gör.

1

Yrd.Doç

1

Daimi Statü

Futbolda ihtisaslaşmış olmak.
Yüksek Lisansım yapmış ol
mak.

İktisadi ve İd.Bil.Fak.
Siyaset ve Sosyal Bilim.

İyi derecede Fransızca ve İngi
lizce bilmek.

Teknik Eğitim Fak.
Psikoteknik (Mesleki Rehberlik)

3011 / 1-1
Vakıflar Genel Müdürlüğünden :
Vakfın Adı: Fatih Hak ve Hizmet Vakfı
Vakfedenler: Abdulhalim Şahinoğlu, Hazım Oktay Başer, Ahmet Mahmut Ünlü, Tu
ran Uyan, Kemal Eren, Selahattin Karamustafaoglu, Yusuf Ünlü, Celal Erzincanhoğlu, Ne
cati Aydoğan,
Vakfın İkametgahı: İstanbul,
Vakfın Tescil Kararım Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu: Fatih 2. Asliye
Hukuk Hâkimliğinin 30/4/1993 gün, E : 1992/791, K : 1993/338 sayılı kararı,
Vakfın Amacı: Halkımızın ahlaki, ilmi ve fikri seviyesini yükseltmek, her türlü maddi
ve manevi kalkınmasına yardımcı olmak, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarım karşılamak, milletimi
zin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve geliştirmektir.
Vakfın Mal Varlığı: 60.000.000,— T L . Nakit üe 250.000.000,— T L . değerinde gayri
menkul
Vakfın Organları: Vakıf Başkam, Vakıf Mütevelli Heyeti, Vakıf Yönetim Kurulu,
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilân olunur.
2871 / 1-1
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Vakıflar Gead Müdürlüğünden :
Vakfın Adı : Sosyal Demakrosi V .
Vakfedenler : Deniz Hüseyin Kavukçuoğlu, İsmet Bulak, Mehmet Ercan Karakaş, Î.Güliz Kaptan, Aydın Çıngı, Kazım Toraman, Mehmet Zafer Üskül, Oğuz Kaan Sala, Erol K m l elma, Mustafa Küpçü, Mustafa Alper özden, Ahmet Naz, Ulviye Dikmen, Tülay Ateş, Mu
harrem Sangül, Hasan Hüseyin Yalan, Halil Kamil Kalyoncu, Zeynel öztürk, Ziya Disanlı,
Sabri Yılmaz, Yavuz Okçuoglu, Türkan Gençoğlu, Cemal Yeğin, Ayşe Timurçin Bozkurt Nuhoğlu, Bektaş Davutoğlu, Asalettin Arslanoğlu, Turgay özcan, A l i Babür Atila, Nuh Tolga
Yarman, Aşkın Topuzoğlu, Yusuf Özkan, Muammer Demirtaş, Orhan Duran, Cemil Erdal,
Mahmut Kemal Kumkumoğlu, Süleyman Yirik, Münür Aydın, Veli Cengiz, A l i Uçar, Saliha
Anıl, Nejmi Baysal, Osman Erten, O.Rahmi Ofluoğlu, Aslan Güzel, Engin Polat, İffet Dilek
Türker, NeVzat Şenol, Hasan Taş, Rasim özcan, Abdurrahman Yılmaz, Celal Keser, Emin
Korur Kalender, Feti özdemir, Muharrem Parlak, Hüseyin Özdoğan, Aydın Yümlü, Güler
Gegez, Nurettin Saribal, Cemil Eski, Doğan Doğan, Yusuf Doğan, Ercan Sezgin, Mehmet
A l i Eren, Celal Mert, İbrahim Barut, Tacim Demir, Edip Malkoç, Yusuf Koçhan, Şükran
Erdoğan, Rıza Şimşek, İsmail Topuz, Nuran Közer, Hilmi Develi, Güler Buğday, Hayati Koçyiğit, Orhan Aktaş, Mehmet Domaç, Atilla Özdalkıran, Rahmi Pehlivan, Yasar Ayla Dölen,
Hanifi Araz, Oğuz Soydan, Mehmet Faruk Şen, Sevim Kul, Ahmet Er oğlu, Tamer Güven,
A l i Rıza Koca, Durmuş Muslu, A l i Metin Polat, Nihad Maktap, A l i İbrahim Tutu, Av. Şerif
Vural, Uğur Tuncay, Ahmet lyidirli, ibrahim Aslan, ibrahim Sinemillioğlu, Halil ibrahim
Ergün, Ensar öğüt, Yaşar Seyman, Şahin Yaratan, Vural Ülkü, Fuat Bora Yorulmaz, Şükrü
Serdar Kantara, Yüksel Şahin, Hüseyin Çorlu, Eyüp Develi
Tescil Kararım Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu : Beyoğlu 4. Asliye Hu
kuk Mahkemesinin 21/12/1994 gün, Esas 1994/691 - Karar 1994/790 sayılı karar»
Vakfın ikametgahı: istanbul
Vakfın A m a c ı : Toplumumuzda çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin bütün kavram,
kural ve kurumları ile yerleştirilmesi, emeğe, insana ve doğaya saygı anlayışının yaygınlaştırıl
ması, özgürlük, eşitlik, dayanışma, adalet, barış ve dürüstlük gibi değerlerin tüm insanların
ortak anlayışı olarak benimsenmesi ile sosyal devletin ve demokrasinin geliştirilmesi amacıy
la, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda araştırmalar yapmaktır.
Vakfın Mal Varlığı : 500.000.000,— T L . Nakit.
Vakfın Organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilân olunur.
2873 / 1-1

içişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından :
istanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 151822/099287 Sicil Numaralı özensan Sanayi Maki
ne ve Malzemeler A.Ş.'nin 2886 sayılı Kanunun 84. maddesi gereğince, bu ilamn Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 6 (Altı) ay süreyle Devlet ihalelerine katılması geçici olarak
yasaklanmıştır.
2869 / 1-1
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Gaziantep Gümrükler Başmüdürlüğünden :
I L A N E N TEBLİGAT
Cengiz Üstüntürk, Memik ve Fazilet oğlu 11/7/1964 D.lu, Gaziantep İli, Kepenek Mah.
Sayfa No : 49, Kütük Sıra No : 47 nüfusuna kayıtlı olup, halen Gaziantep İli, Bekirbey Mah.
Kıraç Sok. No : 44'de oturur.
Kaçakçılık suçundan sanık Cengiz Üstüntürk hakkında 1. Asliye Ceza Mahkemesinin
(Gaziantep) Esas 1992/329, Karar 1994/508 sayılı 4/8/1994 günlü kesinleşmiş kararı gereği
mahkûm olduğu 541.000,— T L . ağır para cezasına ait ödeme emri tüm aramalara rağmen
adı geçene tebliğ ettirilememiştir.
tlanen tebliğ olunur.
3107/1

ÎLANEN TEBLİGAT
İbrahim Halil Dağtekin Osman ve Ayni'den oğlu 1/1/1973 D.lu, Şanlıurfa/Suruç Yıl
dız Köyü Hane 204 Sayfa No : 30 nüfusuna kayıtlı olup, halen Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi/Hür
riyet Mah. Köprülü Sokak No : 19'da oturur. Kaçakçılık suçundan sanık İbrahim Halil
Dağtekin hakkında G.Antep 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Esas 1992/906, Karar 1993/1785
sayılı, 23/6/1994 tarihli kesinleşmiş kararı gereği mahkûm olduğu 4.990.000,— T L . ağır para
cezasına ait ödeme emri tüm aramalara rağmen adı geçene tebliğ ettirilememiştir.
Hanen tebliğ olunur.

3107/2

Malatya Gümrükleri Başmüdürlüğü Elazığ Gümrük Müdürlüğünden :
İLANEN TEBLİGAT
Hasan ve Semiha oğlu 1956 D.lu, Hazro İlçesi Bahçe Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup,
halen Diyarbakır İli, Fatih Paşa Mah. Yenikapı Sok. No : 40'da oturur,-1918 sayılı Kanuna
muhalefetten sanık Salih Baygutalp hakkında Elazığ Kovancılar Asliye Ceza Mahkemesinin
1992/135 sayılı, 5/3/1993 tarihli kesinleşmiş karan gereğince kaçak olmadığı belirtilen 40 adet
ekmek filesi (naylon), 2 adet naylon çocuk ayakkabısı, 2 adet kablo ve demirden oluşan su
ısıtıcısının sanığa iadesine karar verildiğinden, Gümrüğümüze müracaat etmesi hususunda ya
pılan tebligat da bilinen adresinde oturmadığı anlaşıldığından ilgiliye tebliğ edilememiştir.
tlanen tebliğ olunur.

3107/3

GUrbulak Gümrükleri Başmüdürlüğünden :
I L A N E N TEBLİGAT
Osman Korkmaz, (Tahir ve Ayşe oğlu, 1962 D.lu, Mardin İli, Dargeçit ilçesi Temelli
Köyü nüfusuna kayıtlı olup, halen Konya ili, Kılıçarslan Mahallesi Eski Sille Yolu üzeri bila
No'da oturur.) Kaçakçılık suçundan sanık Osman Korkmaz hakkında Eleşkirt Asliye Ceza
Mahkemesinin 1993/9 Esas, 1994/15 Karar sayılı 12/7/1994 tarihli kesinleşmiş kararı gere
ğince mahkûm olduğu 22.735.183,— T L . ağır para cezasına ait ödeme emri tüm aramalara
rağmen adı geçene tebliğ ettirilememiştir;
Hanen tebliğ olunur.
3104/4
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Gaziantep Gümrükler Başmüdürlüğünden :
I L A N E N TEBLİGAT
Bahri örcün, Ö.Davut ve Menci oğlu 1959 D.lu, Mazıdağı/Mardin i l i , Kocakent Köyü
Hane 034/01, Sayfa No : 50, Kütük Sıra No : 21 Nüfusuna kayıtlı olup, halen Mardin İli,
Mazıdağı Kocaken Köyü halen Köyde'de oturur. Kaçakçılık suçundan sanık Bahri Örcün hak
kında G.Antep, 1. Asliye Ceza Mahkemesinin Esas 1992/133, Karar 1993/176 saydı 23/6/1994
tarihli kesinleşmiş kararı gereği mahkûm olduğu 215.771.000,— T L . ağır para cezasına ait
ödeme emri tüm aramalara rağmen adı geçene tebliğ ettirilememiştir.
3107/5

Çanakkale Gümrük Müdürlüğünden :
İLANEN TEBLİGAT
Ahmet Gül, Seyit Ahmet, Ümmü oğlu 1948 Burgaz Doğumlu Çanakkale İli, Ezine İl
çesi, Yeniköy, C:055/02, H:161, S:49'da nüfusa kayıtlı.
Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi Gül Sokak No : 8/2'de oturur. Ahmet Gül hakkında
Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesinin Esas 1991/155, Karar 1992/234 23/10/1992 tarihli ilam
gereği 3 adet projektörün iadesine karar verilmiş olup, ilgilisine tebliğ edilmiştir. Bu yazımızın
Resmi Gazete'de yayımından itibaren 3 ay içinde ilgili gümrüğüne müracaat etmediğiniz tak
dirde eşyanızın 1615 sayılı Gümrük Kanununun 140. maddesi gereğince devlet malı haline ge
lecektir.
llanen tebliğ olunur.

3107/6

•
İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğünden :
İLANEN TEBLİGAT
Muhyettin Alpergün, (Ali ve Amini'den olma, Görentepe 1965 Mardin-Nusaybin D.lu,
Görentepe Köyü H.49'da nüfusa kayıtlı olup halen 5138 Sok. No : 2 Kadifekale/Izmir adre
sinde oturur.) Kaçakçılık suçundan hakkında İzmir 1. Asliye Mahkemesinin Esas 1992/448,
Karar 1993/248 sayılı, 16/3/1993 tarihli kesinleşmiş karan gereği mahkûm olduğu 29.656.000,—
T L . ağır para cezasına ilişkin ödeme emri tüm aramalara rağmen adı geçene tebliğ ettirileme
miştir.
llanen tebliğ olunur.

3107/7

İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğünden :
İLANEN TEBLİGAT
Hamza Akay, (Hamza ve Sultan'dan olma, 1959 Kisir D.lu, Söke ilçesi Pamukçular
Mah. H.9 nüfusa kayıtlı olup, bilinen adresi A l i Çetinkaya Bulvarı No : 47, D . l Alsancaktzmir'de oturur.) Kaçakçılık suçundan hakkında izmir 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 1994/888
Esas, 1994/818 Karar sayılı, 13/9/1994 tarihli kesinleşmiş karan gereğince mahkûm olduğu
3.813.000,— T L . para cezasına ilişkin ödeme emri tüm aramalara rağmen tebliğ ettirilememiştir.
llanen tebliğ olunur.

3107/8
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Türk Standardlan Enstitüsünden :
Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların TSE Markasım Kul
lanma hakkı veren sözleşmeleri bu firmaların kendi istekleri üzerine karşılarında belirtilen ta
rihlerde feshedilmiş ve belgeleri iptal edilmiştir.
Bu mamullerin fesih tarihinden sonra TSE Markalı olarak, satışa arzedilmeyeceği aksi
ne davranılması halinde imalatçıları ve satıcıları hakkında kanuni kovuşturma yoluna gidile
ceği ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Firma Adı

TS N O

Form Endüstri Ürünleri Ticaret A.Ş. İstanbul

TS 430

Almanya'dan ithal

Isısan Tesisat İnş. TaahhütTic. ve San. A.Ş.
İstanbul

Markası Kapsamı

Tarihi

" W O L F KLİMA T E C H N I C "
— En Yüksek İşletme Basıncı 5 kgf/cm olan 9/1/1995
Kalorifer Donanımında Kullanılan Sıvı Yakıt
ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları (Anma Isı
Gücü 19000 Kcal/h'den 400.000 Kcal/h'e ka
dar olanlar)
1

" B U D E R U S " Markalı
TS 430

Almanya'dan ithal

— Gaz ve Sıvı Yakıt Kazanları, Kalorifer Do- 9/1/1995
nanımında Kullanılan Kazanlar, Kullanma Sı
cak Suyu Eİde Etmekte Kullanılan Kazanlar
En Yüksek İşletme Basıncı 5 kgf/cm' olan Sıcak Su Kazanları, En Yüksek İşletme Basıncı
5 kgf/cm En Yüksek İşletme Sıcaklığı 130"
c olan Kaynar Su Kazanları.
— Çift Cidarlı Sıcak Su ve "Kaynar Su ile Isı
tılanlar, Sabit Aynalı, Çift Cidarlı İşletme Ba
sıncına göre 10 ve 6 Atülük Sıcak Su
Hazırlayıcıları.
J

TS 736

Özdemir Kuyumculuk
Hasan ö z d e m i r İs
tanbul

"ÖZDEMİR K U Y U M C U L U K "
TS 7000 — A-916 Kırmızı Altın Bilezik Ziynet Eşyası. 23/1/1995
3105

İstanbul'da müesses "Saç Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul" Firması Belge kapsa
mındaki " M K S Markalı; TS 1234 Standardına Göre Tenekeler (Soğuk Haaddelinmiş Kalaylı
İnce Saçlı), TS 3813 Standardına Göre Alaşımsız Çelik Şerit ve Saçlar Yumuşak Çeliklerden
(Soğuk Haddelenmiş)" mamülleriyle ilgili almış olduğu 34/695/M Nolu Müstakilen İmalata
Yeterlilik belgesi, firmanın kendi isteği üzerine 30.01.1995 tarihi itibariyle iptal, Belge Kullan
ma Sözleşmesi fesih edilmiştir.
Yukanda belirtilen belge kapsamındaki mamulün bundan böyle belge ibraz edilerek pi
yasaya sunulamıyacaağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuş
turma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.
3106
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TÜRKİYE CUmURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 12-02-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERSE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ» B:HAZİNE BONOSU)
VADEYE KALAN
BUGÜNKÜ DEĞER
VADE
TANIM
GÜN SAYISI
TARİHİ
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
16-02-1995
20-02-1995
22-02-1995
02-03-1995
16-03-1995
20-03-1995
22-03-1995
29-03-1995
05-04-1995
14-04-1995
27-04-1995
17-02-1995
23-02-1995
01-03-1995
17-03-1995
24-03-1995
31-03-1995
10-04-1995
13-04-1995
19-04-1995
21-04-1995
03-05-1995
07-06-1995
14-06-1995
09-08-1995
30-03-1995
15-02-1995
13-03-1995
15-03-1995
05-04-1995
03-05-1995
12-05-1995
24-04-1995
21-07-1995
20-10-1995

3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
9B
12T
12T
12T
12T
12T
12T
3B
6B
9B

4
8
10
18
24
32
36
38
45
52
61
74
5
11
17
33
40
47
57
60
66
68
80
115
122
178
46
3
29
31
52
80
89
71
159
250

99.410
98.680
98.282
96.562
95.192
93.305
92.347
91.865
90.172
88.473
86.294
83.172
99.238
98.077
96.786
93.066
91.383
89.687
87.261
86.535
85.088
84.608
81.748
73.726
72.189
60.780
89.930
99.573
94.018
93.544
88.473
81.748
79.636
83.889
64.471
48.427
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN "TİP"VE VADELER İTİBARIYLA 12-02-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERSE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER
VADE
TARİHİ
13-02-1995
20-02-1995
24-03-1995
05-04-1995
24-04-1995
05-04-1995
10-04-1995
03-05-1995
15-05-1995
10-08-1995
18-07-1995

TANIM
3H
3H
3H
3H
3H
6H
6H
6H
6H
6H
9H

VADEYE KALAN
GÜN SAYISI
1
8
40
52
71
52
57
80
92
179
156

BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
99.860
98.680
91.383
,88.473
83.889
88.473
87.261
81.748
78.939
60.590
65.070

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
VADE
TARİHİ
07-04-1995
24- 06-1995
29- 06-1995
15-08-1995
06- 10-1995
15-10-1995
18- 10-1995
19- 10-1995
21-10-1995
25- 10-1995
30- 10-1995
17-11-1995
19-11-1995
25-11-1995
25-11-1995
03-12-1995
07- 12-1995
08- 12-1995
31- 12-1995

TANIM

KUPON
FAİZ ORANI

36T-D
24T-D
24T-D
60T2-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
60T-D
24T-D
24T-D
12T-0Z
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D

95.97
110.36
110.36
62.68
120.61
120.61
120.61
120.61
124.85
124.85
132.34
124.85
130.13
130.13
130.13
130.13
130.13
130.13
136.95

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
181.772
170.449
168.937
161.658
142.627
139.653
138.661
138.331
138.994
137.626
138.070
129.759
130.304
128.165
128.165
125.313
123.887
123.530
116.134
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 12-02-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
VADE
TARİHİ
11-01-1996
15-01-1996
19-01-1996
25-01-1996
02-02-1996
OS-Û2-İ996
14-02-1996
17-02-1996
23-02-1996
10-03-1996
11-03-1996
21-03-1996
24-03-1996
01-04-1996
07-04-1996
11-04-1996
19-04-1996
10-05-1996
31-12-1996
01-01-1997
11-07-1997
01-01-1998
11-01-1998
01-07-1999
10-01-1996
06-04-1995
13-04-1995
16-05-1995
23-06-1995
18-07-1995
22-08-1995
14-09-1995
18-10-1995
19-12-1995
30-12-1995
01-01-1996
02-01-1996
27-01-1996
02-01-1997
06-05-1997
18-05-1997
26-05-1997
15-06-1997
21-06-1997
24-06-1997
28-07-1997
11-07-1999
31-12-1999
01-01-2000
11-01-2000

TANIM

KUPON
FAİZ ORANI

24T-D
60T2-D
36T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
60T-D
60T-D
60T-D
60T-D
60T-D
60T12-D
12T4-D
9B-OZ
9B-OZ
9B-OZ
9B-OZ
12T-OZ
12T-OZ
9B-OZ
9B-0Z
12T-OZ
12T-OZ
36T-OZ
12T-OZ
12T-OZ
24T-OZ
36T-OZ
36T-OZ
36T-OZ
36T-OZ
36T-OZ
36T-OZ
36T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ

136.95
59.52
145.53
145.53
145.53
145.53
89.95
89.95
89.95
92.81
93.62
93.62
93.62
93.62
95.97
96.90
96.90
99.68
136.95
136.95
112.35
136.95
136.95
7.67
28.74
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
112.007
109.208
109.569
107.177
103.987
103.588
189.457
188.718
187.239
186.199
186.695
184.130
183.360
181.308
181.772
181.502
179.378
175.921
116.134
115.759
166.487
115.759
112.007
103.013
110.538
157.757
157.204
153.240
144.166
155.180
150.879
118.507
107.794
116.857
113.328
113.195
112.411
104.963
112.411
172.461
166.570
162.643
158.311
157.560
157.185
154.483
155.667
113.504
112.709
109.169
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 12-02-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
4- T.C. BAŞBAKANLIK, HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VADE
TARİHİ
17-02-1995
09-01-1996
VADE
TARİHİ
20-02-1995
22-02-1995

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)

TANIM
3B01
12T01

41.416
41.214
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI)

TANIM
3B16
3B16

27.149
27.159

T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
VADE
TARİHİ
16-02-1995
24-03- 1995
19-04- 1995
15-09- 1995
21-02- 1996
21-03- 1996
21-02- 1997
21-03- 1997
19-09- 1997
VADE
TARİHİ
05-11-1995
20-12-1996
05-05-1997
09- 05-1997
10- 05-1997
12-05-1997
16-05-1997
18-05-1997
03-06-1997

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)

TANIM

42.070
41.920
41.815
42.028
42.171
41.779
42.219
42.043
42.039

12G012
126012
24G012
24G012
24G012
24G012
36G012
36G012
36G012
TANIM
18G
31.56
36G
36G
36G
36G
36G
36G
366

KUPON
FAİZ ORANI
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
172.951
172.951
172.951
170.988
170.497
169.515
167.552
166.570
159.813

OTOYOL SENETLERİ
VADE
TARİHİ
01-03-1995
30-06-1995
31-07-1995
01-09-1995

TANIM
OG
OG
06
OG

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)
40.804
39.890
39.662
39.430
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 12-02-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
VADE
TARİHİ
30-09-1995
18-10-1995
31-12-1995
31-01-1996
01-03-1996
31-02-1996
18-04-1996
30-06-1996
31-07-1996
01-09-1996
30-09-1996
18-10-1996
01-11-1996
31-12-1996
31-01-1997
01,-03-1997
31-03-1997
18-04-1997
01-05-1997
30-06-1997
31-07-1997
01-09-1997
30-09-1997
18-10-1997
01-11-1997
31-12-1997
31-01-1998
01-03-1998
01-05-1998
31-07-1998
01-09-1998
01-11-1998
31-01-1999
01-03-1999

TANIM
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)
39.221
39.093
38.575
38.362
38.154
37.944
37.619
37.315
37.103
36.885
36.689
36.568
36.474
36.074
35.869
35.679
35.483
35.365
35.281
34.894
34.696
34.492
34.309
34.196
34.108
33.734
33.542
33.364
32.992
32.445
32.255
31.895
31.366
31.200

6- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
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RESMİ G A Z E T E

Sayfa : 95

T.C.
RESMİ G A Z E T E
Yönetim Yeri

: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Mü
dürlüğü
ADRES : BAŞBAKANLIK Necatibey Cad. No : 108 Kat : 4
06100 A N K A R A

Dizgi ve Basıldığı Yer ile
Abone ve İlân Servisi
: Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
A D R E S : Erguvan Sok. No : 2
06250
Ulus/ANKARA
Taşıtların Giriş Yeri
Dağıtım : (Abonelere
ve Perakende Satış)

: Fuat Börekçi Caddesi (Sular İdaresi Yanı)

: Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Santral : 310 32 55 - 310 32 56 - 310 32 57 - 310 32 58

Abone Şartlan
Yurtiçi

: Resmi Gazete Yıllık abone bedeli (KDV dahil) 4.500.000,— TL.
dır. Resmi Gazete'nin PTT kanalıyla gönderilmesi halinde
1.000.000,— T L . posta ücreti ilave edilir. Resmi Gazete abo
neleri istedikleri takdirde T B M M Tutanak Dergisine de yuka
rıdaki bedel karşılığı abone olabilirler. Resmi Gazete abone
bedelleri, doğrudan İşletme veznesine yatınlabileceği gibi, T.C.
Ziraat Bankası Dışkapı/Ankara Şubesindeki 30423/2037 no.lu
hesaba da havale edilebilir. Abone kaydı yapılabilmesi için vez
ne makbuzunun ibrazı veya banka dekont suretinin abone açık
adresini (Posta Kodu ile birlikte) belirten bir yazı ekinde İşlet
meye gönderilmesi gereklidir. Abone bedeline ilişkin vezne mak
buzunun veya banka dekont suretinin içinde bulunulan ayın
en geç yirmisine kadar İşletmeye intikali halinde takip^den ayın
başından itibaren Resmi Gazete, aboneye gönderilmeye baş
lanılır.

Yurtdışı

: Resmi Gazete yurtdışı abone bedeli, 275 Amerikan Doları,
415 Alman Markı, 2920 Avusturya Şilini, 8550 Belçika Frangı,
1410 Fransız Frangı, 355 İsviçre Frangı, 310.000 İtalyan Lire
ti, 1025 Suudi Arabistan Riyali, 470 Hollanda Florinidir.
Yurtiçi ve yurtdışı abone bedellerine, yıl içinde meydana gele
cek maliyet artışları ile posta ücretlerindeki artışlarda yansıtılır.

İlân Ücreti

: İlânların her satın için (KDV hariç) 60.000,— TL. ücret alınır.

Resmi Gazete Perakende Satış Fiyatı (KDV.Dahil) 15.000,— TL.dir.

Sayfa : 96

RESMÎ G A Z E T E
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İ Ç İ N D E K İ L E R
Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü :
Sayfa

Milletlerarası A n d l a ş m a l a r
95/6461 Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanması
Hakkında Karar
95/6462 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın Onaylanması
Hakkında Karar
95/6463 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın Onay
lanması Hakkında Karar

1
11

21

Yönetmelik
— Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Kayıt-öğretim ve Sınav
Yönetmeliği

31

Tebliğ
— Uluslararası Spor Müsabakalarına Katılan Türk Takımlarını İzlemek Maksa
dıyla Yurtdışına Gideceklerden Belirlenen Esaslar Çerçevesinde Toplu Konut
Fonu Harcı Alınmaması Hakkında Tebliğ

36

İlânlar
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlâhları
c • Çeşitli banlar

37
69
83

— T . C . Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
— Resmi Gazete Ue İlgili Bilgiler

90
95

D U Y U R U
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca en son değişiklikleri ile düzenlenip
yayın haline getirilen Kamu Personeli ile ilgili Yönetmeliklerin I. Cildi 60.000,—TL.,
II. Cildi 55.000,—TL. karşılığında Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü'nden (Erguvan Sokak No : 2 Ulus-Ankara) temin edilebilir.
Posta ile yapılacak taleplerde her kitap bedeline 20.000,— TL. posta ücreti ilave
edilerek, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat
Bankası Ankara/Dışkapı şubesi nezdindeki 30423/2065 numaralı hesabına yatırılması
ve banka dekontunun Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gön
derilmesi gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 15.000,— TL.

